SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING

SPECIFIKATIONER
MILJÖPRESTANDA

Elmotor 150 kW FWD A/T

Elmotor 160 kW AWD A/T

Energityp

Elektricitet

Elektricitet

Koldioxid CO2 blandad körning WLTP (g/km)

0

0

Räckvidd el – blandad körning WLTP (km)*

442-511

415-466

Elförbrukning (kWh/100 km)*

14,5-16,7

16,0-18,0

Ljudnivå under körning (dB(A))

64,0

64,0

* Värdena för den elektriska räckvidden och den elektriska energiförbrukningen mäts i en kontrollerad miljö på en representativ produktionsmodell, i enlighet med kraven i den nya WLTP
European Regulation EC 2017/1151 och dess tillämpliga ändringar. För varje enskild fordonskonfiguration kan den slutliga elektriska räckvidden och den elektriska energiförbrukningen beräknas
baserat på den beställda extrautrustningen. Den elektriska räckvidden och elenergiförbrukningen för ditt fordon kan variera från de uppmätta eller beräknade värdena. Körbeteende såväl som
andra faktorer (såsom väderlek, väglag, trafik, fordonsskick, däcktryck, last, antal passagerare, etc. ) har ett inflytande på en bils elektriska räckvidd och elförbrukning.

ELMOTORER
Max. effekt totalt elmotorer (kW/hk)

150/204

160/218

Elmotor fram: Typ

Permanent magnet synchronous motor

Permanent magnet synchronous motor

Elmotor fram: Max. utgående effekt (kW)

150

80

Elmotor fram: Max. vridmoment (Nm)

266,3

168,5

Elmotor bak: Max. utgående effekt (kW)

–

80

Elmotor bak: Max. vridmoment (Nm)

–

168,5

Batteri: typ

Lithium ion battery

Lithium ion battery

Batteri kapacitet (kWh)

71,4

71,4

Laddkontakt

CCS Typ 2

CCS Typ 2

Maximal laddningseffekt ombordladdare AC (kW)

11**

11**

0–100% laddningstid AC (timmar)

6,5–10***

6,5–10***

Maximal laddningseffekt DC (kW)

150

150

0–80% laddningstid DC (min)

30

30

BATTERI
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A/T = Automatisk växellåda . ** Produktionsstart oktober 2022.*** Laddningstiden är teoretiskt framräknad och varierar beroende på många faktorer t ex temperatur, kvarvarande laddning, var du
laddar och vilken kapacitet laddboxen har.

KRAFTÖVERFÖRING

Elmotor 150 kW FWD A/T

Elmotor 160 kW AWD A/T

Transmissionstyp

Automat 1-vxl

Automat 1-vxl

Drivning

Framhjulsdrift

Fyrhjulsdrift

X-MODE

–



Grip Control

–



Maxhastighet (km/h)

160

160

0–100 km/h (sek)

7,5

6,9

PRESTANDA

DÄCK OCH FÄLGAR
Reservhjulet ersatt av reparationskit





Däckstorlek

235/60R18 103H

235/60R18 103H

Fälgstorlek

18”x7,5J

18”x7,5J

Typ av fälg

Lättmetall med hjulsida

Lättmetall med hjulsida

Fram

Ventilerade skivor

Ventilerade skivor

Bak

Ventilerade skivor

Ventilerade skivor

BROMSAR

VIKTER/DRAGVIKTER
Totalvikt (kg)

2465

2550

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt§

1970-2055

2060-2140

Dragvikt bromsat släp (kg)

750

750

Dragvikt obromsat släp (kg)

750

750

Max. taklast (kg)

75

75

 = Standard

 = Tillval

− = Ej valbar

* = Finns som tillval i utrustningspaket

§ Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.
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SPECIFIKATIONER
SUV 5-dörrar

Längd (mm)

4690

Bredd (mm)

1860

Höjd (mm)

1650

Spårvidd fram (mm)

1600

Spårvidd bak (mm)

1610

Axelavstånd (mm)

2850

1650 mm

EXTERIÖRA DIMENSIONER

1600 mm
1860 mm

4

925 mm

2850 mm
4690 mm

915/925* mm

1610 mm
1860 mm

INTERIÖRA DIMENSIONER

SUV 5-dörrar

Antal platser

5

Invändig bredd (mm)

1515

Invändig höjd (mm)

1160

LASTKAPACITET
Bagageutrymme med uppfällt baksäte (liter)

452 (441 med JBL-ljudsystem)

STYRNING
Vändradie, på hjul (m)

5,6

OFF ROAD
Markfrigång (mm)

177

Frigångsvinkel fram (°)

17,7

Frigångsvinkel bak (°)

25,4

Max vattendjup (mm)

500

 = Standard

 = Tillval

− = Ej valbar

* = Finns som tillval i utrustningspaket
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UTRUSTNING

6

EXTERIÖR DESIGN

Active

Style

Executive

Antenn takmonterad hajfena







Antenn takmonterad hajfena, i karossens färg







Dörrhandtag, yttre, i karossens färg







Fönsterlist mattkromad

–

–



Grill fram, nedre, svart





–

Grill fram, nedre, mattkromad

–

–



Mörktonade rutor bak

–





Skyddslister runt hjulhusen, svarta







Sidodörrar, svarta inlägg







EXTERIÖR KOMFORT

Active

Style

Executive

Baklucka elmanövrerad

*





Baklucka fjärrstyrd med nyckel







Baklucka öppningsbar med knapp







Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start







Parkeringssensorer fram och bak (statiska föremål), intelligent autobroms (ICS)

–





Parkeringssensorer bak (fotgängare), intelligent autobroms (ICS)

–

–



Parkeringssensorer bak (rörliga föremål), intelligent autobroms (ICS)

–

*



Sidobackspeglar eljusterbara







Sidobackspeglar med minnesfunktion

–

–



Sidobackspeglar eluppvärmda







Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion







Vindrutetorkare med regnsensor

*





 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket

UTRUSTNING

INTERIÖR DESIGN

Active

Style

Executive

Armstöd bak







Armstöd i framdörrarna







Dörrhandtag, inre, med ambientebelysning

–





Dörrpaneler bak klädda i mjukt material







Dörrpaneler fram klädda i mjukt material







Elektronisk parkeringsbroms







Fönsterhissar, knapp med mattkromade inlägg

–





Instegbelysning, framdörr

–





Instegsbelysnng, bakdörr

–





Instrumentpanel, undre, textilklädd







Instrumentpanel, övre, textilklädd







Mittkonsol med multimediadisplay med pianosvart ram







Mittkonsol med silverfärgade inlägg

–





Mittkonsol svart







Mittkonsol med mattkromade inlägg



–

–

Mugghållare bak







Ratt 3-ekrad, läderklädd







Startknapp, svart







Växelväljare dial-type-shift







 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket
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UTRUSTNING

8

INTERIÖR KOMFORT

Active

Style

Executive

Armstöd i bakdörrarna







Backkameradisplay integrerad i audioskärmen







Backspegel, inre, automatiskt avbländande







Baksäte eluppvärmt (ytterplatser)

–

–



Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning







Barnsäkert dörrlås







Belysning baksäte, andra sätesraden med kupébelysning, LED







Eluttag 12V fram







Framsäten eluppvärmda







Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion







Förarsäte elektriskt justerbart i höjdled

–





Förarsäte elektriskt skjutbart

–





Förarsäte manuellt justerbart



–

–

Förarsäte med minnesfunktion

–

–



Förarsäte med svankstöd, eljusterbart

–





Förarsäte och passagerarsäte fram ventilerat

–

–



Handtag i taket bak







Handtag i taket fram







INTERIÖR KOMFORT

Active

Style

Executive

Informationsdisplay, färg (TFT)







Instegsbelysning och fotbelysning

–





Kupébelysning, LED







Luftintag för baksätespassagerarna







Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram







 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket

UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT

Active

Style

Executive

Mittkonsol, omgivande belysning

–





Multiinformationsdisplay med 7-tums skärm







Passagerarsäte fram manuellt justerbart i höjdled







Ratt eluppvärmd







Ratt manuellt justerbar i höjdled







Ratt manuellt justerbar i längdled







Ratt med kontrollknapp för hastighetsbegränsning







Ratt med styrningskontroll för adaptiva farthållaren







Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen







Ratt med styrningskontroll för multimedia







Ratt med styrningskontroll för telefon







Solskydd förarsida med belysning







Solskydd förarsida med spegel







Solskydd passagerare fram med belysning







Solskydd passagerare fram med spegel







Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)

–





Varningslampa för spolarvätska







Vindruta fram med UV-filter







Vindruta uppvärmningsbar (de-icer)







Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda







Värmedämpande sidorutor fram (IR filter)







Värmepump







 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket
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UTRUSTNING
FÖRVARING

Active

Style

Executive

Bagagerumsgolv höj- och sänkbart







Insynsskydd







Mittkonsol med förvaringsbox







Mugghållare fram, 2 st







MULTIMEDIA

Active

Style

Executive

Bluetooth hands-free system







Högtalare, 6 stycken





–

Ljudsystem JBL med 9 högtalare

–

*



Mikrofon på läslampa fram







Multimediaskärm 8 tum



–

–

Multimediaskärm 12,3 tum

–





Radio med DAB







Röstigenkänning







Smart voice assist







Toyota Smart Connect multimediasystem med Smartphone Integration Apple CarPlay (trådlös) och
Android Auto (ej trådlös) och molnbaserat navigationssystem med 4 års abonnemang



–

–

Toyota Smart Connect+ multimediasystem med Smartphone Integration Apple CarPlay (trådlös) och
Android Auto (ej trådlös) och inbyggd navigation

–





USB-C uttag fram, 2 stycken







USB-C uttag bak, 2 stycken







Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

10

 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket

UTRUSTNING

SÄKERHET

Active

Style

Executive

Accelerationsdämpning vid låg hastighet







Aktivt krockskyddssystem med Driver Monitoring Camera (DMC)

–

*



Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion (även i mörker), cyklist- och motorcykeldetektion
(dagtid)







Aktivt krockskyddssystem med frontalkollissionsdetektion för bilar och motorcyklar (dagtid)







Aktivt krockskyddssystem med väjningsassistans (detektion av fotgängare, cyklister och stillastående
fordon dagtid)







Automatiskt helljus (AHB)







Blinkers, LED







Bromsljus LED







Bromsljus, högt monterat, LED







Bältespåminnare för framsätena







Bältespåminnare för baksätet







Dimljus bak







Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)

–

*



eCall nödsamtal via fordon







Emergency Driving Stop System (EDSS)







Farthållare, intelligent aktiv (iACC)







Hjälpsystem vid utförskörning (DAC) (AWD)







Hill-start Assist Control (HAC)







Immobiliser







Intelligent Körfilsassistans (LTA)







Larm







Krockkuddar, förare och passagerare, fram







Krockkuddar, förare och passagerare fram, sidan







Krockkudde mellan förare och passagerare fram







Krockkuddar, sidogardiner fram och bak







Kombinationsljus bak LED







 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket
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UTRUSTNING

12

SÄKERHET

Active

Style

Executive

Körfilsassistans (LDA with steering control)







Panoramic View Monitor, digital, (PVM)

–

–



Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar







Pre-Collision System with Intersection Collision Avoidance support (dagtid)







Strålkastare med automatisk nivåjustering

–





Strålkastarrengörare







Safe Exit Assist (SEA)

–

*



Strålkastare, adaptiva med automatiskt helljussystem (AHS)

–





Strålkastare, bi-LED projektor



–

–

Toyota Safety Sense med “Over-the-Air Updates”







Toyota Teammate Advanced Park

–

–



Varningsblinker vid kraftig inbromsning, automatisk







Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)







Varselljus LED







Vehicle Approach Warning







Vägskyltsigenkänning (RSA)







SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA

Active

Style

Executive

Körlägen valbara







Takvinge bak

–





Takreling







 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket

UTRUSTNING

TILLVAL

Active

Style

Executive

Komfortpaket:



–

–

–



–

–



–

–

–



–

–



- Baklucka elmanövrerad
- Vindrutetorkare med regnsensor
Premiumpaket:
- Aktivt krockskyddssystem med Driver Monitoring Camera (DMC)
- Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)
- Panoramic View Monitor, analog, (PVM)
- Instegsbelysning
- Safety Exit Assist (SEA)
- Parkeringssensorer bak (rörliga föremål), intelligent autobroms (ICS)
- Högtalare, 9 stycken
- Ljudsystem JBL
Panoramaglastak och tvåtonslack Style:
- Panoramaglastak, ej öppningsbart
- Solskyddsgardin
- Tvåtonslack med svart tak (202)
Lättmetallfälgar 20”:
- Fälgar 20”, lättmetall, maskinbearbetade (5-dubbelekrade)
Panoramaglastak och tvåtonslack Executive:
-

Fälgar 20”, lättmetall, maskinbearbetade (5-dubbelekrade)
Panoramaglastak, ej öppningsbart
Solskyddsgardin
Tvåtonslack med svart tak (202)

Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, vänligen se
instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas
kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information.
 = Standard



= Tillval

−

= Ej valbar

*

= Finns som tillval i utrustningspaket
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Läs mer om
bZ4X

www.toyota.se
5 ÅRS EV-GARANTI
För bZ4X gäller 5 års alternativt 100 000 km garanti på följande EV-komponenter; EV-batteri, EV-motor, EV-systemets växelriktare och omvandlare.
8 ÅRS EV-BATTERIGARANTI AVSEENDE FÖRSÄMRING AV KAPACITET
Omfattar försämring av EV-batteriet under 70% av den ursprungliga kapaciteten. Gäller under 8 år eller 160 000 km vilket som först inträffar och utan begränsning
av körsträckan under det första året.
10 ÅRS FÖRLÄNGD EV-BATTERIGARANTI
bZ4X bygger på vår erfarenhet av 25 års elektrifiering. Det gör att vi kan erbjuda en förlängning av garantitiden på EV-batteriet om serviceprogrammet följs hos en
Toyota-auktoriserad serviceverkstad. Förlängningen omfattar alla funktionsfel på EV-batteriet vilket även innefattar om EV-batteriets kapacitet skulle understiga
70%. Gäller från 8 år eller 160 000 km upp till 10 år eller 1 000 000 km, vilket som först inträffar.
Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden
AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack
och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota
Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformingen i mars 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare
information om aktuella specifikationer och utrustning.
06/22/BZ4X/SWE

