
NAUJOJI  
„TOYOTA COROLLA“



VERTAS LEGENDOS
„Toyota Corolla“ yra visų laikų populiariausias automobilio modelis 
pasaulyje. Nuo 1966 metų šio legendinio automobilio parduota 
daugiau nei 40 milijonų, o dabartinė, vienuoliktoji karta, dar labiau 
sustiprina lyderio padėtį. Iš tiesų, kas gi nenorėtų, kad naujas 
automobilis būtų erdvesnis, patogesnis ir praktiškesnis, be to, 
sunaudotų mažiau degalų ir būtų tylesnis. Naujoji „Corolla“ visa tai 
siūlo. Šis automobilis yra vertas savo legendos.



BENZININIS VARIKLIS
Kaip visad patvarus 1,33 litro Dual VVT-i benzininis variklis išvysto
99 AG, o degalų sąnaudos yra nuo 5,6 l/100 km. Didesniojo
1,6 litro „Valvematic“ variklio pagrindinis privalumas yra
nuolatinio kintamojo veikimo transmisija „Multidrive S“,
kuri užtikrina lygesnį važiavimą ir mažesnes degalų sąnaudas.
Mėgstantys sportinį važiavimo stilių gali rinktis mechaninę
pavarų dėžę.

DYZELINIS VARIKLIS
Patobulintas dyzelinis variklis eikvoja beveik mažiausiai degalų

savo klasėje. Taupiam važiavimui pritaikytas 1,4 litro D-4D
(90 AG) turbodyzelinis variklis, kuris dėl „Toyota Optimal Drive“ 

technologijos sunaudoja vos 4,1 l/100 km. 
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FORMOS TOBULUMAS
Neįmanoma nepastebėti naujos agresyvesnės išvaizdos automobilio 
priekinės dalies. Beveik 10 centimetrų didesnis atstumas tarp 
ašių ir žemesnis dugnas naujajai „Corolla“ suteikia elegantišką, 
išskirtinę ir naujovišką išvaizdą. Kėbulo forma savo ruožtu patvirtina 
aerodinamikos meistriškumo klasę, todėl triukšmo lygis salone yra 
itin žemas, o išmetamo CO2 kiekis taip pat mažesnis.



TALPUS VIDUS 
Vidaus dizaine naudojamos aiškios linijos sukuria erdvumo pojūtį,  

o mygtukai ir valdikliai išdėstyti paprastai, bet apgalvotai. Ištaigingumo 
suteikia itin patogios sėdynės, daugiau vietos kojoms ir erdvesnė bagažinė. 

Dėl izoliacinių medžiagų salone važiavimo metu yra labai tylu.



„TOYOTA TOUCH 2“
Prietaisų skydelio viduryje yra įtaisyta valdymo sistema su jutikliniu ekranu 
„Toyota Touch 2“, apjungianti visas multimedijos funkcijas ir prie kitų įrenginių 
prijungiama tiek per USB jungtį, tiek ir per „Bluetooth®“, taip pat yra ir galinio 
vaizdo kamera. Galima pasirinkti ir „Toyota Touch 2 with Go“ su navigacine 
„Google“ žemėlapių įranga, greičio apribojimais ir kita eismo informacija.

AUTOMATINIS 
KONDICIONIERIUS

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius yra labai patogus tiek 
vairuotojui, tiek ir keleiviams. Sistema leidžia vairuotojui ir šalia 

sėdinčiam keleiviui asmeniškai reguliuoti temperatūrą.



STABILUS VAŽIAVIMAS
Lengvesnis kėbulas, žemesnis svorio centras, dinamiškesnė pakaba, didesnis atstumas tarp ašių ir 
elektroninis vairo stiprintuvas sumažina vibraciją, tad automobilį lengviau valdyti. Dar malonesnei 
važiavimo patirčiai – sportinio režimo parinktis, galima su „Multidrive S“ transmisija. Elektroniniu 
būdu valdoma nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) jungia automatinės pavarų dėžės 
sklandumą ir mechaninės pavarų dėžės ekonomiškumą. „Multidrive S“ transmisja sklandžiai reguliuoja 
skriemulio perdavimo skaičių ir užtikrina ekonomišką važiavimo režimą.

PENKIOS SAUGUMO ŽVAIGŽDUTĖS  
Kad būtų užtikrintas didžiausias saugumas, modelyje „Corolla“ didelis dėmesys skiriamas ne tik 
aktyviajai saugos įrangai, bet ir nelaimingų atsitikimų prevencijai. Aukščiausiomis technologijomis 
pagrįstos stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo (ESP) ir traukos kontrolės 
(TCS) sistemos leidžia išvengti pavojų, o septynios oro saugos pagalvės ir sutvirtintas rėmas iki 
minimumo sumažina nelaimingų atsitikimų padarinius.

*****
Tikslas – pasiekti 
maksimalų rezultatą 
„Euro NCAP“ saugumo 
testų metu.



ĮRANGA BENZININIS BENZININIS DYZELINIS
1,6 litro „Valvematic“, 6 M/T 1,6 litro „Valvematic“, „Multidrive S“ 1,4 litro „D-4D“, 6 MT

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, DOHC 16 vožtuvų, DOHC 8 vožtuvai, SOHC

Darbinis tūris (cm3) 1598 1598 1364

Cilindro skersmuo ir eiga (mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5

Maksimali galia ((DIN AG)) kW/aps./min.) (132) 97 / 6400 (132) 97 / 6400 (90) 66 / 3800

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 160 / 4400 160 / 4400 205 / 1800-2800

Emisijos klasė „Euro 5“ „Euro 5“ „Euro 5“

GALIA
Maksimalus greitis (km/h) 200 190 180

Įsibėgėjimas iki 100 km/h (sek.) 10,0 11,1 12,5

DEGALŲ SĄNAUDOS
Vidutinės (l/100 km) 6,0 5,6 4,1

EMISIJA
CO2 139 130 106

MATMENYS
Ilgis (mm) 4620 4620 4620

Plotis (mm) 1775 1775 1775

Aukštis (mm) 1465 1465 1465

Atstumas tarp ašių (mm) 2700 2700 2700

Minimalus apsisukimo spindulys (m) 5,4 5,4 5,4

Bagažinės talpa, VDA (m3) 0,452 0,452 0,452

„ACTIVE“
16 colių plieniniai ratlankiai
Priekiniai rūko žibintai
Priekinių žibintų plautuvai
Priekiniai žibintai su „Follow Me Home“ 
sistema
LED dieniniai žibintai
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
Elektra valdomi priekiniai langai
Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo 
svirtelė
Galinis porankis
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
„Toyota Touch 2“, „Bluetooth®“,  
6 garsiakalbiai
„AUX-in“ ir USB jungtys
Telefono ir garso valdikliai ant vairo
Galinio vaizdo kamera
Šildomos priekinės sėdynės
Belaidis durelių užraktas
Transporto priemonės stabilumo kontrolės 
sistema (VSC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Papildomo apribojimo sistemos (SRS)  
7 oro saugos pagalvės
Gamyklinės parinktys
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
„Toyota Touch 2 with Go“

„ACTIVE PLUS“
(papildanti „Active“ komplektaciją)
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Pastovaus greičio palaikymo sistema 
(nekomplektuojama su 1,4 l dyzeliniu 
varikliu)
Elektra valdomi galiniai langai
Gamyklinės parinktys
„Toyota Touch 2 with Go“



Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. 
Šioje brošiūroje aprašytos specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir reikalavimų, 
todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie 
specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. TOYOTA.LT  |  2013


