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Képzeljen el egy autót, amelyet a vezető
köré terveztek, és amely a legtöbbet
nyújtja a zabolátlan, kifogástalan
teljesítmény terén. A GT86 merész,
áramvonalas megjelenését fokozza
a markáns első lökhárító, a Toyota „T”
formatervét megtestesítő hűtőrács és
a különleges, új LED-es fényszóró ÉS AZ
erőteljes hátsó lökhárító a jellegzetes
LED-es HÁTSÓ LÁMPÁKKAL. a megragadó
17 colos, kéttónusú, csiszolt HATÁSÚ
könnyűfém keréktárcsák hűen tükrözik 		
a GT86 nem mindennapi képességeit.

2

BEVEZETÉS

TARTALOM

4 VEZETÉSI ÉLMÉNY
6 MOTOROK
8 UTASTÉRI KÉNYELEM
10 UTASTÉRI TECHNOLÓGIA
12 BIZTONSÁG
14 FELSZERELTSÉGI SZINTEK
16 TARTOZÉKOK
18 KEREKEK ÉS KÁRPITOK
20 SZÍNEK
22 MŰSZAKI ADATOK
24 FELSZERELTSÉG
26 ÖRÖKSÉG

3

HALMOZZA AZ ÉLVEZETEKET!
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VEZETÉSI ÉLMÉNY

Azt hiszi, hogy minden sportautót ugyanolyan
vezetni? Gondolja át még egyszer! Könnyű karosZszériájával, alacsony tömegközéppontjával és
kifinomult hátsókerék-hajtásával a GT86 egy saját,
külön kategóriát teremt. Az újrahangolt futómű
rugók, a megnövelt karosszériamerevség és az
opcionális Sachs lengéscsillapítók segítségével
a GT86 minden kanyarral könnyedén megküzd,
miközben stabil marad, a kormányzási reakciók
pedig mindvégig lenyűgözőek. Az eredmény?
Sosem tűnik el arcáról a mosoly.
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TELJESÍTMÉNYRE HEGYEZVE
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MOTOROK

BENZINMOTOR

BENZINMOTOR

2,0 l D4-S boxermotor
benzines, 6 A/T

2,0 l D4-S boxermotor
benzines, 6 M/T

Teljesítmény

Teljesítmény

200 LE

200 LE

Fogyasztás*

Fogyasztás*

7,0 l/100 km

7,8 l/100 km

CO2-kibocsátás*

CO2-kibocsátás*

161 g/km

180 g/km

Gyorsulás

Gyorsulás

8,2 másodperc
0-ról 100 km/órára

7,6 másodperc
0-ról 100 km/órára

Kapható

Kapható

Valamennyi
felszereltségi szint

Valamennyi
felszereltségi szint

A/T = Automata váltómű

M/T = Kézi váltómű

A GT86 remek reakcióképességű, gyorsan
„felpörgő” motorja a felpezsdítő vezetési
élmény szíve és lelke. A tüzes 200 LE-s,
2,0 literes boxermotorban a Toyota D-4S
közvetlen befecskendezéses technológiája
dolgozik, amely révén kiegyensúlyozott a
teljesítmény, és már alacsony fordulaton
elérhető a nyomaték. Ez, valamint a 6 fokozatú kézi vagy automata VÁLTÓMŰ, a normál
nyomatékérzékelő ÉS A RÉSZLEGESEN önzáró
differenciálmű garantálja, hogy a GT86-ban
minden rendelkezésre ÁLLJON ahhoz, hogy
élvezetes és lelkesítő vezetési élményben
legyen része.

* Vegyes ciklusban mérve.
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PRÉMIUM KIDOLGOZÁS
Különleges, fémszál hatású kidolgozás a középkonzolon, vadonatúj
többfunkciós, bőrborítású kormánykerék exkluzív „86” logóval, és a
repülőgépek műszerfalára emlékeztető billenőkapcsolók.
Versenyhangulat
A GT86 sportülései és a középkonzol térdtámasz nagyszerű támasztékot nyújtanak a kanyarokban, hibátlanul teljesítik a vérbeli vezetők
elvárásait.
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UTASTÉRI KÉNYELEM

PRÉMIUM ÜLÉSPOZÍCIÓ
Kényelmesen ül? Hamarosan így lesz!
Az új GT86 kifogástalan egyensúlyt
teremt a korszerű menetdinamika és a
kényelmes, kiváló minőséget tükröző
utastér között. Ezt példázza a vezető
környezete, az úttal szinte egybeforró
vezetőpozíció, az opcionális Alcantara®/
bőrborítású ülések, valamint a hasított
bőrrel bevont műszeregység és ajtók,
amelyek a sportos utasteret prémium
megjelenéssel ruházzák fel.
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TELJESEN FELSZERELT
A sportautóhoz illő, innovatív technológiáknak és a kéznyújtásra
lévő korszerű berendezéseknek hála a GT86 minden vezető álma. A
legújabb Toyota Touch® 2 multimédia rendszer az utastér központi
részét képezi, intuitív érintőképernyőjéről vezérelhető a fejlett 6
hangszórós audiorendszer és a Bluetooth®-csatlakozás.
A 4,2 colos színes, többinformációs TFT kijelző a vezetővel szemben
kapott helyet. Számos információ olvasható le róla egy pillantás
alatt, például a dinamikus G-gyorsulási érzékelő vagy a motor
nyomaték állapota.
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UTASTÉRI TECHNOLÓGIA

TÖKÉLETES ÁRAMLÁS
Könnyen elérhető közelségben van a kétzónás automata légkondicionáló, valamint a tempomat arra az esetre, ha az út már egyenesen
megy tovább.
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BIZTONSÁG

A járműstabilitás-vezérlő
(VSC) automatikusan, szükség szerint aktiválja az egyes
fékeket, és vezérli a motor
nyomatékát, hogy fenntartsa
a jármű stabilitását, és megakadályozza megcsúszását
a síkos útfelületeken.

SRS légzsákok (kiegészítő
biztonsági rendszer (SRS)
– a 7 légzsák között megtalálható a vezetőoldali térdlégzsák és az első SRS légzsákok
a vezető és az utas oldalán.

A blokkolásgátló (ABS)
elektronikus fékerőelosztóval (EBD) segítenek abban,
hogy erőteljes fékezés során
is kormányozható maradjon
az autó.

A hegymeneti elindulássegítő (HAC) segítségével
könnyedén indulhat el még
meredek emelkedőkön
is, a rendszer ugyanis két
másodpercen keresztül
fenntartja a fékerőt azután,
hogy felemelte lábát a
fékpedálról.

BIZTONSÁG MINDENEK FELETT
Legfőbb célunk az, hogy Ön biztonságban legyen mindvégig, míg átadja magát a vezetés
élvezetének, ezért az új GT86 számos biztonsági berendezése között megtalálja a 7
légzsákot (köztük a vezető térdlégzsákja) és az ostorcsapás típusú nyaksérülést
mérséklő (WIL) üléseket is.
A GT86 vigyáz Önre, ezért biztonsági felszereltségeinek sorából nem hiányozhat a
hegymeneti elindulássegítő (HAC), a kipörgésgátló (TRC), a blokkolásgátló (ABS)
elektronikus fékerőelosztóval (EBD), valamint a vészfékjelzés (EBS) sem – ez utóbbi
a mögöttes forgalmat figyelmezteti, amikor Ön erőteljesen lép a fékpedálra. A GT86
járműstabilitás-vezérlőt (VSC) is tartalmaz: a vezető vezetési stílusától függően
normál vagy sport üzemmódban lehet használni.
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SPORT
A GT86 alapfelszereltsége
is rendkívül TARTALMAS.
AZ AUTÓ DINAMIZMUSÁT
HANGSÚLYOZZA A 16” EGYEDI
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK,
A BI-LED FÉNYSZÓRÓK ÉS A
SPORTÜLÉSEK.

Főbb jellemzők:
—— 16” könnyűfém keréktárcsák
—— Karosszéria színére fényezett,
elektromos állítású és elektromosan
behajtható, fűtött külső tükrök
—— Dupla sport kipufogók
—— LED nappali menetfény
—— Bi-LED fényszórók
—— Nagynyomású fényszórómosó
—— Toyota Touch mulimédia, 6,1”
multifunkcionális képernyő, RDS-es
rádió, egylemezes CD lejátszóval,
MP3 és WMA dekóderrel
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—— 6 hangszóró
—— Aux és USB bemenet
—— Beállítható fordulatszám-tartomány
visszajelzővel
—— Sebességfokozat kijelző
—— Fekete szövetülés ezüst varrással
—— Háromküllős bőr sportkormány
—— Textil szőnyeg garnitúra
—— Aluminium sport pedálok
—— Sebességváltó-pillangókapcsolók a
kormányon*
—— Elektromos ablakemelők elöl
—— Elektromos, automatikus

fényszórómagasság-állítás
—— Központizár távirányítóval
—— Manuális légkondicionáló
—— Pollenszűrő
—— Mélységben és magasságban
állítható kormányoszlop
—— Állítható magasságú vezetőülés

* Automata váltós modellnél

FELSZERELTSÉG
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EXECUTIVE
Az Executive
felszereltség tovább
fokozza a sportos
hangulatot, 17”
kéttónusú, csiszolt
hatású könnyűfém
keréktárcsákkal,
ORSEN® LSD-részlegesen önzáró hátsó
differenciálművel,
Sachs sport lengéscsillapítókkal és
nagy teljesítményű
féktárcsákkal.

Főbb jellemzők			
A Sport felszereltségen felül
—— 17” kéttónusú, csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
—— TORSEN® LSD-részlegesen önzáró
hátsó differenciálmű
—— Sachs sport lengéscsillapítók
—— Háromküllős bőr sportkormány,
audió vezérlő gombokkal
—— Szürkületérzékelő
—— Felső árnyékoló a szélvédőn
—— Intelligens nyitási és indítási
rendszer
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—— Kétzónás, automata digitális
légkondicionáló
—— 4,2” TFT kijelző, fedélzeti számítógép
—— Fekete Alcantara® /bőrülés (Alcantara
ülőfelület) ezüst varrással vagy
Fekete és piros Alcantara® /bőrülés
(Alcantara ülőfelület) piros hímzéssel
—— Ülésfűtés az első ülésekben
—— Tempomat
—— Kilépőfény az ajtókban
—— Karbon betétek a légkondicionáló és
az ablakemelő kapcsolók körül
—— Alumínium küszöbborítás

FELSZERELTSÉG
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TARTOZÉKOK
1.

3.

2.

4.

1. JBL premium hangrendszer 440 Wattos DSP erősítővel
és 9 hangfallal a tökéletes akusztikához.

3. A szénszálas hatású tükörház-borítás sportos egyéniség
varázsával ruházza fel az autót.

2. A tartós, rugalmas műanyagból készült csomagtértálca
emelt peremmel megbízhatóan védi a csomagtartó kárpitját
a sártól, homoktól és a kiömlött folyadékoktól..

4. A Kényelmes parkolást a hátsó parkolássegítő rendszer
ultrahangos érzékelőkkel és utastéri hangjelzéssel segíti.

A tartozékok teljes kínálatáról érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!
18

TARTOZÉKOK

5.

7.

8.

6.

5. Az első-hátsó sárfogó gumik követik a kerékív formáját
és kordában tartják a latyakot és a vízpermetet.

7. A fekete vagy ezüstszínű díszítő csíkmatricák kiemelik
az autó szépen formázott karosszériáját.

6. A Toyota ProTect* nanotechnológiás védőbevonat a
karosszéria tartós védelmét szolgálja.

8. Az ülésfűtés télen felmelegiti az első üleseket a jeges
reggeleken.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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KEREKEK ÉS KÁRPITOK

16” könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
Alapfelszereltség a Sport felszereltségnél

17” kéttónusú, csiszolt hatású 		
könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
Alapfelszereltség az Executive felszereltségnél
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KEREKEK ÉS KÁRPITOK

Fekete szövetülés ezüst varrással
Alapfelszereltség a Sport felszereltségnél

Fekete Alcantara® /bőrülés (Alcantara
ülőfelület) ezüst varrással
Alapfelszereltség az Executive
felszereltségnél

Fekete és piros Alcantara® /bőrülés
(Alcantara ülőfelület) piros hímzéssel
Alapfelszereltség az Executive
felszereltségnél

Fekete Alcantara®/bőrülés
Opcióként rendelhető mindkét
felszereltséghez

Fekete és piros Alcantara®/bőrülés
Opcióként rendelhető mindkét
felszereltséghez
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SZÍNEK

K1X Kristályfehér*

G1U Ezüst*
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SZÍNEK

61K Sötétszürke*

M7Y Monaco piros

D4S Kristályfekete*

K3X Lápiszkék*

H8R Narancsmetál*

*metálfényezés
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 A/T

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 M/T

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

MOTOR

2.0 l D4-S boxer
benzin

Motor kód

FA20

Vegyes (liter/100km)

7,8

7,0/7,1*

Hengerek száma

4 henger, boxer

Városi (liter/100km)

10,3/10,4*

9,5/9,6*

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC

Országúti (liter/100km)

6,3*/6,4

5,5/5,7*

Üzemanyagellátó rendszer

D4-S közvetlen befecskendezés

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb oktánszámú

Lökettérfogat (cm3)

1998

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

50

Furat x löket (mm x mm)

86,0 x 86,0

Sűrítési arány

12,5:1

50

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (g/km)

180

161/164*

Legnagyobb teljesítmény (LE)

200

Városi (g/km)

238/240*

220/223*

Legnagyobb teljesítmény (KW /percenkénti ford.sz.)

147/7000

Országúti (g/km)

146*/147

128/131*

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.)

205/6400-6600

Kipufogó gázok (a megfelelő direktíva alapján)
Euro besorolás

EURO 6 W

EURO 6 W

TELJESÍTMÉNY

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 A/T

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 M/T

Szénmonoxid, CO (mg/km)

290,6

319,9

Szénhidrogének, THC (mg/km)

40,7

42,5

Végsebesség (km/óra)

226

210

7,6

8,2
0,27

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

34,4

35

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

11,4

19,2

Légellenállási együttható

0,27/ 0,28*

Részecskék, PM (mg/km)

0,35

0,71

FELFÜGGESZTÉS

2.0 l D4-S boxer
benzin

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Kettős keresztlengőkar

FÉKEK

2.0 l D4-S boxer
benzin

Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa/Hűtött tárcsa*

Elhaladási zaj (a megfelelő direktíva alapján)
(dB(A))

72,5

73,4

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények
között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a
vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és
felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
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MŰSZAKI ADATOK

2.0 l D4-S boxer
Petrol

Csomagtér térfogat, kalaptartóig (liter)
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MÉRETEK és tömegek

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 A/T

Teljes hossz (mm)

2.0 l D4-S boxer
benzin 6 M/T

1320 mm

CSOMAGTÉR

4240

Teljes szélesség (mm)

1775

Teljes magasság (mm)

1320

Nyomtáv (mm) elöl

1520

Nyomtáv (mm) hátul

1540

Túlnyúlás elöl (mm)

845

Túlnyúlás hátul (mm)

825

Tengelytáv (mm)

2570

Fordulókör sugara, gumik (m)

5.4

Beltér hossz (mm)

1615

Beltér szélesség (mm)

1490

Beltér magasság (mm)

1520 mm

1540 mm

1775 mm

1775 mm

1060

Megengedett össztömeg (kg)

1670

1700

Saját tömeg (kg)

1222-1263

1242-1285

KEREKEK

Sport

Executive

16" könnyűfém keréktárcsák, tízküllős



–

17" csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák, tízküllős

–



Defektjavító szett





825 mm

2570 mm

845 mm

4240 mm
 = Opció
 = Alap
A/T = automata sebességváltó

− = Nem választható

M/T = kézi váltó

* Executive felszereltségnél.
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TELJESÍTMÉNYRE SZÜLETETT
A GT86 családfája egészen az 1960-as évekig,
a legendás Toyota 2000GT-ig vezethető vissza.
A mai modell szenvedéllyel teli tervezése
során ez a klasszikus, lenyűgöző sportautó
mutatott utat: így öltött testet a könnyű
karosszéria, az elöl elhelyezett motor és a
hátsókerékhajtás. Az eredmény pedig?
Mindenek feletti vezetési élmény.
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ÖRÖKSÉG
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GT86. ÉLMÉNY – MINDENEK FELETT.
www.toyota.hu

Irányítsa okostelefonját vagy
webkameráját az ábrára és ismerje
meg még jobban a GT86-ot.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin
látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central
Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2013. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem
részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. 2017. február.

