Toyota Corolla Style

Технічні характеристики
Швидкісні характеристики
Максимальна швидкість

190

Розгін з місця до 100 км/год

10.2

Кермове управління
Тип

Шестерня-рейка

Передатне число

13,6

Число обертів керма від упора до упора

5.8

Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5,4

Колеса та шини
Розмір колісних дисків

205/55R16 91V 16X7J ET40

Розмір шин

225/45R17 91W

Підвіска
Передня підвіска

Незалежна, пружинна зі стійками
МакФерсон

Задня підвіска

Незалежна, з двома здвоєними
поперечними важелями

Гальмівна система
Передні гальма

Дискові, вентильовані

Задні гальма

Дискові, суцільні

Внутрішні розміри
Кількість місць

5

Трансмісія
Привод

Передній

Тип КПП

Безступенева (варіатор)

Геометричні показники прохідності
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

130

Двигун
Кількість та розташування циліндрів

4, рядне

Клапанний механізм

Бензиновий L4, 16-клапанний
DOHC, Valvematic

Робочий об’єм

1598

Система живлення

Розподілене упорскування

Діаметр циліндра та хід поршня

80,5 x 78,5

Ступінь стиснення

10,7:1

Макс. потужність (кВт/об.хв)

97/6 400

Макс. потужність (к.с./об.хв)

132

Макс. крутний момент

159/4200-4200

Передній електродвигун: макс. потужність

97

Розміри
Довжина

4630

Ширина

1780

Висота

1435

Колісна база

2700

Ширина передньої колії

1530
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Ширина задньої колеї

1545

Звис попереду

935

Звис позаду

995

Споживання пального та вміст шкідливих речовин у
відпрацьованих газах
Місткість паливного бака

50

Рекомендоване пальне

неетильований бензин з
октановим числом 95 або вище

Міський цикл

8.0

Заміський цикл

5.1

Комбінований цикл

6.2

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)

180

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський
цикл)

115

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований
цикл)

139

Екологічний стандарт

Євро-6

Маса та буксирування
Максимальна (повна) маса

1830

Споряджена маса

1275-1280

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг

1300

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг

450

Комплектація
Засоби безпеки
- 6 подушок безпеки
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Попередження про непристебнуті ремені спереду
- Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)
- Регульована довжина ременя безпеки на водійському сидінні
- Активні підголівники на сидіннях водія та переднього пасажира
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
Мультимедіа
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- 6 динаміків
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- Голосове керування
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв
- Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
Комфорт
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з автоматичним складанням
- Автоматичне вимикання фар
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- Нагадування про необхідність вимкнути фари
- Кнопка відкривання замка дверей багажного відділення у салоні
- Кнопка відкривання дверей багажного відділення у салоні
- Звичайний дах
- Сенсор освітлення
- Центральний замок з дистанційним управлінням
- Функція супровідного освітлення «Follow me home»
- Склоочисники з сенсором дощу
Перевезення речей
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Ніша для речей у центральній консолі
- Одинарне відділення для рукавичок
- Кишені у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Кишеня в спинці сидіння
- Відділення для рукавичок з підсвічуванням
Засоби безпеки
- Камера заднього огляду
- Світлодіодні прожекторні фари
- Імобілайзер
- Антиблокувальна система гальмування ABS
- Світлодіодні стоп-сигнали
- НАС - система допомоги старту на підйомі
- Круїз-контроль
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Механічний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах
- VSC - система стабілізації автомобіля
Комфорт
- Двозонний клімат-контроль
- Центральний підлокітник з функцією повздовжнього регулювання
- Розетка 12В
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7"
- Замок запалювання
- Цифровий спідометр
- Електричний підсилювач кермового механізму
- Режим перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду на сенсорному екрані
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- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Повітряний фільтр у салоні
- Повітряпроводи у ногах задніх пасажирів для обігріву салону
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкривання автомобіля у темну пору доби
- Кнопка блокування дверей у салоні
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем на кермі
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Бічні передні вікна з захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Сонцезахисний козирок водія з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок пассажира з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Травмобезпечні склопідйомники
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання сидіння водія за висотою
- Підігрів керма
- Складувані спинки в пропорції 40:60
- Регулювання керма за глибиною
- Регулювання керма за висотою
- Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється
- Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Індикатор мінімального рівня рідини омивача
- Електросклопідйомники передніх вікон
- Електросклопідйомники передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідйомники задніх вікон
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
Колісні диски та шини
- Чорні ковпаки ступиць коліс
- Повнорозмірне запасне колесо
- Легкосплавні диски R17
Захист
- Металевий захист піддона картера двигуна
Декор
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- Електромеханічне стоянкове гальмо
- Кермо оздоблене шкірою
- М’яка декоративна вставка на верхній частині передньої панелі
- М’яка декоративна вставка у нижній частині передньої панелі
- Чорні повітряпроводи посередині передньої панелі
- Чорні бічні повітряпроводи на передній панелі
- Срібляста вставка на рукоятці важеля АКПП
- Матова срібляста окантовка гнізда важеля КПП на центральній консолі
- Текстильна оббивка переднього центрального підлокітника
- Текстильна оббивка підлокітників на передніх дверях
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Задній підлокітник з тримачами для чашок
- Оздоблення селектору КПП шкірою
Декор
- Глянцево-чорна вставка над державним номером на передньому бампері
- Хромована вставка у радіаторній решітці
- Чорна вставка у нижній частині переднього бампера
- Чорна окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Передній бампер, пофарбований у колір кузова
- Задній бампер, пофарбований у колір кузова
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Антена, вбудована у скло
- Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло
- Ручки дверей фарбовані у колір кузову
- Світлодіодні задні габаритні вогні
- Хромований молдинг віконної лінії
Техніка
- Селектор вибору режимів водіння
- Одинарна вихлопна труба
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