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COROLLA מפרט בטיחות
בטיחות

7 כריות אוויר:
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי
נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגית EBD לחלוקת כוח הבלימה
מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

מערכת EBS - התראת בלימת חירום באמצעות הבהוב אורות מצוקה
מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה
מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים עם אפשרות איפוס

מושבים קדמיים בעלי מבנה WIL אקטיבי להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"
הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כיוון גובה, נורית חיווי וזמזם התראה
3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית

נעילת בטחון לדלתות אחוריות
קורות פלדה בדלתות

אימובילייזר מקורי



COROLLA מפרט טכני
ידניתאוטומטיתמנוע

SUNGLI GLI 6M/T 
1ZR-FAE1ZR-FAE1ZR-FAEדגם

Valvematic, ו-dual VVT, ציל' סוג מנוע
 טורי 4

Valvematic, ו-dual VVT, ציל' 
טורי 4

Valvematic, ו-dual VVT, ציל' 
טורי 4

159815981598נפח )סמ"ק(
132/6400132/6400132/6400הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

16.3/440016.3/440016.3/4400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
78.5X80.578.5X80.578.5X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

10.710.710.7יחס דחיסה
קדמיתקדמיתקדמיתסוג הנעה

אלקטרונית, מבוקרת מחשבאלקטרונית, מבוקרת מחשבאלקטרונית, מבוקרת מחשבהצתה

ביצועים
13.713.712.5צריכת דלק*:    עירונית )ק"מ/ליטר(

21.721.720.4                      בין עירונית )ק"מ/ליטר(
17.917.916.7                      משולבת )ק"מ/ליטר(

129129139פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
101010תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

200200200מהירות מרבית )קמ"ש(
5.45.45.4רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

צמיגים
195/65R15  91H205/55R16  91V205/55R16  91Vמידה

מערכת דלק
555555קיבולת מיכל דלק )ל'(

959595סוג דלק )בנזין(

היגוי
סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמליתחשמליתחשמליתהגברת כוח להגה

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןמקפרסוןקדמיים
קורת פיתולקורת פיתולקורת פיתולאחוריים

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסקדיסקדיסקאחוריים

הפעלה ידניתהפעלה ידניתהפעלה ידניתבלם חניה
*הנתונים הינם ע"פ נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל. ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק המפורסמים, שהינם כאמור בתנאי ניסוי ומעבדה, לבין צריכת הדלק בפועל.



COROLLA מפרט טכני

GLI - 1525 מ"מ
SUN - 1535 מ"מ 

GLI - 1520 מ"מ
SUN - 1535 מ"מ 

1775 מ"מ1775 מ"מ

"מ
 מ

14
65

2700 מ"מ 940 מ"מ980 מ"מ
4620 מ"מ

ידניתאוטומטית רציפה 7+1תיבת הילוכים
SUNGLI GLI 6M/T 

4.214 5.698 5.698יחס העברה סופי

מערכת חשמל
606060מצבר )אמפר X שעה(

מידות ומשקלים
462046204620אורך )מ"מ(
177517751775רוחב )מ"מ(
146514651465גובה )מ"מ(

270027002700רוחק סרנים )מ"מ(
153515251525מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
153515201520מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(
444מספר נוסעים )למעט הנהג(

120512051195משקל עצמי )ק"ג(
450/1300450/1300450/1300כושר גרירה עם / בלי בלמים )ק"ג(

125125125מרווח גחון )מ"מ(
452452452נפח תא מטען )ליטר(



COROLLA מפרט אבזור

● קיים ❍ לא קיים

ידניתאוטומטיתעיצוב ואביזרים חיצוניים
SUNGLI GLI 6M/T 

●●❍כניסה חכמה Smart Entry  בדלתות קדמיות ובדלת תא מטען

●● ●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

●●❍פנסי ערפל קדמיים

)DRL( קדמית LED תאורת יום●●●

●●●פנסי LED אחוריים

●●●חיישן תאורה

●●●מראות צד בצבע הרכב, מתכווננות חשמלית עם פנסי איתות

●●❍קיפול חשמלי אוטומטי של מראות צד

●●●שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות

●●●אנטנה מובנית בשמשה אחורית

●●❍חישוקי סגסוגת קלה "16

❍❍●חישוקי פלדה "15 עם צלחות כיסוי מהודרות )טסות(

●●●גלגל חלופי בגודל מלא עם חישוק פלדה

ידניתאוטומטיתעיצוב ואביזרים פנימיים
SUNGLIGLI 6M/T 

Bluetooth עם מסך מגע "7, מצלמה אחורית ודיבורית TOYOTA TOUCH 2 מערכת●●●

●●●צג נתונים HD צבעוני ״4.2, משולב בלוח המחוונים

●●●כניסת AUX ו- USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

●●●6 רמקולים

●●●אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth וצג נתוני נסיעה

●●●הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

●●●בקרת שיוט )Cruise Control( כולל מגביל מהירות



COROLLA מפרט אבזור

● קיים ❍ לא קיים

ידניתאוטומטיתעיצוב ואביזרים פנימיים
SUNGLIGLI 6M/T 

מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי 
אוטומטי של השלט

❍●●

●●קפיצי נשלף2 מפתחות שלט

●● ●מראה פנימית מתכהה בעת סנוור

●●●4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך

●●❍מיזוג אוויר מקורי מפוצל עם בקרת אקלים דיגיטאלית

❍●●כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●●מושב נהג מתכוונן לגובה

●●●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות )60/40(

●●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

בז'/שחורבז'/שחורשחורריפודי בד מהודרים*
●●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור

●●●סט שטיחים מקורי

ידניתאוטומטיתתאי אחסון
SUNGLIGLI 6M/T 

●●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות עם מחזיקי בקבוקים

●●●מחזיקי כוסות במשענת יד קדמית ובמשענת יד אמצעית במושב אחורי

●●●תא כפפות מואר

●●●קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד קדמית מרופדת

●●●תא מטען מרופד ומואר

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7
דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוניאוטומטי
דרגה 4.95בינעירוני8.0עירוניידני


