
GT86 מפרט טכני
מנוע
FA20דגם

4 צילינדרים בתצורת בוקסר, 16 שסתומים סוג מנוע
DOHC ותזמון שסתומים משתנה

1,998נפח )סמ"ק(
200/7000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

21/6400-6600מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
86X86קדח X מהלך )מ"מ(

12.5:1יחס דחיסה
אחוריתסוג הנעה

מערכת דלק
50קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 98סוג דלק )בנזין(
צמיגים

215/45R17מידה
מתלים
מקפרסוןקדמיים
עצמות עצה כפולותאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים
דיסק מאוורראחוריים

תוףבלם חניה
היגוי 

מסרק ומוט משונןמערכת הגה  
חשמליתהגברת כוח להגה 
מידות ומשקלים
4240אורך כללי )מ"מ(
1775רוחב כללי )מ"מ(
1425גובה כללי )מ"מ(

2570רוחק סרנים )מ"מ(
1520מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1540מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

*1240-1275/**1263-1298משקל עצמי )ק"ג(
*1670/**1700משקל כולל )ק"ג(
*120/**130מרווח גחון )מ"מ(

223נפח תא מטען )ליטר(
* בדגם ידני  ** בדגם אוטומטי

התמונות להמחשה בלבד

 1520 מ"מ
 1775 מ"מ

 2570 מ"מ
 4240 מ"מ

 1540 מ"מ
 1775 מ"מ

"מ
 מ

14
25

 



אוטומטיתידנית תיבת הילוכים - יחסי העברה 
3.6263.538הילוך ראשון 

2.1882.060הילוך שני
1.5411.404הילוך שלישי
1.2131.000הילוך רביעי

1.0000.713הילוך חמישי
0.7670.582הילוך שישי
3.4373.168הילוך אחורי

ביצועים
9.610.4צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

15.617.5                 בין עירונית )ק"מ/ליטר(
12.814.1                 משולבת )ק"מ/ליטר(

181165פליטת CO2 )גר'/ק"מ(
7.68.2תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

226210מהירות מרבית )קמ"ש(
5.45.4רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

* הנתונים הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל
מערכת חשמל 

4040מצבר )אמפר X שעה(



אוטומטיידניעיצוב ואביזרים חיצוניים
++2 דלתות

++פגושים, מראות צד, וידיות הדלתות בצבע הרכב
++אגזוז כרום כפול

++ספוילר אחורי
++מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית 

++מגבים קדמיים עם מתז והשהייה
++מערכת כניסה חכמה )Smart Entry( בדלתות קדמיות ודלת תא מטען

++אפשרות לפתיחת תא מטען באמצעות השלט
++פנסי קסנון HID עם כיוון אוטומטי של גובה וזווית לתאורה חדה ונקייה

++פנסי ערפל קדמיים
++פנס ערפל אחורי
++פנסי LED אחוריים

++פנס בלם אחורי עילי
++גלגל רזרבי בגודל מלא כולל חישוק סגסוגת קלה

בטיחות
7 כריות אוויר: 

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

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

++

++אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
++מערכת ABS ל-4 גלגלים

++מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה
++מערכת BA - סיוע בבלימה

++מערכת TRC - בקרת משיכה
++מערכת +VSC - בקרת יציבות עם אפשרות ניתוק 

VSC SPORT מצב++
LSD בקרת החלקה++

++חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח 

GT86 מפרט אבזור



אוטומטיידניבטיחות
++חיווי על סטטוס חגירת חגורות בטיחות לנהג ולנוסע

++2 חגורות בטיחות צולבות מאחור
++מושבים קדמיים עם מנגנון WIL להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט “צליפת שוט"

++משענות ראש קדמיות מתכווננות מעלה מטה
++נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים
++נעילת ביטחון לדלתות על ידי כפתור מבפנים

++הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
++קורות פלדה בדלתות

תאי אחסון
++קונסולה מרכזית עם מחזיק כוסות ניתן להסרה

++מחזיקי בקבוקים בדלתות
++כיס בגב מושב הנוסע לצד הנהג

++תא כפפות
++תא מטען מרופד עם תאורה ופתיחה חשמלית

מיגון
++אימובילייזר מקורי

++נעילת דלתות עם שלט
עיצוב ואביזרים פנימיים

++חלונות חשמל קדמיים עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
++מזגן מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית ואפשרות לכוונון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע

++מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי אוטומטי של השלט
++הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

)Cruise Control( בקרת שיוט++
++חיישן תאורה

++בלם יד מצופה עור
++הגה מצופה עור

++ידית הילוכים מצופה עור
+-Paddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

Snow ומצב Sport מצב-+



אוטומטיידניעיצוב ואביזרים פנימיים
++מראה אחורית יום/לילה מעוצבת

+-תצוגת מצב ידית הילוכים בלוח מחוונים
++שעון דיגיטלי בקונסולה מרכזית

:TOYOTA TOUCH מערכת
מסך מגע “6.1

Bluetooth דיבורית
mp3 הקורא קבצי CD נגן

++

++כניסת AUX ו-USB בקונסולה מרכזית
++6 רמקולים

++אנטנה חיצונית בגג
++ספי אלומיניום לדלתות

++דוושות אלומיניום
++מושבים קדמיים מתכווננים ידנית

++מושב נהג מתכוונן לגובה
++ריפודי בד מהודרים 

++מושב אחורי מתקפל )50/50(
++עמעם תאורה ללוח מחוונים

++תאורה פנימית
++זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו
++שקע 12V בתוך תא כפפות ובקונסולה מרכזית

++בוכנות הידראוליות לפתיחת תא מטען
צג נתונים מרכזי/מחשב דרך דיגיטלי המציג:

++מד סיבובי מנוע דיגיטלי ואנלוגי, טמפ' חיצונית, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מד מהירות דיגיטלי ואנלוגי

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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
GT 86דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ

דרגה 5.75בינעירוני9.6עירוניאוטומטי
דרגה 6.49בינעירוני10.4עירוניידני

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