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A 
Corolla páratlan 
világmodell: ti-
zenöt különböző 
üzemben gyárt-
ják, több mint 150 
országban forgal-

mazzák, és ez a típus teszi ki a 
Toyota nyolc évtizedes történel-
me során értékesített összes autó 
egyötödét.

Alacsony súlypont,
merev karosszéria

A legújabb, 2018-ban bemutatott 
Corolla a Toyota új generációs 
globális padlólemezének (TNGA) 
közepes méretű autók számára ki-
fejlesztett GA-C változatára épül. 
A rendhagyó platform intelligens 
térkihasználása révén nagyfokú 
szabadságot adott a formater-
vezőknek, hogy tágas utaste-
ret alakítsanak ki – ez azonban 
csak egyike a számos előnynek. 
A könnyű és merev padlólemez-
zel együtt érkeznek az alacsony 
súrlódású lengéscsillapítók és a 
MacPherson első rugóstagok. A 
hátsó futómű többlengőkaros. A 
platform másik fő előnye, hogy 
az ülések mellett a felépítmény 

nagyobb tömegű elemei is mé-
lyebbre kerülhettek, így az autó 
súlypontja is nagyon alacsony – 
ami kivételes hatással van a ve-
zetési élményre és a kanyarvételi 
tulajdonságokra, manőverezhető-
ségre.

A megkerülhetetlen

A Corolla lépcsőshátú – szedán 
– változata nem véletlenül kelti 
igazi családi autó benyomását: a 
hosszú, 2,7 méteres tengelytávnak 
köszönhetően mind az öt ülésben 
megfelelő kényelemmel kényez-
tet, miközben karakteres külsejé-
vel magára vonzza a tekinteteket. 
Megkerülhetetlen gépkocsi, rá-
nézésre is minőséget sugalló ka-
rakteres elemekkel, jellegzetesen 

japán formákkal – túlzás nélkül 
kijelenthető, hogy további töret-
len sikerre van ítélve a típus.

A csoda neve: Valvematic

Az autóipart manapság lökettér-
fogat-csökkentés és – ennek el-
lensúlyozásaként – „turbósítás” 
jellemzi. Az egyre kisebb henger-
űrtartalmú, gyakran mindössze 
háromhengeres motorok között 
igazi felüdülés a nyereménya-
utó „egyszerű” 1,6 literes szívó 
benzinmotorja. A Valvematic 
nevű erőforrás változó szelepve-
zérlésű és szelepemelésű, tulaj-
donképpen a Toyota rendkívül 
sikeres, kettős, intelligensen 
változó szelepvezérlésű (Dual 
VVT-i) rendszerének továbbfej-
lesztése. A Valvematic motor 
képes a szívóoldalon a szelepek 
nyitásának idejét és időtartamát 
is szabályozni. Ennek eredmé-
nyeképpen kisebb a fogyasztás, 
továbbá csökken a káros anyag-
kibocsátás is. A rendszer haté-
konyságát a változó hosszúságú 
szívócső is javítja: kis és közepes 
fordulatszámon gyorsítja a mo-
torba áramló levegőt, javítja az 
égés hatásfokát. Nagyobb for-
dulatszámon a szívócső teljesen 
nyitva van, így a levegő rövidebb 
úton jut be a motorba, ezáltal 
növelve a teljesítményt. Minta-
példája ez a motor annak, hogy 
miként lehet tartósságot nyújt-
va „talpon maradni” az egyre 

A világ legnépszerűbb autójaként ismert Toyota Corolla karnyújtásnyi közelségbe 
került előfizetőinkhez: nyereményakciónk fődíjaként egy ilyen típust vihet majd 
decemberben haza egy szerencsés olvasónk. Összegyűjtöttük a legfontosabb 
műszaki tudnivalókat a Business felszereltségi szintű, benzinmotoros autóról.

Amit a nyereményautónkról tudni kell

Toyota Corolla Sedan

H I R D E T É S

A megbízhatóság és inno-
vatív megoldások bajno-
ka, a Toyota úgy folytatja 
a több mint fél évszázados 
Corolla-hagyományokat, 
hogy senkinek ne kelljen 
minimálisan sem csalód-
nia, aki majd birtokba 
veszi.

Üzletembereknek és 
családoknak is tökéletes 
a legújabb Corolla
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