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Teljesítmény (6400 motorfordulat/percnél) 97 kW/132 LE

Forgatónyomaték (4200 motorfordulat/percnél) 156 Nm

Gyorsulás (0–100 km/óra)  9,7 mp

Végsebesség  200 km/óra

Sebességváltó  Hatfokozatú kézi

Hosszúság/Szélesség/Magasság  4630/1780/1435 mm

Tengelytáv  2700 mm

Csomagtér  471 liter

Üzemanyagtartály 50 liter

Abroncsméret  195/65R15

Önsúly/Megengedett össztömeg 1190/1815 kg

Üzemanyag-fogyasztás (város/városon kívül/vegyes) 7,6/4,6/5,7 liter

Nyomtáv (elöl/hátul) 1531/1544 mm

Szén-dioxid-kibocsátás 144 g/km

• GYÁRI ADATOK 1.6 16V VALVEMATIC

fojtogatóbb környezetvédelmi 
normák idejében. A 132 lóerős 
maximális teljesítmény többszö-
rösen meggyőző érték: az autó 
kevesebb mint tíz másodperc 
alatt gyorsul óránként száz kilo-
méteres tempóra, a végsebesség 
pedig eléri a 200 km/órát. Ez 
minden közlekedési helyzethez 
elegendő.

Business: mindent bele!

A majdani szerencsés nyertes a 
látványos formaterven, a végtele-
nül megbízható benzinmotoron 
és a korszakalkotó műszaki kuri-
ózumokon túl rengeteg „kézzel-
fogható” kényelmi és biztonsági 
funkciónak is örülhet a székelyud-
varhelyi Euro-Car Trading hivata-
los Toyota-márkakereskedéstől 
beszerzett autóban. A Business 
felszereltségi szinthez jár ugyan-
is – a teljesség igénye nélkül – 
4,2 hüvelykes színes központi 
kijelző bluetooth-kapcsolódási 
lehetőséggel, hat hangszórós au-
diorendszer, két USB-csatlakozó, 
CD-lejátszó, elektronikus kézifék, 

első-hátsó könyöklő, kétzónás 
klíma, magasságban állítható 
vezetőülés, két hátsó légbefúvó, 
60/40 arányban osztottan dönt-
hető hátsó ülések, multifunkcio-
nális kormánykerék, első-hátsó 
elektromos ablakemelő, hét lég-
zsák, gyermekülés-rögzítő, fűtött 
és elektromosan állítható külső 
visszapillantó-tükrök, első-hátsó 
parkolószenzor, sávtartó asszisz-
tens, adaptív cruise control, ledes 
nappali menetfények és automata 
fényszórók.
A megbízhatóság és innovatív 
megoldások bajnoka, a Toyota 
tehát úgy folytatja a több mint 
fél évszázados Corolla-hagyomá-
nyokat, hogy senkinek ne kelljen 
minimálisan sem csalódnia, aki 
majd birtokba veszi.

A tizenkét nemzedék
ötvenhárom éve

Minden idők legnagyobb darab-
számban – több mint 44 millió – 
eladott autójából az elmúlt közel 
öt és fél évtized során tizenkét 
generációt mutattak be. A típus 
története 53 évvel ezelőtt, 1966 no-
vemberében Japánban kezdődött: 
a gyártó első népautója 1,1 literes 

motort kapott, hátsókerék-haj-
tással, kétajtós szedán karosszé-
riával. Akkora siker lett, hogy az 
addigi havi negyvenezer darabos 
Toyota-gyártókapacitást gyorsan 
növelni kellett. A második nemze-
dék 1970-ben indul útjára, akkor, 

amikor a típus már túl volt egy-
millió eladott darabon. Mindösz-
sze négy évvel később, 1974-ben 
már a harmadik Corolla gördült le 
a gyártósorokról – akkor még rit-
kaságszámba menő újdonságok-
kal. A negyedik Corolla szedán 
kivitelei utoljára készültek hátsó-
kerék-hajtással. Ha ötödik gene-
ráció, akkor „Hacsi”: a hátsóke-
rekes élményautók történelmének 
meghatározó szereplője az AE86 
típusjelű Corolla, ismertebb ne-
vén Hachiroku – ez volt „fapados” 
testvéreit messze túlszárnyaló, 
nemzedékének legendás autója. 
Az egyszerűen „minőség” szlo-
gennel kínált hatodik generáció-
nál (1987–1991) az elődhöz képest 
közel kétezer módosítást végez-
tek. Nem meglepő, hogy még ma 
is sok szolgál belőlük. A Corolla 
VII (1991–1995) vonzerejét és egyé-
niségét három fontos összetevő 
alkotta: a stílusos megjelenés, a 
biztonsággal kombinált menettel-
jesítmény és a megbízhatóság. A 
nyolcadik verzió európai kivitele 

új dizájnirányelv szerint épült, a 
rali-világbajnokságon is a csúcs-
ra érve. A kilencedik nemzedéket 
(2000–2006) már Európában ter-
vezték, a 21. század elvárásainak 
megfelelően. A tizedik generáció 
(2006–2013) jelentős változást 
hozott: a kombi gyártását beszün-
tették, a csapotthátú modelleket 
Auris névre keresztelték át, Co-
rollaként csak szedánt lehetett 
kapni. A tizenegyedik nemzedék 
(2013–2018) már közelebb hoz-
ta hozzánk a futurisztikusabb, 
rendhagyóbb formatervű Toyotá-
kat, míg a tizenkettedik, jelenlegi 
modell „visszatért az alapokhoz”: 
a hatchback Auris eltűnt a kíná-
latból, mostantól valamennyi ka-
rosszériaváltozat Corolla név alatt 
fut.

PINTI ATTILA

H I R D E T É S

LAPOZNI FŐNYEREMÉNY!

Akik pedig szeretnék megnyerni a bemutatott Toyota Corollát, azoknak 
nincs más dolguk, mint előfi zetni a Székelyhonra a www.szekelyhon.
ro/fonyeremeny oldalon vagy ügyfélszolgálatainkon. Részletekért hív-
ják a 0726–719 962-es telefonszámot hétköznapokon 8–16 óra között.

Egyszerűségében 
nagyszerű a négyhengeres, 
turbómentes benzinmotor

A sallangmentes beltér 
rengeteg kényelmi extrát 
kínál




