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Toyota Camry to jeżdżąca legenda marki. Pierwsza 
generacja modelu powstała w 1982 roku, do dziś 
kolejne generacje od lat zapewniają Camry pozycję 
najpopularniejszego na świecie sedana klasy średniej 

– co roku salony Toyoty opuszcza ponad 700 000 
egzemplarzy. W samych Stanach Zjednoczonych 
Camry zajmuje w statystykach sprzedaży pozycję 
totalnego lidera. Teraz kultowy sedan powraca do 
Europy po 14 latach przerwy. Legendarny model 
ugruntował w Europie renomę Toyoty jako lidera jakości 
i niezawodności. Nowa Toyota Camry to  już 8. generacja 
modelu. Dziś Camry jest dostępna w ponad 100 krajach, 
a jej dotychczasowa łączna sprzedaż przekroczyła  
19 milionów egzemplarzy.

Camry powraca z 8. generacją



1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1       |    1982-1986



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Początkowo Toyota Camry była autem 
kompaktowym z przednim napędem. 
Model był dostępny jako przestron-
ny sedan i liftback z rozstawem osi 
2600 mm. Modna w tamtym czasie 
kanciasta sylwetka została dopraco-
wana w tunelu aerodynamicznym, co 
zaowocowało bardzo dobrym współ-
czynnikiem oporu powietrza. Właści-
wości jezdne poprawiało niezależne 
zawieszenie. W ciągu 5 lat model był 
dostępny z wieloma różnymi silnikami 

– od 1,8-litrowego motoru benzyno-
wego o mocy 100 KM po 2-litrowy sil-
nik twin-cam o mocy 136 lub 163 KM.  
Wysoka jakość i dobra relacja war-
tości do ceny sprawiła, że po kilku 
latach Camry zyskała uznanie na ca-
łym świecie, a w 1985 roku jej pro-
dukcja przekroczyła 250 000 aut.
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Toyota Camry drugiej generacji zade-
biutowała jako sedan, ale już wkrótce 
do oferty poza Japonią trafiło tak-
że nadwozie kombi. Auto otrzymało 
nowy design w amerykańskim stylu, 
o bardziej opływowych kształtach. 
Nowy model wyróżniał się wysoką 
jakością materiałów i dopracowa-
niem w najdrobniejszych szczegó-
łach. Choć rozstaw osi się nie zmie-
nił, samochód wydłużył się o 10 cm. 
W ofercie znalazły się różne silniki 
o pojemności 1,8 l i 2 l oraz V6 2,5 l.  
Wszystkie otrzymały wtrysk pali-
wa. W 1988 roku gamę modelową 
Camry uzupełniła wersja z napędem 
4x4 i 2-litrowym silnikiem twin-cam. 
Jesienią 1987 roku Toyota Camry 
zadebiutowała w Polsce. Było to mo-
del Camry XLD z 2-litrowym turbo-
dieslem o mocy 84 KM.
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Camry trzeciej generacji całkowicie 
różniła się od poprzedniego mode-
lu. Eleganckie nadwozie urosło do 
4,72 m długości i 1,77 m szerokości, 
a jego smukła sylwetka wyróżniała 
się jeszcze lepszym niż poprzednicy 
współczynnikiem oporu powietrza. 
Nowe Camry otrzymało bogatsze 
wyposażenie i mocne silniki. Począt-
kowo auto było dostępne w Europie 
jako sedan z 2,2-litrowym silnikiem 
o mocy 136 KM oraz 3-litrowym V6 
o mocy 187 KM, który zapewniał zna-
komite osiągi i elastyczność. Model 
był oferowany także w Polsce – na 
nasz rynek trafiały egzemplarze ze 
słynącej z wyjątkowej jakości mon-
tażu japońskiej fabryki Tsutsumi. Na 
wybranych rynkach poza Europą 
obok sedana średniej wielkości ofe-
rowano także krótszą, kompaktową 
wersję Camry.
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Czwarta generacja Toyoty Camry wie-
le zawdzięczała swojemu poprzedni-
kowi. Miała podobne wymiary, równie 
elegancką, unowocześnioną sylwet-
kę, bogate wyposażenie i wyjątkowo  
wysoką jakość. Wnętrze nowego mo-
delu było bardziej przestronne, a jego 
design wnosił nową jakość. W Europie 
samochód był dostępny z dwoma sil-
nikami – 24-zaworowym V6 o pojem-
ności 3 l i mocy 190 KM oraz 2,2-li-
trowym silnikiem dostarczającym 
moc 130 KM. Rok później do oferty 
dołączyła odmiana Sport, a w 1999 
roku zadebiutowała wersja po face-
liftingu. W Polsce auto najczęściej 
zamawiano w wersji 3,0 l z automa-
tyczną skrzynią biegów. W standar-
dzie była automatyczna klimatyzacja, 
ABS, elektryczne szyby i lusterka oraz  
welurowa tapicerka. 
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Camry piątej generacji zosta-
ła zaprojektowana od pod-
staw jako zupełnie nowe auto.
Auto zbudowano na platformie  
Toyoty Highlander. Jego przód był 
dość krótki, dzięki czemu wygospo-
darowano więcej miejsca w kabinie 

– technikę tę przejęto z segmentu 
aut kompaktowych. Do zwiększenia 
kabiny przyczynił się także dłuższy 
rozstaw osi i większa wysokość auta, 
która nie przeszkodziła jednak po-
nownie zmniejszyć współczynnik 
oporu powietrza. Samochód mógł 
być napędzany 3-litrowym silnikiem 
V6 o mocy 188 KM lub nową jednost-
ką 2,4 l o mocy 156 KM. W Polsce 
Camry była dostępna do 2004 roku. 
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Szósta generacja Toyoty Camry za-
debiutowała w 2006 roku. Samochód 
po raz pierwszy wyposażono w napęd 
hybrydowy. Pod maskę auta trafił 
układ Hybrid Synergy Drive drugiej 
generacji z benzynowym silnikiem 
2AZ-FXE i jednostką elektryczną, któ-
re współpracowały za pośrednictwem 
bezstopniowej przekładni e-CVT. 
Łączna moc napędu wynosiła 190 KM.  
Samochód był również dostępny 
z czterocylindrowymi, benzynowymi 
silnikami o pojemnościach 2,4 i 2,5 l, 
a także z 3,5-litrowym motorem V6. 
Auto występowało tylko w nadwoziu 
sedan, a moc była przekazywana na 
przednie koła, chociaż w ofercie zna-
lazły się również egzemplarze z na-
pędem na obie osie. Szósta genera-
cja Toyoty Camry nie była dostępna 
w Polsce.
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Siódma generacja popularnego seda-
na otrzymała zupełnie nową, bardziej 
wyrazistą stylistykę. Model zyskał 
również jeszcze lepsze właściwości 
jezdne, dzięki usztywnionemu nad-
woziu i udoskonalonemu zawieszeniu. 
Pod maskę auta ponownie trafił układ 
hybrydowy, który odtąd generował 
większą moc i był przy tym bardziej 
ekonomiczny. W ofercie znalazły się 
także 2- i 2,5-litrowe silniki benzy-
nowe R4 oraz motor V6 o pojemności 
3,5 l, dobrze znany z poprzedniej od-
słony modelu. Podobnie jak poprzed-
nia generacja, auto było dostępne 
w usportowionej wersji SE, w skład 
której wchodziły m.in. usztywnione 
zawieszenie, aluminiowe felgi, spoiler 
na pokrywie bagażnika i łopatki zmia-
ny biegów. W 2014 samochód prze-
szedł gruntowny facelifting.
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Camry 8. generacji wniosła nową ja-
kość. Nowy model został zbudowany 
na innowacyjnej, modułowej platfor-
mie TNGA, która łączy pewność pro-
wadzenia i budzący emocje design 
z wysoką jakością konstrukcji i wy-
kończenia oraz przestronnym wnę-
trzem. Samochód otrzymał bogate 
wyposażenie, w tym pakiet systemów 
bezpieczeństwa czynnego Toyota 
Safety Sense. W Europie nowy model 
będzie dostępny z napędem hybry-
dowym czwartej generacji o mocy 
218 KM, który rozpędza tego du-
żego sedana o długości 488 cm do  
100 km/h w 8,3 s. Mimo zrywności 
i dużych gabarytów auto jest wyjąt-
kowo oszczędne – jego średnie zu-
życie paliwa wynosi od 4,3 l/100 km. 
Na innych kontynentach obok napę-
du hybrydowego dostępne są także 
konwencjonalne silniki benzynowe 

– 4-cylindrowy 2,5 l oraz V6 o pojem-
ności 3,5 l. Poziom i rodzaj wyposażenia oraz wykończenia wersji 2019  

może się różnić od pokazanego na fotografii.
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