




W 1994 roku świat zobaczył zupełnie nowy samochód – Toyotę RAV4. Od tamtej 
chwili już nic nie było takie, jak wcześniej. Pierwszy na świecie kompaktowy SUV 

połączył nadwozie samonośne z możliwościami auta terenowego i zrewolucjonizował 
motoryzację. W ciągu tych 25 lat od debiutu legendarny SUV doczekał się pięciu 
generacji, wyznaczając przy tym zupełnie nowe kierunki w rozwoju samochodów. 

Dzisiaj Toyota RAV4 jest najpopularniejszym SUV-em na świecie.

Każdy dzień zasługuje na więcej przygód.



CONCEPT  |   1989

Jeszcze w latach 80. kierowcy chcący wybrać samochód z napędem 
na wszystkie koła nie mieli wiele opcji. Na rynku znaleźć można było 
tylko niezbyt komfortowe terenówki osadzone na masywnej ramie, 
które nie nadawały się do jazdy na co dzień. 



Prace nad koncepcyjnym modelem RAV-Four trwały od 1986 roku. Samochód został zaprezentowany 
w 1989 roku na salonie Tokyo Motor Show. Nazwa stanowiła skrót od RECREATIONAL ACTIVE VEHICLE 
WITH 4-WHEEL DRIVE. Prototyp został ciepło przyjęty przez opinię publiczną. Toyota dała zielone światło 
dla tego projektu i tak rozpoczęła się era RAV4 – najpopularniejszego SUV-a na świecie.
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1. GENERACJA  |  1994-2000

Pierwsza generacja Toyoty RAV4 wywołała prawdziwą rewolucję, 
tworząc nowy segment kompaktowych SUV-ów i trwającą do dzisiaj 
ogólnoświatową modę na tego typu samochody. Subkompaktowa 
terenówka miała trzydrzwiowe nadwozie o długości 3740 mm i napęd 4x4.



W pierwszym roku produkcji RAV4 znalazła 53 tys. klientów, a po trzech latach sprzedaż roczna zwiększyła 
się trzykrotnie. Sukces Toyoty zwrócił uwagę innych producentów, którzy rozpoczęli pracę nad własnymi 
kompaktowymi SUV-ami. W 1997 roku pojawiła się odmiana RAV4 z napędem elektrycznym, o zasięgu do 
193 km po 5-godzinnym ładowaniu.



1. GENERACJA  |  1994-2000





2. GENERACJA  |  2000-2005

W 2001 roku RAV4 po raz kolejny wyprzedza konkurencję, zaś na rynku 
amerykańskim staje się jednym z najpopularniejszych samochodów wśród 
kobiet. Drugą generację aż w 70 proc. zbudowano z zupełnie nowych 
części. Nowy SUV jest dłuższy i szerszy od poprzednika.



W samochodzie pojawił się napęd 4x4 stosowany w Lexusie RX 300. Pod maską znalazł się 2-litrowy 
silnik benzynowy o mocy 150 KM z układem zmiennych faz rozrządu lub silnik 2.0 D-4D common rail 
o mocy 116 KM, wyposażony w intercooler. Dostępna była też odmiana z benzynowym silnikiem 1,8 l 
o mocy 125 KM i napędem na przednią oś.



2. GENERACJA  |  2000-2005





3. GENERACJA  |  2005-2012

Trzecia odsłona zyskała sztywniejsze o 76 proc. nadwozie 
oraz nowoczesne, niezależne tylne zawieszenie z podwójnymi 
wahaczami. Na bazie tego modelu, we współpracy z Tesla Motors, 
powstała druga generacja elektrycznej odmiany RAV4 EV.



Samochód zyskał większy prześwit i szerszą gamę silników. Do grona motorów w układzie rzędowym 
dołączyła jednostka V6 o pojemności 3,5 litra i mocy 273 KM. Na liście wyposażenia znalazło się po raz 
pierwszy zastosowane w samochodach Toyoty elektryczne wspomaganie. W 2008 i 2011 roku RAV4 
przeszła lifting, zmieniając kolejno przód oraz tył auta.
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4. GENERACJA  |  2012-2019

Tym razem RAV4 zbudowano na platformie Avensisa. Czwarta 
odsłona stała się dłuższa o 20 cm, oferowała też większy bagażnik. 
W 2015 roku zaprezentowano wersję po liftingu, w której – po raz 
pierwszy w historii – zastosowano napęd hybrydowy.



W rewolucyjnej ofercie hybrydowej znalazł się przełomowy napęd na wszystkie koła E-Four. Dodatkowy 
silnik elektryczny o mocy 68 KM napędza tylną oś i stanowi uzupełnienie dla napędu hybrydowego na 
przód. Samochód zyskał również pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Listę nowości 
zamyka kamera 360 stopni wspomagająca parkowanie. 



4. GENERACJA  |  2012-2019





5. GENERACJA  |  od 2019

Najnowsza generacja RAV4 ma zupełnie inne proporcje. Jest szersza 
i niższa od poprzedniczki, ma też większy rozstaw osi, który gwarantuje 
obszerniejszą kabinę. Wszystko dzięki nowej platformie globalnej TNGA. 
Pasażerowie z tyłu zyskali więcej przestrzeni na nogi, a pojemność 



bagażnika zwiększyła się o 70 litrów. Piąta generacja SUV-a Toyoty oferuje wszystkie zalety i wygody auta osobowego, 
a także napęd na cztery koła, zwiększony prześwit i szereg przydatnych systemów wspomagających kierowcę. Wygląd 
nawiązuje do Lexusa NX. Pod maską pracuje układ hybrydowy oferujący  moc 218 KM (z napędem tylko na przednią oś) 
lub 222 KM (przy napędzie 4x4). W ofercie znajduje się również silnik benzynowy o pojemności 2 litrów.
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