




Kiedy w 1965 roku Toyota pokazała w Tokio światu model 2000GT – protoplastę 
Supry – nawet sami jej twórcy nie spodziewali się, że są świadkami narodzin 

prawdziwej legendy. W ciągu ponad 50 lat Toyota Supra stała się synonimem 
ekscytującego coupé, jednym z najsłynniejszych samochodów sportowych 
w historii, a nawet ikoną popkultury. Teraz Supra powraca w zupełnie nowej 

odsłonie, ale nadal wierna tradycji – smukła, nastawiona na radość z jazdy 
i z 6-cylindrowym, rzędowym silnikiem pod maską. 
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                                            1967-1970

Był rok 1965, kiedy na Tokyo Motor Show Toyota zaprezentowała 
model 2000GT. Zachwycające stylistyką, tylnonapędowe coupé 
wyposażono w dwulitrowy, rzędowy, 6-cylindrowy silnik o mocy 
152 KM, a także hamulce tarczowe na wszystkich kołach, których 
obręcze wykonano ze stopu magnezowego. Taki był pierwszy 



japoński supersamochód. Toyota 2000GT wygrywała wyścigi, pobiła kilka światowych 
rekordów, trafiła do warsztatu Carrolla Shelby’ego i wystąpiła u boku Jamesa Bonda 
w filmie „Żyje się tylko dwa razy”. Ale przede wszystkim zmieniła bieg historii 
sportowych samochodów Toyoty, rozpoczynając piękną tradycję produkcji smukłych 
coupé z tylnym napędem i silnikiem R6.
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                                            1967-1970 152 KM   |   0-100 km/h: 8,6 s
Osiągi najmocniejszej wersji eksportowej
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Celica Supra była mocniejsza i większa od standardowych 
wersji Celic. Sportowego liftbacka wyposażono w rzędowe, 
6-cylindrowe silniki z wtryskiem paliwa – 4M-EU o pojemności 
2 l i mocy 125 KM oraz 2,6-litrowy, 111-konny motor 4M-E, 
a później także silnik 5M-E 2,8 l, wytwarzający niemal 120 KM.1.  GENERACJA   |   1978-1981



A40
Auto otrzymało niezależne zawieszenie tylnej osi, a przy wszystkich kołach zastosowano 
hamulce tarczowe. Od mniejszej Celiki nowa Supra różniła się także stylistyką. Samochód 
już w standardzie wyjeżdżał z fabryki ze wspomaganiem kierownicy, a w cenniku można 
było znaleźć klimatyzację, welurową tapicerkę czy tempomat. Celica Supra wyjątkowo 
spodobała się Amerykanom – ponad połowa produkcji trafiła właśnie do USA.



1.  GENERACJA   |   1978-1981 118 KM   |   0-96 km/h: 10,2 s
Osiągi najmocniejszej wersji eksportowej



A40



2.  GENERACJA   |   1981-1986

W połowie 1981 roku zadebiutowała 2. generacja Celiki – model XX.  
Pod maskę Supry znowu trafiły 6-cylindrowe, rzędowe silniki 
o pojemnościach 2 l i 2,8 l, w tym jednostki 5M-GE oraz 1G-GEU. 
W aucie zastosowano niezależne zawieszenie z kolumnami 
McPhersona oraz ulepszone hamulce i układ kierowniczy,



a w późniejszych latach również stabilizator opracowany wspólnie z Lotusem. 
Konstrukcja okazała się naprawdę udana. Supra 2. generacji startowała w British 
Saloon Car Championship (obecnie BTCC), a nawet w Rajdzie Safari. Po raz pierwszy 
samochód był dostępny na wybranych rynkach Europy, jednak największe uznanie 
ponownie zdobył w USA, gdzie przyznano mu tytuł Import Car of the Year. A60



2.  GENERACJA   |   1981-1986 181 KM   |   0-96 km/h: 9,8 s
Osiągi najmocniejszej wersji eksportowej



A60



3. GENERACJA   |   1986-1993

Kolejna generacja tylnonapędowego coupé rozstała się z nazwą 
Celica, zyskując status niezależnego modelu. Auto nadal było 
napędzane rzędowymi, 6-cylindrowymi silnikami. Pod maskę 
Supry trafiły m.in. 3-litrowa jednostka 7M-GE z elektronicznie 
sterowanym wielopunktowym wtryskiem paliwa oraz jej 



doładowany wariant 7M-GTE o mocy 235 KM, a także 2,5-litrowy 1JZ-GTE 280 KM 
z dwiema turbosprężarkami. Niezależne zawieszenie dwuwahaczowe otrzymało układ 
elektronicznej regulacji pracy amortyzatorów Toyota Electronic Modulated Suspension. 
Dla uzyskania homologacji FIA w wyścigach, Toyota zbudowała również 500 egzemplarzy 
limitowanej serii Turbo-A, wyposażonej w silnik 7M-GTEU o mocy 277 KM. A70



3. GENERACJA   |   1986-1993 235 KM   |   0-96 km/h: 6,4 s
Osiągi najmocniejszej wersji eksportowej



A70



4. GENERACJA   |   1992-2002

Supra 4. generacji była krótsza, ale szersza niż poprzedni model. 
Zapewniała wysoki komfort jazdy, a dzięki ciekawemu projektowi 
wnętrza, kierowca mógł poczuć się jak za sterami myśliwca.  
W gamie silników pojawiły się wyłącznie silniki z rodziny JZ. 
Podstawę stanowił wolnossący 2JZ-GE 3.0 o mocy ponad 



220 KM, a klejnotem w koronie stał się podwójnie doładowany 2JZ-GTE, wytwarzający 
w najmocniejszych wersjach niemal 330 KM. Dzięki tym dopracowanym i niezwykle 
wytrzymałym jednostkom Supra stała się legendą tuningu, pozwalając tunerom osiągać moce 
nawet kilkukrotnie wyższe niż przewidział producent. Już w fabrycznej wersji Supra była 
jednym z najszybszych seryjnie produkowanych modeli w USA, osiągając nawet 4,6 s do setki. A80



4. GENERACJA   |   1992-2002 326 KM   |   0-96 km/h: 4,6 s
Osiągi najmocniejszej wersji eksportowej



A80



5. GENERACJA   |   od 2019

W 2019 roku nadszedł czas piątej generacji Toyoty 
Supry. Samochód zachował swój legendarny charakter 
– jest klasycznym, dwudrzwiowym coupé z napędem 
na tylną oś, a pod jego maskę ponownie trafi silnik 
o 6 cylindrach stojących w jednym rzędzie, któremu 



w ofercie towarzyszyć będzie również jednostka 4-cylindrowa. Auto jest oczywiście 
nastawione na jak najlepsze właściwości jezdne, ma niezwykle sztywne nadwozie, 
rozkład masy w proporcjach 50:50 i bardzo nisko położony środek ciężkości. Co 
ciekawe, samochód ma większy rozstaw kół, niż inne sportowe coupé Toyoty – GT86, 
ale mniejszą odległość pomiędzy osiami. A90



Supra GR Racing Concept

Jeszcze przed premierą drogowej Supry 5. generacji, 
na Salonie Samochodowym w Genewie 2018 japońska 
marka zaprezentowała koncept auta w wersji wyścigowej. 
Nadwozie torowego prototypu GR Supra Racing Concept 
wykonano z lekkich kompozytów, nie brakuje w nim 



dodatkowych wlotów powietrza i elementów poprawiających aerodynamikę, a na tyle 
auta uwagę zwraca imponujące skrzydło. Samochód ma obniżone zawieszenie, obręcze 
BBS, zaciski i tarcze hamulcowe Brembo Racing oraz kubełkowe fotele, szelkowe pasy 
i kierownicę dostarczone przez firmę OMP. W środku nie zabrakło oczywiście klatki 
bezpieczeństwa i systemu gaśniczego. GR



toyota.pl/supra




