
/ DIZÁJN

Hatlencsés LED-es fényszórók 

Markáns központi hűtőmaszk hangsúlyozza  
a modell mélyen ülő karakterét 

Nagyméretű légbeömlők a motor hűtéséhez 

/ TELJESÍTMÉNYADATOK

3,0 literes, soros, hathengeres motor

340 LE
500 Nm
4,3 mp 0–100 km/órára

/ FELÉPÍTÉS

Arany középút 1,55 tengelytáv / nyomtáv

50:50 arányú első-hátsó tengelyterhelés

A Lexus LFA szupersportkocsi meghaladó karosszériaszilárdság

Klasszikus elrendezés: az orrban elhelyezett motor a hátsó kerekeket hajtja

MINI GUIDE

/ DIZÁJN

Dupla buborék tetőkialakítás mérsékli a légellenállást

Ívelt légterelő hatékonyan semlegesíti a felhajtóerőt

LED-pontokból álló, karakteres megjelenésű hátsó ködfény

/ VEZETHETŐSÉG

19" kovácsolt könnyűfém keréktárcsák

Négydugattyús Brembo féknyergek

Michelin Pilot Super Sport abroncsok

VEGYTISZTA SPORTAUTÓS DIZÁJN TÖKÉLETES VEZETHETŐSÉG VEZETŐI KÖRNYEZET: AZ ESEMÉNYEK 
KÖZÉPPONTJÁBAN

∕ A legfontosabb szempont a tengelytáv és a nyomtáv közötti, megfelelő 
arány eltalálása volt. A Toyota GR Supra tervezésekor ezért a fejlesztők az 
„arany középutat”, vagyis az 1,55-ös arányt célozták meg. 

∕ Merev karosszéria és az ideális, 50:50 arányú tengelyterhelés elérése 
a kitűzött menetdinamikai célok megvalósításának alapfeltétele volt

∕ Alacsony súlypont kiemelkedő stabilitást biztosít

∕ A Lexus LFA szupersportkocsi szerkezeti merevségét is meghaladó 
kiemelkedő karosszériaszilárdság

∕ Klasszikus elrendezés: az orrban elhelyezett, soros hathengeres motor 
a hátsó kerekeket hajtja

∕ A közúti tesztek mellett versenypályákon, így többek között a 
Nürburgring északi nagykörén: a Nordschleifén is vizsgázott a Supra.

∕ A 3,0 literes soros hathengeres motor kettős megfúvású turbófeltöltőt, 
nagy precizitású, közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel, valamint 
folyamatosan változó szelepvezérléssel szerelték fel, ami kategóriaelső 
nyomatékleadást szavatol

∕ A nyolcfokozatú automata sebességváltóval kiegészülő hajtáslánc 
finom, erőteljes gyorsító képességgel bír

∕ Az aktív differenciálmű javítja a jármű stabilitását és tapadását

∕ A különleges MacPherson rugóstagos első és az öt lengőkaros hátsó 
futómű kényelmes rugózást kínál, amikor a vezető kellemes autózásra 
vágyik, de tűpontos uralhatóságot biztosít, amikor ki akarja élvezni 
a sportkocsi képességeit.

 ∕ A „sűrített extremitás” dizájn-koncepció közvetlenül utal a jármű fizikai 
felépítésére
∕ Sűrített = rövid tengelytáv, nagy kerekek és rövid karosszéria
∕ Extremitás = széles kiállás, szorosan a vezető köré szabott kabin  

és széles nyomtáv

 ∕ Az új Toyota GR Supra formavilága a Toyota történelmének legendás 
sportautói előtt tiszteleg
∕ A mértékadó 2000GT hatása egyértelműen felismerhető a hosszú 

motorházfedélben, a kompakt karosszériában és a dupla buborékos 
tetőkialakításban

∕ a negyedik generációs Supra jellegzetes megjelenése az orr és a far 
kialakításában is visszaköszön

 ∕ A tökéletesen vezetőcentrikus, kétszemélyes utasteret az együléses 
versenyautók hangulata és kialakítása ihlette
∕ a bőrkárpitozású ülések minden helyzetben kényelmesek
∕ mélyen húzódó, keskeny, vízszintes műszerfal
∕ a bőrbe burkolt kormánykerék kialakítása elősegíti a stabil fogást
∕ lendületesen kialakított, puha térdtámasz, amelyet a TOYOTA GAZOO 

Racing versenypályákon szerzett tapasztalatát felhasználva alakították ki

A vezetési élmény tekintetében arra törekedtünk, hogy megvalósítsuk egy 
vérbeli sportkocsi extrém irányíthatóságát, ez pedig leginkább 3 tényezőn 
múlik: a tengelytávolságon, a nyomtávon és a tömegközéppont magasságán. 

Tetsuya Tada // A Toyota GR Supra vezető fejlesztő mérnöke

Szilárdan hiszem, hogy ezzel az autóval rengeteg emberben lobbantjuk újra 
lángra az autózás szenvedélyét.

Tetsuya Tada // A Toyota GR Supra vezető fejlesztő mérnöke

Mivel Tada főmérnök úr szeme előtt a maximális vezetési élmény lebegett, 
tudtam, hogy olyan megjelenéssel kell felruháznom az autót, amely látványában 
és kiállásában egyaránt izgalomba hozza a sportautók szerelmeseit.

Nobuo Nakamura// A Toyota GR Supra vezető formatervezője

Sandor.Krajcsovits
Megjegyzés a szövegen
karosszériamerevség



Hajtásrendszer

Optimálisan kiegyensúlyozott futómű

Aktív differenciálmű Alapfelszereltség  
a modell bevezetésekor

Sport üzemmód

Supra Safety Supra Safety +

TECHNOLÓGIA
∕ Soros, hathengeres motor
∕ Kettős megfúvású turbófeltöltő
∕ Nagy precizitású, közvetlen üzemanyag-befecskendezés
∕ Folyamatosan változó szelepvezérlés

ELŐNYÖK
∕ Lenyűgöző motorteljesítmény és kiemelkedő stabilitás
∕ Kiegyensúlyozott és finom járású, pörgős motor
∕ Lenyűgöző gyorsítási érzet
∕ Kategóriaelső nyomatékleadás, a teljes fordulatszám-

tartományban masszív forgatónyomaték áll a vezető 
rendelkezésére

TECHNOLÓGIA
∕ Gyorsítás és lassítás esetén egyaránt működőképes
∕ Az aktív differenciálmű késlekedés nélkül, zökkenőmentesen képes 

a teljesen nyitott állásból a 100%-ig zárt állásba kapcsolni
∕ A rendszerhez rendelt ECU számos bemeneti jel – többek 

között a kormány, a fojtószelep és a fékpedál működtetése, 
motorfordulatszám vagy perdületi ráta – alapján, a helyzetnek 
megfelelően működteti a differenciálművet.

ELŐNYÖK
∕ Javítja az autó stabilitását és tapadását
∕ A rendszer kedvező hatása a kanyarvétel minden fázisában érezhető; 

fokozott stabilitást nyújt a fékezés és az ívmenet során, majd 
maximális tapadással segíti a kigyorsítást.

JELLEMZŐK
∕ Megváltozik a motorhang 
∕ Javított fojtószelep-reakció
∕ Gyorsabbá válnak a gázreakciók  

és módosulnak a váltási pontok
∕ Az aktív differenciálmű kedvező hatása 

a kanyarvétel minden fázisában érezhető
∕ Módosul a lengéscsillapítás, a kormányzás  

és az aktív differenciálmű beállításai

ALAPFELSZERELTSÉG
∕ 19" kovácsolt könnyűfém keréktárcsák 
∕ Sport fékek
∕ Aktív differenciálmű
∕ Adaptív futómű (AVS) 
∕ Adaptív LED fényszórók, LED nappali 

menetfény és LED hátsó lámpák
∕ Automatikusan sötétedő belső tükör
∕ Esőérzékelős ablaktörlő
∕ Tolatókamera
∕ Toyota Touch® 2 multimédia, 8" képernyő
∕ Kétzónás, automata légkondicionáló
∕ Adaptív tempomat (ACC) 
∕ Navigáció
∕ Elektromosan állítható vezetőülés
∕ Ülésfűtés (vezető és utas oldal)
∕ Intelligens nyitási és indítási rendszer
∕ Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
∕ Biztonsági csomag Supra Safety +
∕ Versenyautós ülések
∕ Prémium JBL hangrendszer  

12 hangszóróval
∕ Head-Up Display (HUD)
∕ Vezeték nélküli telefontöltő 

a középkonzolon

∕ Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel

∕ Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
∕ Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
∕ Intelligens sebesség asszisztens
∕ Sebességkorlátozó

VERSENYAUTÓS 
HANGZÁS

Az új Toyota GR Supra 
aktív hangvezérlése 

kétféle motorhangot is 
kínál: Normál és Sport 

üzemmódban.
A Sport üzemmód 

magas hangfekvésű 
tónusokkal és 

a visszaváltáskor 
hallható durranásokkal 

lelkesíti a vezetőt.

Motor 3,0 literes

Motor típusa Soros 
hathengeres

Turbófeltöltő Kettős 
megfúvású

Sebességváltó 8 A/T

Kerékhajtás hátsókerékhajtás

A motor teljesítménye 
[LE] 340

A motor 
forgatónyomatéka [Nm] 500

Gyorsulás  
0-100 km/órára [mp] 4,3

Végsebesség [km/óra] 250

Saját tömeg [kg] 1495

CO₂-kibocsátása 
(kombinált NEDC) [g/km] 170

Széndioxid, CO₂ 
(kombinált WLTP) [g/km] ~199
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A GT86 kupéénál mélyebb tömegközéppont és az ideális, 50:50 arányú 
tengelyterhelés elérése a kitűzött menetdinamikai célok megvalósításának 
alapfeltétele volt, ám ezek eléréséhez a mérnököknek merész döntéseket 
kellett hozniuk. A kívánatos tömegelosztás érdekében például a motort 
a lehető leghátrább kellett tolni a motortérben.

INTENZÍV GYORSÍTÓKÉPESSÉG 
Az autó 4,3 mp alatt eléri a 100 km/órát

Sport üzemmód  
A rajtautomatika maximális tapadást és intenzív 
álló helyzetből való gyorsítóképességet biztosít.

„VERSENYPÁLYA” ÁLLÁS

Sport üzemmód + VSC rendszer  
„versenypálya” állásban 

A rendszer korlátozottan avatkozik közbe, 
így a vezető nagyobb mértékben uralhatja 

a jármű dinamikus képességeit.

Supra Safety+:
Adaptív tempomat (ACC) Stop & Go funkcióval:  

holttérfigyelő rendszer; sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer; hátsó keresztirányú 
forgalomfelügyelet funkció; ráfutásra 
figyelmeztető funkció; adaptív fényszórók; 
intelligens ultrahangos parkolásérzékelő 
(ICS) automatikus fékrásegítéssel

5000–6500

1580

Teljesítmény- és nyomaték-görbék

Sandor.Krajcsovits
Öntapadó jegyzet
nagyobb felbontású képet




