Toyota Corolla. Сенімді жол басында.

Жаңа Toyota Corolla.
Аңыз қайтып оралуда

Дизайн
Әрбір сызығындағы
сәнділік пен сенімділік.

Аңызға айналған автомобиль
Corolla – 1966 жылдан бері
сенімділік пен сапаның белгісі.

Күнделікті ыңғайлылық
Ең жайлы сапар үшін арналған
сыйымдылық пен функционалдық.

Қолданыстағы қарапайымдылық
Сіздің жолыңызды жеңіл әрі
жанға жағымды қылатын оңтайлы
технологиялар.
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Динамика мен салттың көрінісін қарсы алыңыз
Аңызға қалайша жаңадан көрініс беруге болады? Әрбір сызықты
қайта ойластырып, теңдессіз батыл және динамикалық автокөлікті
құру. Жаңа Corolla автокөлігінде керемет аэродинамика мен
сәнділік бірге қосылды. Бәскіл орналасқан радиатор торы бар
көз тартарлық алдыңғы бөлік автокөлікке сенімді де спортты түр
береді.
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Автокөліктің күшті артқы жағына ұмтылған өзіндік сызықтар
кейіпке ерекше сәнділік береді.
Нәтиже – әсем де тамаша кейіп.
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Аңызға айналған сапа
Жаңа ұрпақ Corolla рулінде отырған кезде жайлылық пен ішіндегі
тыныштық кез-келген сапарыңызда Сізбен бірге қалады. Corolla
интерьерінде мұқият таңдалған материалдар қолданылған, ал
аты аңызға айналған таңдаулы стильді әрбір бөлшегінен байқауға
болады.
Құралдар панелі жалтыр – қара түсті бөлшектермен және көгілдір
түсті көмескі жарықпен толықтырылған, ал жұмсақ, сипағанға
жағымды қаптама салонға қосымша жайлылық береді.
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Жайлылықтың ең жақсы көрінісі
Кеңістіктің ойластырылған ұйымдастырылуы Сізге және Сіздің жолаушыларыңызға
жайлылықтың жоғары деңгейін ұсынады. Шанақ 80 мм-ге ұзарғанның арқасында автокөлік
өз сыныбындағы ең кең модельдердің біріне айналды. Жолаушылардың аяқтары мен
тізелеріне арналған кеңдік, әсіресе орындықтардың артқы қатарында әсер тудырады.
Барынша жайлы орналасқан соң, Сіз айналаңызда ұсақ-түйектерді сақтауға арналған
көптеген бөлімшелерді, оған қоса сусын, ұялы телефон мен басқа да кішігірім заттардың
ұстағыштарын таба аласыз.
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Заттарыңызды ыңғайлы тасымалдау
Жүк бөлімін ашу үшін жай ғана салпыншақтағы батырмаға
басыңыз. Corolla жүк бөлімінің 452 литрлі пайдалы көлемі Сіздің
шабадандарыңызды, сатып алынған заттар мен сөмкелеріңізді және
спорт құрал-жабдықтарыңызды оңай ғана сыйдырады. Күнделікті
қолданыстағы функционалдығына және жайлылығына байланысты
Corolla жаңа ұрпағы өз сыныбындағы көшбасшылардың біріне
жататындығы еш күмән туғызбайды.
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Мүмкіншіліктері көп аудиожүйе
Жаңа
жетілдірілген
Toyota
Touch
2
аудиожүйесі WVGA ажыратымдылығы (800
x 480) 6,1-дюймдік түрлі түсті сенсорлық
дисплеймен,
радиоқабылдағышпен,
CDжетегімен, USB-портымен және iPod пен AUX
шығыстарымен жабдықталған. Оған қоса Сіз
әуенді iPod немесе смартфоннан Bluetooth®
арқылы тыңдай аласыз.

Мақсатқа сенімді жету үшін
көңілді технологиялар
Екінші ұрпақ Toyota Touch* жүйесі: басқаруы
түсінікті бір сенсорлы дисплейдегі бүкіл
мультимедиа.

Сөйлесу сондай жеңіл!
Toyota Touch 2 көмегімен Bluetooth® арқылы
қатты дауыс байланысымен сұхбаттасыңыз,
ұялы байланыс құрылғыңыздан телефон
кітапшасын автоматты түрде жүктеңіз, оған
қоса SMS-хабарландыруларын жіберіңіз және
қабылдаңыз.

*Сенсорлы дисплейі бар мультимедиялық жүйе.
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Қуатты, әдемі, таңғалдыруға қабілетті
Жаңа Toyota Corolla дегеніміз тек мәнерлі сыртқы түр ғана емес,
оған қоса мінсіз басқарылу. Төмен ауырлық орталық жоғары
жылдамдықтарда автокөліктің тұрақтылығын қамтамасыз етеді,
ал жүргізушінің төмен орналасуы мен рульдің едәуір анық күйде
жауап қайтаруы бірлесе отырып автокөліктің рулінде нағыз
динамикалық рахатты сезінуге мүмкіндік береді.
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Өз сыныбында ең жақсысына айналған аэродинамикалық
сипаттамалар, оған қоса Multidrive S беріліссіз трансмиссия
жаңа Corolla жүрістің байсалдылығын, жайлылықтың жоғары
деңгейін, жолмен керемет ұстасуын және отынның аз жұмсалуын
қамтамасыз етеді.
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Кез-келген мақсатқа деген жеңіл жол

Қозғалтқыш

Максималды
қуаты (айн./мин
кезінде а.к.)

Отын шығыны
аралас циклде
(л/100 км)*

Шығарылған
газдардағы CO2
құрамы (г/км)*

Екпін 0–100
км/сағ (сек)

Жинақтама

1,33 л Dual VVT-i

99 (6000)

5,6

129

12,6

Комфорт

122 (6000)

6,6

157

10,5

Комфорт Плюс (МКП)

122 (6000)

6,3

150

11,1

6 МБҚ

1,6 л Dual VVT-i
6 МБҚ

1,6 л Dual VVT-i
вариатор

Комфорт Плюс (CVT),
Элеганс, Престиж

* Бұл деректер, жүргізу тәсілін, қолданылатын отынды, қозғалыс режимін, бағдарын, жүктелген күйіндегі автомобиль салмағын, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына ықпал ететін басқа
жағдайларды, ескермей мінсіз жағдайларда алынған. Нағыз отын шығыны көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін және тәжірибелі / эксперименттік тәсілмен анықталады.
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Не болса да әрқашан қорғаныста
Біз ауа-райын болжай алмаймыз, бірақ Сіздің кез-келген қиын
жағдайларға дайын болатыныңызға кепіл береміз. Біздің белсенді
және пассивті қауіпсіздік жүйелеріміз Сізге қауіпті дер кезінде
анықтауға көмектеседі және қажет болған жағдайда максималды
қорғанысты қамтамасыз етеді.

Бағыт тұрақтылығының жүйесі (VSC)
VSC жүйесі қажет болғандығына байланысты әрбір бөлек дөңгелекті автоматты түрде тежейді, оған қоса қозғалтқыштың айналым
мезетін реттейді, осылайша бағыт тұрақтылығын сақтауға және қатты бұрылыстарда және тайғақ жолдарда таюды болдырмауға
көмектеседі. Арнайы датчиктердің көмегімен бұл жүйе тік осі айналасында бұрылыс, ұзыннан бойлы және көлденең үдеудің, рульдің
бұрау бұрышының, дөңгелектер жылдамдығының және тежеу күшінің параметрлерін әрдайым қадағалайды. Осы мәліметтердің
негізінде ол автокөліктің қаншалықты тұрақты екендігін және жеткіліксіз немесе асқын бұрау мүмкіндігінің жоғары екендігін
бағалайды. Егер автокөліктің таюына сәл қалған болса, VSC жүйесі айналым мезетін қайта үйлестіріп және қажетті дөңгелектерді
бөлек-бөлек бірқалыпты тежеп, бірден жауап қайтарады. Осылайша бағыт тұрақтылығының жүйесі Сізге автокөлік басқаруын сақтап
қалуға көмектеседі.
*”Престиж” жинақтамасында қол жетімді.

Тежеу күшін үйлестіру электронды жүйесімен
(EBD) бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (ABS)
ABS тежеу кезінде дөңгелектердің бұғаттауын
болдырмайды. EBD жүйесі ABS жүйесін толықтыра
отырып, қысым айырмашылығын болдырмау үшін
барлық дөңгелектер арасындағы тежеліс күшін
оңтайландырады. Осы екі жүйе бірлескен күйінде
шұғыл тежеу барысында басқаруды сақтауға
көмектеседі.

Қауіпсіздік жастықтары (SRS)
Жаңа ұрпақтағы Toyota Corolla жеті қауіпсіздік
жастығымен жабдықталады *. Бұл жүргізуші мен
алдыңғы жолаушының фронталды қауіпсіздік
жастықтары,
алдыңғы
орындықтардың
екі
бүйірлік қауіпсіздік жастықтары және алдыңғы
және артқы орындықтар қатарлары үшін екі
қауіпсіздік пердешелері, оған қоса жүргізушінің
тізелік қауіпсіздік жастығы.
*»Престиж» жинақтамасында қол жетімді.

Өрге көтерілу кезіндегі HAC көмек жүйесі
HAC жүйесі тежегіш тепкісін жіберген соң 2 секунд
ішінде тежегіштердің гидросымындағы жұмыс
қысымының қолдауы есебінен тік ылдида бір
қалыпты түрде орнынан қозғалуға көмектеседі.
Бұл шара автокөліктің артқа қарай таюын болдырмайды. Жүйе автокөлік тоқтаған соң, алдыға
қозғалу үшін арналған кез-келген беріліс қосылу
тұрған кезде тежегіш тепкісіне қатты басқан кезде
іске қосылады.
*»Элеганс» және «Престиж» жинақтамаларында қол жетімді.
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Corolla модельдік қатары — сыртқы дизайн нұсқалары

Комфорт

Комфорт Плюс (МКП), (CVT)

- 15’’ болат дискілер, шиналар
195/65R15
- толық көлемдегі қосалқы болат
дөңгелек
- алдыңғы галогенді фаралар
- жарық диодты күндізгі жарық фаралары
- шығарып салатын жарықтандыру Follow
me home жүйесі
- артқы тұманға қарсы шам
- шанақ түстес электр жетегісі мен
жылытуы бар бүйір айналар
- сыртқы айналарға орнатылған бұрылыс
қайталағыштары
- алдыңғы және артқы балшық қағарлар

Комфорт жинақтамасына қосымша:
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- 16” болат дискілер, шиналар
205/55R16
- алдыңғы әйнек тазартқыштар
аймағының жылытуы

Элеганс

Комфорт Плюч (МБҚ), (CVT)
жинақтамасына қосымша:

- 16” құймалы дискілер, шиналар
205/55R16
- толық көлемдегі құймалы қосалқы
дөңгелек
- алдыңғы тұманға қарсы фаралар
- электр жиналмалы бүйір айналар

Престиж
Элеганс жинақтамасына қосымша:

- жарық пен жаңбыр датчиктері
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Corolla модельдік қатары — салон дизайнының нұсқалары

Комфорт,
Комфорт Плюс (МБҚ)
- қашықтықтан басқарылатын орталық құлып
- иммобилайзер
- ABS+EBD+BA
- 4 қауіпсіздік жастықтары: 2 фронталды, 2
алдыңғы бүйірлік
- 60:40 жиналатын артқы орындықтар
- алдыңғы әйнектердің электр көтергіштері
- кондиционер
- маталы салон
- AM/FM/CD/MP3, 4 динамик
- USB және AUX-шығыстары
- құралдар панелінің Optitron
жарықтандыруы
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- алдыңғы орындықтардың жылытуы
- мультифункционалды уретанды руль мен
БАҚ тұтқасы
- еңкейту және шығару бойынша рульді
реттеу
- фаралардың жарық түсіру бұрышының
механикалық корректоры
- қозғалтқыш картерінің болат қорғанышы
- әйнек тазартқыш сұйығының мөлшерін
есептейтін датчигі
- резеңке кілемшелер

Комфорт Плюс (CVT)

Элеганс

- Multidrive S CVT беріліссіз вариаторы
- артқы әйнектердің электр көтергіштері

- + 2 қауіпсіздік пердешелері
- өрге көтерілу кезіндегі НАС жүйесі
- мультифункционалды былғары руль мен
БАҚ тұтқасы
- 2-аймақты климат-бақылау
- +2 динамик
- артқы орындықтар қатарының шынтақ
тірегіші

Комфорт және Комфорт Плюс (МБҚ)
жинақтамаларына қосымша:

Комфорт Плюс (CVT) жинақтамасына
қосымша:

Престиж

Элеганс жинақтамасына қосымша:
- 6,1" Toyota Touch 2 аудио дисплейі
- Bluetooth
- электрхромдық артқы көрініс айнасы
- артқы көрініс камерасы
- бағыт тұрақтылығының VSC жүйесі
- + 1 жүргізушінің тізелік қауіпсіздік
жастығы
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Дөңгелек дискілері

15-дюймдік болаттан
жасалған дөңгелек
дискілері

Түстер

040 Ақ

070 Інжу - ақ «седеп»

1F7 Күміс «металлик»

1G3 Күлді - сұр «металлик»

1H2 Қара - сұр «металлик»

209 Қара «металлик»

3R3 Қызыл «металлик»

4V8 Қола «металлик»

8Q4 Қара - көк

16-дюймдік болаттан
жасалған дөңгелек
дискілері

16-дюймдік құймалы
дөңгелек дискілері
Қара түсті мата қаптамасы
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Сарғыш мата қаптамасы
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Техникалық сипаттамалары

Қозғалтқыш

1,3 л қозғалтқыш Dual VVT-i

Цилиндрлердің саны және орналасу күйі

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1,3 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
вариатор

Отын шығыны*

1,6 л қозғалтқыш Dual VVT-i
4, қатарлы

Клапан механизмі

DOHC, 16-клапанды Dual VVT-i

Қозғалтқыштың жұмыс көлемі

1329

1598

Цилиндрдің диаметрі х поршень жүрісі, мм

72,5 x 80,5

80,5 x 78,5

Аралас кезең, л/100 км

5.6

6,6

6,3

Қалалық кезең, л/100 км

7.2

8,7

8,2

Қысым дәрежесі

11,5

10,2

Қаладан тыс кезең, л/100 км

4.7

5,4

5,3

Максималды қуаты, (а.к.) айн./мин кезінде кВт

(99) 73 барысындағы 6000

(122) 91 барысындағы 6000

Максималды айналым мезеті Нм / айн./мин кезінде

128 барысындағы 3800

157 барысындағы 5200

Отынның түрі

Октан көрсеткіші 95 және одан да жоғары бензин

Отын багының сыйымдылығы, л
Аралас кезеңде шығарылған газдардағы CO2 құрамы (г/км)

Oктан көрсеткіші 93 және одан да жоғары бензин
55

129

ТЕЖЕГІШ ЖҮЙЕСІ
139

130

Алдыңғы тежегіштер
Артқы тежегіштер

ҚОЛДАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ

1,3 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

Дискілік, желдетілмейтін (270 мм)

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
вариатор

Максималды жылдамдық, км/сағ

180

195

185

Екпін 0–100 км/сағ, с

12,6

10,5

11,1

Аэродинамикалық кедергінің коэффициенті

Дискілік, желдетілетін (277 мм)

0,27

Аспа
Алдыңғы
Артқы

Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, көлденең тұрақтандырудың тұрақтандырғышымен
Жартылай тәуелді, серіппелі

* Бұл деректер, жүргізу тәсілін, қолданылатын отынды, қозғалыс режимін, бағдарын, жүктелген күйіндегі автомобиль салмағын, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына ықпал ететін басқа
жағдайларды, ескермей мінсіз жағдайларда алынған. Нағыз отын шығыны көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін және тәжірибелі / эксперименттік тәсілмен анықталады.
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Техникалық сипаттамалары
1,3 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

Ұзындығы, мм

4620

Ені, мм

1775

Биіктігі, мм

1465

Дөңгелек базасы, мм

2700

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
вариатор
1465 mm

ШАНАҚ/ ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ

Алдыңғы дөңгелектердің із аралығы, мм

1535

1525

Артқы дөңгелектердің із аралығы, мм

1535

1520

Алдыңғы асылма, мм

940

Артқы асылма, мм

980

Минималды жол саңылауы, мм

125

1535 mm

980 mm

2700 mm

1775 mm

САЛОН ӨЛШЕМДЕРІ

1535 mm

940 mm

4620 mm

ШИНАЛАР ЖӘНЕ ДИСКІЛЕР

Ұзындығы, мм

1930

Ені, мм

1485

Шиналардың өлшемі

Биіктігі, мм

1190

Дискілер

Жүк бөлімінің көлемі, л

452

1775 mm

1,3 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
6 - МБҚ

195/65 R15

1,6 л қозғалтқышы Dual VVT-i
вариатор

205/55 R16
болаттан жасалған

болаттан жасалған / құймалы

САЛМАҒЫ
Жабдықталған салмағы, кг (жүргізушімен бірге)
Автокөліктің максималды салмағы, кг

1225-1265

1245-1300

1735

1760

БУКСИРЛЕНЕТІН ТІРКЕМЕНІҢ САЛМАҒЫ
Тежегіштермен жабдықталмаған, кг
Тежегіштермен жабдықталған, кг
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450
1000

1300
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Құрал-жабдықтар

Комфорт

Комфорт плюс
(мКП)

Комфорт плюс
(CVT)

элеганс

престиж

еңкейту және шығару бойынша рульді реттеу

●

●

●

●

●

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Комфорт

Комфорт плюс
(мКП)

Комфорт плюс
(CVT)

элеганс

престиж

электр жетегісі мен жылытуы бар бүйір айналар

●

●

●

●

●

шанақ түстес бүйір айналар мен есіктердің сыртқы тұтқалары

●

●

●

●

●

электр жетегісі бар жиналмалы бүйір айналар

-

-

-

●

●

бұрылыс қайталағыштар орнатылған бүйір айналар

●

●

●

●

●

Follow me home жүйесі

●

●

●

●

●

жарық диодты күндізгі жарық фаралары

●

●

●

●

●

60:40 жиналатын артқы орындықтар

●

●

●

●

●

тұманға қарсы фаралар

-

-

-

●

●

маталы салон

●

●

●

●

●

болат дөңгелектер мен шиналар 195/65R15

●

-

-

-

-

алдынғы орталық шынтақ тірегіш

●

●

●

●

●

болат дөңгелектер мен шиналар 205/55R16

-

●

●

-

-

алдыңғы орындықтардың жылытуы

●

●

●

●

●

қүймалы дөңгелектер мен шиналар 205/55R16

-

-

-

●

●

кондиционер

●

●

●

-

-

толық көлемдегі болат қосалқы дөңгелек

●

●

●

-

-

2-аймақты климат-бақылау

-

-

-

●

●

толық құймалы қосалқы дөңгелек

-

-

-

●

●

жуғыш сұйықтығының индикаторы

●

●

●

●

●

алдыңғы жолаушылар үшін арналған 12V розетка

●

●

●

●

-

алдыңғы әйнек тазартқыштар аймағының жылытуы

-

●

●

●

●

алдында орналасқан 2 стақан сауыты

●

●

●

●

●

стақан сауыттары бар артқы шынтақ тірегіш

-

-

-

●

●

алдыңғы әйнектердің электр көтергіштері

●

●

●

●

●

артқы әйнектердің электр көтергіштері

-

-

●

●

●

ЭКСТЕРЬЕР
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Құрал-жабдықтар

АУДИО

Комфорт

Комфорт плюс
(мпк)

Комфорт плюс
(CVT)

элеганс

престиж

Комфорт плюс
(мпк)

Комфорт плюс
(CVT)

AM/FM/MP3/CD аудиожүйесі

●

●

●

●

●

Комфорт

элеганс

престиж

4 динамик

●

●

●

-

-

мультифункционалды уретанды руль

●

●

●

-

-

6 динамик

-

-

-

●

●

мультифункционалды былғары руль

-

-

-

●

●

орталық консольдегі 6,1" толық-түсті аудио дисплейі

-

-

-

-

●

жарық датчигі

-

-

-

-

●

жаңбыр датчигі

-

-

-

-

●

USB және AUX-шығыстары

●

●

●

●

●

электрхромдық артқы көрініс айнасы

-

-

-

-

●

Bluetooth®

-

-

-

-

●

белгілеулері бар артқы көрініс камерасы

-

-

-

-

●

ABS+EBD+BAS

●

●

●

●

●

бағыт тұрақтылығының (VSC) жүйесі

-

-

-

-

●

өрге көтерілу кезіндегі (HAC) көмек жүйеcі

-

-

-

●

●

фронталды қауіпсіздік жастықтары

●

●

●

●

●

алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары

●

●

●

●

●

қауіпсіздік пердешелері

-

-

-

●

●

жүргізушінің тізелік қауіпсіздік жастығы

-

-

-

-

●

иммобилайзер

●

●

●

●

●

қашықтықтан басқарылатын орталық құлып

●

●

●

●

●

ЖАЙЛЫЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК

ҰРЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҮЙЕ

32

33

Аксессуарлар

Дизайн

Қосымша қорғаныс

Өзіндік дизайны бар құймалы дискілер, жеңіл және берік,
жоғары сапалы алюминий қорытпасынан жасалған

1. Athena16”құймалы дөңгелек
дискілері

2. Orion 16”құймалы дөңгелек
дискілері

3. Podium II 16’’ құймалы дөңгелек
дискілері, антрацит

4. Podium II 16’’ құймалы дөңгелек
дискілері, антрацит, жылтырлатылған

1. Бүйірлік молдингтер жинағы, боялуы тиіс
Бүйірлік молдингтер Сіздің автокөлігіңіздің шанағын сызаттардан
және кішігірім соққылардан қорғайды. Сіздің автокөлігіңіздің шанақ
түсіне боялуы мүмкін.

3. Бампердің бұрыштық қорғанысы, түсі қара
Бампердің бұрыштық қорғанысы Сіздің автокөлігіңізді сызаттардан және басқа
да кішігірім зақымданулардан сақтайды. Қалыпты орындалуында қара түсті
қорғаныс жапсырмалары Сіздің автокөлігіңіздің шанақ түсіне боялуы мүмкін.

2. Астыңғы бүйірлік хромдалған молдингтерінің жинағы
Шанақтың астыңғы жағындағы хромдалған сызық автокөлік пішінін
айрықшалайды.

4. Бүйірлік терезелердің дефлекторлары
Автокөлік сыртының сызықтарын қайталай келе, дефлекторлар қарсы келетін
ауа ағындарын шеттетеді, терезелері ашық күйдегі сапарды анағұрлым жайлы
қылады.

1

3
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5. Артқы спойлер
Спойлер Сіздің автокөлігіңіздің
аэродинамикалық кәмілдендірілген
кескінін керемет толықтырады;
Автокөлік
шанағының
түсіне
боялған спойлер оның өзіндік
жалғасы ретінде көрінеді.

2

4

5
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Аксессуарлар
Жайлылық пен қауіпсіздік

6. Салонның тоқымалы кілемшелері, қара түсті
Тоқымалы кілемшелер – тиімді және мықты, оңай тазаланады және арнайы жабынның арқасында
сырғымайды.
7. Жүк бөлімінің кілемшесі, қара түсті
Жүк бөлімінің резинадан жасалған кілемшесі жауын-шашынды ауа - райында қорғау үшін қажет.
Ендігі кезде балшық пен су Сіздің автокөлігіңіздің жайлы салонына қорқынышты емес.

9. Toyota дөңгелек тысын жөндеу жиынтығы
Егер жолда жайсыздық оқиғасы орын алған болса және Сіз шинаны тесіп алған болсаңыз, жедел
жөндеу үшін Toyota жөндеу жиынтығын қолданыңыз. Компрессорды Сіздің автокөлігіңіздегі
12-вольтты қуат көзіне және шинаның бұрандалы түтігіне жай ғана жалғаңыз, және
автоматтандырылған жүйе қалғанына өзі қамқорлық жасайтын болады. Назар аударыңыз:
толыққанды жөндеу үшін ең жақын жерде орналасқан Тойота дилеріне жүгініңіз. Сонымен қатар,
жиынтыққа доптарға, үрлемелі қайықтарға және т. б. қолдануға болатын саптамалар сериясы
кіреді.

8. Жүк бөлімінің тік торы
Ұсақ және /немесе сынғыш заттарды тасымалдау кезінде таптырмайтын зат. Тор Сіздің автокөлігіңіздің жүк бөлімінде әлдеқашан бар арнайы ілгектерге бекітіледі.

6
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7

8
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Глоссарий
Жаңа Corolla автокөлігінде қолданылған технологиялар туралы көбірек біліңіз.
Екінші ұрпақ Toyota Touch* жүйесі
Toyota Touch 2 – бір уақытта бірнеше тиюлермен жұмыс
істей алатын, USB порты бар және смартфондармен
және iPod плеерлерімен үйлесімді, түрлі түсті сенсорлық
дисплеймен толығыменен біріктірілген мультимедиялық
жүйесі. Bluetooth® 3.0 Сізге оңай ғана хэндс-фри
режимінде телефон шалуға, SMS жіберуге және Сіздің
шағын құрылғыңыздағы әуенді тыңдауға мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, артқы жүріспен қауіпсіз түрде
айла жасай алуыңыз үшін жүйенің дисплейіне артқы
көрініс камерасынан бейне шығарылады.

Жаңбыр датчигі
Автоматты жаңбыр датчигі әйнек тазалағыштарының
жұмысының жылдамдығын және аралығын жауыншашынның қарқындылықтарына сәйкес бірден
орнатады.

Балаларға арналған орындықты ISOFIX бекіту
жүйесі
Орындықтар балаларға арналған орындықтары
үшін арналған арнайы төңкерілуді болдырмайтын
бекіткіштермен жабдықталған. Солардың арқасында
ISOFIX балаларға арналған орындықтары сенімді
және қауіпсіз түрде бекітіледі. Балаларға арналған
орындықтарды Сіз Тойота ресми дилерлерінің салондарында сатып ала аласыз.

Multidrive S вариаторы
Multidrive S беріліссіз трансмиссиясы автомат
трансмиссияларына тән берілістерді ауыстырудың
бір қалыптылығын және берілістерді ауыстырудың
механикалық
жүйесінің
жанармай
үнемдеуін
үйлесімді түрде қамтиды. Беріліс арақатынасын
оңтайлы түрде және сезілмейтіндей қылып таңдап,
Multidrive S қуат пен үнемділіктің ең жақсы
арақатынасын қамтамасыз етеді.

Алдыңғы және артқы аспа
Toyota аспаның баптаулары Сізге жайлылықтың,
басқарылуының және тұрақтылығының оңтайлы
үйлестіруін сыйлайды. Алдында Макферсон типті
тіреулерімен аспа орнатылады, артында — торсионды
арқалықпе жүйе орнатылады. Цилиндрлік серіппелер
және
амортизаторлар,
қозғалу
сипаттамаларын
жақсартып, дәл калибрленген сіңіру күшін қамтамасыз
етеді.

Жарық датчигі
Жарық датчигі көрінуі жеткіліксіз жағдайында
фаралардың автоматты іске қосылуы үшін жауап
береді.

Алдын ала тартқыш және тарту күшінің
шектегіштері
Алдыңғы ендірілген ELR 3-нүктелі қауіпсіздік
белдіктер, алдын ала тартқыштар және тарту күшінің
шектегіштері кеуде қуысының жарақаттануларын
болдырмауда көмектесу үшін жасақталған.

Өрге көтерілу кезінде көмектесу жүйесі (НАС)
Бұл жүйе тежегіш тепкісін жіберген соң бірнеше
секунд ішінде тежегіштердің гидрожетегіндегі жұмыс
қысымын сақтау арқылы автокөліктің тік ылдида
артқа қарай таюын болдырмайды.

Жолды көмескі жарықтандыру функциясы
(фараларды кідіріспен өшіру)
Тәуліктің қараңғы уақытында толыққанды қауіпсіздігіңіз
үшін осы функцияны іске қосыңыз, сонда Corolla
фаралары оталдыру жүйесін өшірген соң тағы да 30
секунд жанатын болады, осылайша Сіздің тұрақтан
қайтатын жолыңызды жарықтандырады.

* Сенсорлық дисплейі бар мультимедиялық жүйе
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Toyota және қоршаған орта
Автомобиль өндірісі

Автомобильді үнемді басқару және СО2 шығарылымын
30 % төмендетуге қатысты он кеңес
Сіз зиянды заттардың шығарылымын төмендету арқылы қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді қоса аласыз
Бұл үшін автомобильді басқару стилін өзгертсеңіз болғаны.

— Toyota біздің зауыттарымыздың экологиялық әсерін төмендету үшін, Toyota өндірістік жүйесін енгізу арқылы тұрақты түрде күшжігерін жұмылдырып отырады.
— Барлық өндірістік операциялар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жүйесімен (ISO 14001) басқарылады

Автомобильді сату және оған қызмет көрсету

1. Өзіңізбен артық жүкті алып жүрмеңіз және оны
шатырға жайғастырушы болмаңыз.

6. Жоғары берілістерге жылдамырақ қосылыңыз.

2. Қозғалыс маршрутын және мүмкін болатын айналу
жолдарын алдын ала ойластырып қойыңыз.

7. Электр жабдықтарын, мысалы, желдету жүйесін
қажеттілік жағдайында ғана іске қосыңыз.

3. Ара қашықтықты жылдам жаяу жүріп
өтуге болатын жағдайларда автомобильді
пайдаланушы болмаңыз.

8. Өзге автомобильдердің қозғалысын алдын ала
бағамдаңыз және олардың қатарына ілесіңіз.

— Клиенттерге экологиялық таза автомобильдердің артықшылықтары түсіндіріледі.
— Жүргізушілерге автомобильді пайдалану және қызмет көрсету кезінде олардың қоршаған орта тазалығына қатысты
жауапкершіліктерін түсіндіру бойынша кампаниялар ұйымдастырылады.

Автомобильдер мен қосалқы бөлшектерді жеткізу
— Артықшылық барынша тиімді және экологиялық ойға қонымды логистикалық әдістемелерге беріледі.
— Мүмкіндігінше экологиялық әсер ету деңгейі төменірек көлік құралы таңдап алынады.
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4. Дөңгелектердегі ауа қысымын тұрақты түрде
тексеріп тұрыңыз.

5. Автомобильге жоспарлы ТҚК кестесіне сәйкес
қызмет көрсетіңіз.

9. Терезелерді ашушы болмаңыз (мүмкін болғанынша
желдету жүйесін қолданыңыз).

10. Қозғалтқышты 60 секундтан артық бос жүріспен
жұмыс істеуге қалдырмаңыз.
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Toyota компаниясы үшін сапа
дегеніміз — бұл өмірдің стилі.
Кемелділіктің шегі жоқ!
Жаңа Toyota Corolla. Он бірінші ұрпақтағы сапа. Corolla
автомобилі – 1966 жылдан бері бүкіл әлемнің миллиондаған
жүргізушілерінің күткендерін ақтау және асып түсу үшін
әрдайым жетілдірілетін сенімділіктің белгісі. Аңыз жалғасуда.
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Жаңа ұрпақтағы Corolla автокөлігімен танысуды
жалғастыру немесе қосымша ақпарат алу үшін Сіздің
аймағыңызда орналасқан Toyota ресми дилерімен
хабарласыңыз.
www.toyota.kz

Шанақ түстері осы кітапшадағы бейнелер түстерінен шамалы айрықшалануы мүмкін. Осы кітапшадағы автокөлік сипаттамалары
мен жабдықтары жергілікті жағдайлар мен шектеулерге тәуелді болғандықтан, көлік моделі мен жинақтамаларына байланысты
айырықшалануы мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар туралы нақты мәліметтерді, Сіздің аймағыңызда орналасқан
Toyota ресми дилерінен алуыңыз болады. «Тойота Мотор Қазақстан» ЖШС-нің алдын ала хабарламасыз сипаттамаларға және
жабдықтарға өзгерістер енгізу құқығы бар. Осы кітапшаны «Тойота Мотор Қазақстан» ЖШС-нің алдын ала жазбаша келісімісіз
жартылай немесе толықтай қайта басуға рұқсат етілмейді.

