
SPECIFICATIONS

บริการกวางไกลเปนหนึ่งเดียวทั่วไทย

ดวยใจเดียวกันท่ีเช�อมบริการใหเปนมาตรฐานหน่ึงเดียว โตโยตาขยายโชวรูม

และศูนยบริการมาตรฐานถึง 447 แหง ทั่วประเทศ** สูทุกทิศทั่วไทย 

คอยเปดบริการใหคุณอุนใจไดตลอดการเดินทาง

• บริการไฮเทค ดวยระบบคอมพิวเตอร TOPSERV เก็บบันทึกประวัติ

 ของลูกคาตลอดการเขาใชบริการ

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด • สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและสวนประกอบโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา • โปรดสอบถามรายละเอียดและสวนประกอบอุปกรณตางๆ ไดจากผูแทนจำหนายโตโยตาใกลบานทาน หรือศูนยลูกคาสัมพันธ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีตางจังหวัดเฉพาะหมายเลขท่ีใชรหัสทางไกลท่ีหมายเลข

1800-238-444 ใหบริการลูกคา 24 ชม. ทุกวัน บริการขอมูลทางอินเตอรเน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูมือการใชงานรถกอนการใชงาน เพ�อการใชงานอยางถูกตอง และประโยชนสูงสุดของทานเอง • สีของรถท่ีปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริง เน�องจากระบบการพิมพ

หมายเหตุ : อุปกรณตกแตงพิเศษ จำหนายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต คอนเวอชั่น จำกัด

รุน      Yaris TRD Sportivo

ขนาด

มิติภายนอก ยาว x กวาง x สูง มม.  4,115 x 1,700 x 1,475

ความยาวชวงลอ  มม.  2,550

ความกวางชวงลอ หนา / หลัง มม.  1,470 / 1,460

ระยะต่ำสุดจากพ��น  มม.  136

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด  ม.  5.1

ความจุถังน้ำมัน  ลิตร  42

เคร�่องยนต         
รุน / แบบ    3NR-FE / 4 สูบ แถวเร�ยง DOHC 16 วาลว Dual VVT-i

ปร�มาตรกระบอกสูบ  ซ�ซ�  1,197

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก มม.  72.5 x 72.5

อัตราสวนกำลังอัด    11.5 : 1

กำลังสูงสุด EEC net กิโลวัตต / รอบตอนาที    63 (86 PS) / 6,000

แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร / รอบตอนาที   108 (11.0 กก.-เมตร) / 4,000

ระบบจายน้ำมัน      EFI

ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน      
ระบบสงกำลัง  แบบ  อัตโนมัติ Super CVT-i พรอม shift lock

อัตราทดเกียร เกียรเดินหนา    2.386 - 0.426

  เกียรถอยหลัง   2.505 - 1.736

อัตราทดเฟ�องทาย     5.833

ระบบกันสะเทือน หนา   แมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง

 หลัง   ทอรชั�นบีม และคอยลสปร�งพรอมเหล็กกันโคลง

ระบบเบรก  หนา / หลัง    ดิสก / ดรัม

ยาง      185 / 60 R15

ลอ    ลออัลลอย TRD ขนาด 15 นิ�ว

อุปกรณภายนอก

ไฟหนา      โปรเจคเตอร

ไฟหลัง แบบ LED     มี

กระจังหนา      สีดำ

สปอยเลอรหลังคา    มี

คิ�วฝากระโปรงทาย     สีเดียวกับตัวรถ

แผนกันความรอนใตฝากระโปรง    มี

ที่ปดน้ำฝนดานหนาแบบหนวงเวลา    พรอมปรับตั�งเวลาได

ที่ปดน้ำฝนดานหลัง     มี

กระจกมองขาง      สีเดียวกับตัวรถ

มือจับประตูดานนอก     สีเดียวกับตัวรถ

คิ�วกันกระแทกดานขาง   มี

สว�ทชเปดฝาทายแบบไฟฟา    มี

อุปกรณภายใน      

วัสดุตกแตงแผงคอนโซลหนา    ลายไฮโดรกราฟฟ�คสีสม

วัสดุตกแตงแผงควบคุมว�ทยุ และระบบปรับอากาศ   เปยโนแบล็ค

วัสดุตกแตงแผงประตู   ลายไฮโดรกราฟฟ�คสีสม

วัสดุตกแตงแผงควบคุมกระจกไฟฟา   เปยโนแบล็ค

วัสดุเบาะนั�ง
      เบาะหนังและหนังสังเคราะหสีดำสลับสม แบบเจาะรู

    พรอมสัญลักษณ 

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPS ปรับสูง - ต่ำได้    หุมหนังแบบเจาะรู ตกแตงดวยแถบเปยโนแบล็ค

หัวเกียร      หุมหนัง ตกแตงดวยแถบเปยโนแบล็ค

วัสดุตกแตงฐานเกียร   เปยโนแบล็ค

กระจกหนาตางไฟฟา พรอมระบบปองกันการหนีบดานคนขับ    มี

กระเปาหลังเบาะนั�งดานหนา    คนขับ + ผูโดยสาร

เบาะนั�งดานคนขับปรับระดับสูง - ต่ำได   มี

กระจกแตงหนา บร�เวณแผงบังแดดคูหนา   คนขับ + ผูโดยสาร

มือเปดประตูดานใน    วัสดุสีดำ

เบาะนั�งดานหลัง     แยกพับได 60:40

แผงปดหองสัมภาระทายรถ   มี

ไฟอานแผนที่ดานหนา   มี

ราวมือจับ 4 ตำแหนง     มี

สีภายใน      สีดำสลับสม

มาตรวัดและอุปกรณอำนวยความสะดวก      

มาตรวัดแบบ Analog    พรอมไฟแสดงการขับข�่แบบประหยัด (Eco meter)

กุญแจร�โมท      มี

ลำโพง      4 ตำแหนง

ระบบสองสวางภายในหองโดยสารอัตโนมัติ    มี

กระจกมองขาง      ปรับดวยไฟฟา

ระบบความปลอดภัย      

ไฟตัดหมอกดานหนา    มี

ถุงลมเสร�มความปลอดภัยคูหนา SRS    มี

ระบบเบรก ABS / EBD และระบบเสร�มแรงเบรก BA    มี

เข�มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงรั�งกลับอัตโนมัติ    ELR 3 จุด 2 ตำแหนง

เข�มขัดนิรภัยเบาะหลัง    ELR 3 จุด 3 ตำแหนง

ไฟเบรกดวงที่สาม     มี

ระบบเซ�นทรัลล็อก    มี

ระบบละลายฝากระจกหลัง   มี

เบาะนั�งคูหนาแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)    มี

ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer    มี

ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)    มี

อุปกรณตกแตงพ�เศษ     

สเกิรตดานหนา ดานขาง และดานหลัง    มี

ไฟสองสวางเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)   มี

กลองมองหลัง    มี

สัญลักษณ                           ดานหนาและทายรถ    มี

ราวตกแตงหลังคาสีเง�น    มี

ซุมลอบังโคลน    สีดำ

เคร�่องเสียง - 2 DIN / DVD / CD / MP3 / MP4 / WMA    
มี

  
    หนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว  

 - ชองตอ USB / Micro HDMI / SD-CARD   มี  

 - ระบบเช�่อมตอโทรศัพทแบบไรสาย (Bluetooth)   มี

 - รองรับบร�การพ�เศษจาก T-Connect   มี

พรมปูพ��นรถยนตดีไซนพ�เศษ   มี พรอมสัญลักษณ   

Orange MetallicSuper White II

COLOR  LINE  UP
• ตรวจเช็ครถดวยระบบคอมพิวเตอร ใน Hi-Tech Area 

 ใหความแมนยำสูง

• ครบวงจรซอมตัวถังและสีรถยนต ใน B&P Workshop

• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป หรือ 100,000 กม.***

 ** ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 *** แลวแตระยะใดถึงกอน

L01502T - 16030

หนึ่งเดียว ท่ีสุดของความใช!



ALL EYES ON ME
    สปอรตใช! เต็มขั�นกับชุดแตง TRD Sportivo สปอรตรอบคัน

  เทเต็มอารมณกับ LED Daytime Running Lights และไฟตัดหมอก  
เราใจเต็มพ�กัด ลออัลลอยดีไซนล้ำขนาด 15 นิ�ว    

TOO RIGHT!
TO BE REAL!

  ภายในสปอรตเท สีดำสลับสม
ดีไซนใหมทุกสัมผัส สะกดทุกองศาล้ำ

  เบาะหนังดีไซนใหม สีดำสลับสม
ดุดันรอนแรงสไตลสปอรต

  กลองมองหลัง
ชัดเจนทุกมุมมอง

  สัญลักษณ TRD Sportivo ดีไซนโดดเดน
สะทอนเอกลักษณสปอรตท่ีเหนือกวา ทั�งดานหนาและดานหลัง

  ชุดแตงหลังคาโฉบเฉ่ียว พรอมสัญลักษณ TRD Sportivo
สะทอนภาพลักษณสปอรตเท

     เคร�อ่งเลน DVD / CD / MP3 /
     MP4  / WMA จอระบบสัมผัส 7 นิ�ว 
   พรอมชองตอ USB / Micro HDMI  / 
  SD Card / Bluetooth / รองรับ                           


