
 

Marca TOYOTA 

Modelo/ Versão Corolla 1.8 Active Sedan 

Cód. do Modelo/ Sufx ZRE182R-GEFNKN/ UG 

Tipo Ligeiro passageiros, fechada de três volumes, tipo Sedan, 4-portas, 5-lugares   

Transmissão Manual, 6-velocidades 

Motor 2ZR-FE, Gasolina, 4-cilindros, 16 válvulas DOHC, com duplo VVT-i   

Cilind./ Potên./ 
Binário 

1.798 cm3/ 103 kw (140 CV) @ 6.400 rpm/ 173Nm@4.000 rpm 
Capacidade Tanque combustível: 55 lts / Consumo combinado: 7,0 Lts/100 km 

Dimensões (c/ l/ a) 4.620/ 1.755/ 1.465 mm; Distância entre eixos: 2.700 mm 
Velocidade máxima: 200 Km/h; Cap. de reboque: 1.300/ 450 Kg c/ ou s/ travão 

INTERIOR 
Direcção Assistida eléctrica 
Volante de 3 braços em pele 
Vidros eléctricos nas portas dianteiras (vidro do condutor com função automática e anti-entalamento) e 
atrás  
Sistema Smart Entry & Start 
Fecho centralizado de portas com comando à distância 
Bloqueio das portas do interior 
Ar condicionado Automático 
Bancos em tecido   
Banco do condutor regulável em altura 
5 encostos de cabeça com regulação em altura 
Coluna de direcção ajustável em altura 
Sistema de rádio integrado com leitor de CD, MP3 e 6 colunas  
Comando do rádio no volante com Multi Informações, Telefone, Controlo mãos livres Bluetooth®  
Entrada USB e AUX 
Relógio digital 
Isqueiro 
Computador de bordo (relógio, temperatura exterior, consumo médio e instantâneo, autonomia,  
velocidade média e tempo de viagem) 
Painel de instrumentos com iluminação Optitron 
Conta-rotações 
Desembaciador óculo traseiro 
Regulação dos faróis em altura 
Avisador sonoro e luminoso da colocação dos cintos nos bancos dianteiros 
Espelho retrovisor interior eletrocromático 
Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço 
Abertura do interior do depósito de combustível e da bagageira 
Porta óculos 
Porta copos 
Sistema de fixação ISOFIX para cadeira de criança (2, bancos exteriores traseiros) 
Possibilidade desligar o airbag frontal do passageiro 
Banco traseiro com apoio de braço central  
Palas de sol dianteiras com espelho de cortesia e iluminação 
Assento traseiro rebatível separadamente 60/ 40 
Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 
Kit de ferramenta, com macaco, triângulo e colete reflector   
 

EXTERIOR 

Jantes 6J com pneus 205/ 55R 16 
Jantes em liga leve de 16’’ 
Pára-choques e retrovisores na cor da carroçaria 
Espelhos retrovisores exteriores: eléctricos e com indicadores de mudança de 
direcção 
Faróis de nevoeiro dianteiros 
Vidros fumados (verde) 
Antena incorporada no óculo traseiro 
Desembaciador do vidro traseiro 
Puxadores de portas na cor da carroçaria 
Sensor de luminosidade e sensor de chuva 

 

 

 

  

ABS com Sistema de Assistência à Travagem (BAS) 
EBD (Distribuição Electrónica da Força de Travagem) 
Imobilizador 
Air Bags condutor e passageiro 
Air Bags laterais bancos da frente 
Airbags SRS de cortina (dianteiros e traseiros) 
Airbag SRS de joelhos (condutor) 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR reguláveis em 
altura 
Avisador sonoro e luminoso da colocação dos cintos nos 
bancos dianteiros 
Barras de protecção nas portas contra embates laterais  

 


