
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Marca 

 Modelo / Versão 

 Códig. Modelo / Sufx 

 Tipo 

 Transmissão 

 Motor 

Cilind. / Potência / 
Binário 

 Dimensões (c / l / a) 

TOYOTA 

ZSA42R-ANYXK / A1 

Ligeiro passageiros, fechada do tipo SUV, 5-portas, 5-lugares 

3ZR-FE, gasolina, 4-cilindros em linha, 16 válvulas DOHC com duplo VVT-i 

1.987 cm3/ 107 kw (146 CV) @6.200 rpm /187Nm@3.600 rpm 
Vel. máxima: 180Km/ h /Aceleração 0-100 km: 11,1 seg / Tanque comb.: 60lts 
Consumo (combinado): 7,4 L/ 100 Km   

4.605mm/1.845mm/1.685mm -Dist. entre eixos: 2.660 mm -Peso Bruto: 2110 Kg 
Altura mínima ao solo: 190 mm  - Cap. Reboque (c/s travão) - 1000/750 Kg 
 

ABS 
VCS – Controle electrónico de estabilidade 
Airbags: Condutor & Passageiro 
Airbags de cortina frente e traseira 
Airbags laterais nos bancos dianteiros 
Airbags de joelho (condutor) 
Botão “Sport Mode”  
Imobilizador 
Barras de protecção nas portas contra embates laterais 
Sistema de fixação ISOFIX 
Travões de disco ventilados à frente e sólidos atrás  
 
 
 
 
  Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro 

 
 

INTERIOR 
 
Direcção Assistida Eléctrica 
Ar condicionado manual 
Vidros de comando eléctrico à frente e atrás com bloqueio e sistema anti-entalamento 
Fecho centralizado de portas    
Bloqueio das portas do interior 
Aplicações metálicas no tablier e portas 
Bancos em tecido e com apoio lombar 
Bolsas nas costas dos bancos dianteiros e nas portas 
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade  
Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço 
Conta-Rotações 
Cruise Control 
Sistema de Rádio integrado com ecrã 6.1” com RDS, Leitor de CD e DVD, MP3, saída 
para telefone mãos livres Bluetooth®e 6 colunas 
Volante multifunções com comando de rádio e telefone 
Entrada USB, AUX e SD Card 
Relógio Digital 
Porta copos e Porta óculos  
Porta luvas 
Encostos de cabeça dianteiros e traseiros 
Espelho retrovisor interior com anti encadeamento manual 
Palas de sol dianteiras com espelho de cortesia e iluminação 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR e ajustáveis em altura 
Cobertura de bagageira 
Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 
Tomada 12V 
 

EXTERIOR 
 
Jantes 7.0J em liga leve, com pneus 225/ 65R 17 
Para-choques na cor da carroçaria 
Palas nas rodas dianteiras 
Vidro para-brisas laminado 
Vidros fumados verdes 
Aileron traseiro com 3ª luz de stop 
Desembaciador óculo traseiro 
Escova limpa óculo traseiro 
Puxadores de portas na cor da carroçaria 
Retrovisores exteriores eléctricos aquecidos, na cor da carroçaria e com indicador 
mudança de direcção incorporado 
Sensores de parqueamento traseiro 
Preparação anticorrosiva 
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Automática, 7-velocidades de variação contínua - CVT    

 Ângulos   Entrada – 20°; Saída – 23°   

RAV4 2.0, VVT-i DLX, 2WD - CVT 


