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Toledo - Tekniset tiedot

1.2 TSI 90 hv Start&Stop

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen bensiinimoottori, 4-venttiiliä/sylinteri
1197
66 (90) / 4400-5400
160 / 1400-3500
EU6
Bensiinin suorasuihkutus
5-vaihteinen käsivaihteisto
110 A / 220 A (44 Ah)
Hammashihna
Turboahdin
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

186
11,3
16,7 (V)

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1165
1625
460
/
900 / 580
75

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Bensiini 95 E10
6,0 (NEDC)
4,0 (NEDC)
4,7 (NEDC)
107 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Toledo - Tekniset tiedot

1.4 TSI DSG Start&Stop

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen bensiinimoottori, 4-venttiiliä/sylinteri
1395
92 (125) / 5000-6000
200 / 1400-4000
EU6
Bensiinin suorasuihkutus
7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
110 A / 320 A (59 Ah)
Hammashihna
Turboahdin
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

208
9,0
13,1

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1226
1686
460
/
1200 / 610
75

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Bensiini 95 E10
6,1 (NEDC)
4,1 (NEDC)
4,8 (NEDC)
114 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Toledo - Mitat
Ulkomitat
Pituus / leveys / korkeus (mm)
Akseliväli (mm)
Raideleveys edessä / takana (mm)

4482 / 1706 / 1461
2602
1463 / 1500

Tavaratila
Tavaratilan tilavuus (l)
Polttoainetankin tilavuus (l)

550
55
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Toledo - Mitat
Mittapiirros
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Toledo - Vakiovarusteet
Reference-varustelu Toledo
Ulkopuoliset varusteet
- 15" teräsvanne Urban 21/1 ja koristekapselit
- 185/60 R15 renkaat
- korinväriset puskurit
- korinväriset ulkopeilien kotelot ja ovenkahvat
- sävylasit
- comfort-jousitus
- kaksoisajovalot (halogeeni)
- päiväajovalot
- etusumuvalot kulmavalotoiminnolla
- suuntavilkut integroitu sivupeileihin

Sisäpuoliset varusteet
- hansikaslokeron valaistus
- sisävalot edessä ja takana
- edessä lukuvalo
- 4 niskatukea
- ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
- kahdessa osassa kaadettava takaistuin
- kuljettajan istuimen korkeussäätö
- kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuojassa kannellinen
peili
- lämmitettävät etuistuimet
- mukiteline keskikonsolissa
- krominväriset lämmityslaitteen suuttimien kehykset
- säilytyslokerot etu- ja takaovissa
- aurinkolasikotelo
- manuaalisesti himmennettävä taustapeili
- kumimattosarja

-

-

manuaalinen ilmastointi
ajovalojen korkeussäätö
ajovalonpesimet
lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet
sähkömekaaninen ohjaustehostin (Servotronic)
12V virran ulosotto edessä
Media System Touch audiojärjestelmä USB/aux-in SDmuistikorttipaikka 5" mustavalkokosketusnäyttö
(valikkokielet englanti saksa ja espanja)
4 kaiutinta edessä
monitoimiohjauspyörä
sähkötoimiset ikkunat edessä
ajotietokone (englanninkielinen)
kauko-ohjattu keskuslukitus (yksi taittuva kaukosäätöavain)
Start&Stop-järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto
takalasin lämmitys
renkaiden paikkausaine ja kompressori
sähkösäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit
vakionopeudensäädin
3.5" mittariston monitoiminäyttö Basic (valikkokieli englanti)

Turvallisuusvarusteet
- kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
- sivuturvatyynyt edessä
- turvavyömuistutin etuistuimilla
- etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- turvaverhot edessä ja takana
- Isofix -lastenistuinten kiinnitys takaistuimella
- Isofix/ Top Tether -kiinnityspisteet takaistuimella
- kiristimillä varustetut kolmipisteturvavyöt edessä
- kolme kolmipisteturvavyötä takana
- ABS-lukkiutumattomat jarrut
- ASR-luistonestojärjestelmä
- ESC elekroninen ajonvakautusjärjestelmä
- EBA hätäjarrutusassistentti
- hill hold -mäkilähtöavustin
- rengaspainevaroitin
- Multi Collision Brake System -monitörmäysjarrutus
(tuotantoviikosta 22/2015 alkaen)
- väsymyksen tunnistusjärjestelmä

Toiminnalliset varusteet
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Toledo - Vakiovarusteet
Style-varustelu Toledo
(lisänä/erona Reference-varusteluun)
Ulkopuoliset varusteet
- 16" kevytmetallivanteet Design 21/1
- 215/45 R16 renkaat

Sisäpuoliset varusteet
- nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- keskikyynärnoja edessä ja takana
- läpilastausmahdollisuus (suksiluukku)
- kuormansidontalenkit ja verkko tavaratilassa
- kassikoukut tavaratilassa
- sivulokerot tavaratilassa
- nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
- niskatuki takaistuimella keskipaikalla (yht. 3)
- jalkatilojen ja keskikonsolin alueen valaistus edessä
- metallinvärinen koristelista kojelaudassa

Toiminnalliset varusteet
- sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
- 3.5" mittariston monitoiminäyttö Medium (näytön
valikkokielet englanti saksa ja espanja)
- automaattinen ilmastointi Climatronic ja jäähdytettävä
hansikaslokero
- pysäköintitutka takana
- takalasin pyyhin ja -pesin
- Media System Colour audiojärjestelmä USB/aux-in SDmuistikorttipaikka 5" värillinen kosketusnäyttö (valikkokielet
englanti saksa ja espanja)
- 6 kaiutinta (4 edessä 2 takana)
- bluetooth handsfree ja audio (A2DP)
- automaattisesti himmenevä taustapeili
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Toledo - Vakiovarusteet
Style Advanced-varustelu Toledo
(lisänä/erona Reference-varusteluun)
Ulkopuoliset varusteet
- 17" kevytmetallivanteet Dynamic 21/2
- 215/40 R17 renkaat
- LED-takavalot
- kromatut ikkunalistat

Sisäpuoliset varusteet
- nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- keskikyynärnoja edessä ja takana
- läpilastausmahdollisuus (suksiluukku)
- kuormansidontalenkit ja verkko tavaratilassa
- kassikoukut tavaratilassa
- sivulokerot tavaratilassa
- nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
- niskatuki takaistuimella keskipaikalla (yht. 3)
- jalkatilojen keskikonsolin ja etuovien säilytyslokerojen
alueen valaistus edessä
- valaistu koristelista kojelaudassa
- alcantara-/ keinonahkaverhoilu
- 12 V virran ulosotto tavaratilassa

Toiminnalliset varusteet
- sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
- 3.5" mittariston monitoiminäyttö Medium (näytön
valikkokielet englanti saksa ja espanja)
- automaattinen ilmastointi Climatronic ja jäähdytettävä
hansikaslokero
- pysäköintitutka edessä ja takana
- takalasin pyyhin ja -pesin
- Media System Colour audiojärjestelmä USB/aux-in SDmuistikorttipaikka 5" värillinen kosketusnäyttö (valikkokielet
englanti saksa ja espanja)
- 6 kaiutinta (4 edessä 2 takana)
- bluetooth handsfree ja audio (A2DP)
- automaattisesti himmenevä taustapeili
- KESSY avaimeton keskuslukitus ja käynnistys
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