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PLANȘA DE BORD MASIVĂ S-AR PUTEA 
SĂ NU FIE PE PLACUL TUTUROR. 

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț de bază (euro)

DATE TEHNICE
1.33 VVT-I

L/4

1329

128/3800

99/6000

12.6

175

5,4

125

16.087

1.6 I

L/4

1598

160/6400

132/4400

10.0

200

5,9

138

16.837

1.4 D 

L/4

1364

205/1800

90/3800

12.5

180

3,8

99

17.947

2.0 D 

L/4

1998

310/1600

124/4900

10.0

200

4,3

112

20.817

HYBRID 

L/4

1798

136/5200

142/4000

10.9

180

3,8

87

22.117

4275 x 1760 x 1460

2600

360–nc.

1150/1430

este independentă, ceea ce ajută la manevrabili-
tate. Direcția este precisă, dar prea ușoară în 
cazul hibridului, din cauza distribuției maselor, 
fața fiind mai ușoară decât în cazul dieselului, 
unde această deficiență nu e atât de evidentă. 

În ciuda faptului că are un hibrid avansat 
tehnologic în gamă, lipsesc cutiile cu dublu am-
breiaj, suspensiile adaptive și motorizările mici, 
turbo, pe benzină, ceea ce ar putea să pună Au-
ris într-o oarecare dificultate în Europa.

La interior, Toyota a mizat pe calitatea  
percepută, materialele folosite fiind plăcute 
atât vizual, cât și la atingere. Planșa de bord 
are un design care ar putea să nu le placă tutu-
ror, dar ergonomia este impecabilă, comenzile 

clare gă sindu-se grupate logic, cele pentru cli-
matizare și infotainment fiind clar individuali-
zate. Senzația de spațiu este foarte bună și în 
față, și în spate, iar portbagajul (360 l) se situ-
ează în limitele clasei, cu mențiunea notabilă 
că și hibridul are același volum de încărcare 
pentru bagaje, datorită amplasării bateriilor 
sub banchetă. 

Prețurile și echipările pentru România nu 
erau disponibile la închiderea ediției, dar știm 
cu siguranță că vor fi aproximativ la același ni-
vel, cu mențiunea că dotările de confort, cum ar 
fi climatizarea automată, oferite standard vor fi 
mai numeroase. 

Text: Alexandru Gugoașă

360 de litri are portbagajul lui Auris, inclusiv cel al 
versiunii hibride, care are bateriile sub banchetă.

Hibridul vine doar 
cu o cutie E-CVT fără 

trepte, ce are mai 
multe moduri de 

funcționare. 

Spatele înalt afectează vizibilitatea prin lunetă, dar 
pentru un look atractiv trebuie făcute și sacrificii.


