
Comprimento (mm) 4.540
Largura (mm) 1.760
Altura (mm) 1.480
Vão livre mínimo do solo (mm) 160
Entre eixos (mm) 2.600
Peso em ordem de marcha (kg) 1.285
Volume do Porta Malas (L) 470
Capacidade do tanque (L) 60

Motor 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex
Potência máxima (cv/rpm) 153 / 5.800 (E) e 142 / 5.600 (G)
Torque máximo (kgf.m/rpm) 20,7 / 4.800 (E) e 19,8 / 4.000 (G)

Transmissão
Automática de quatro velocidades 

com shift gate e Super ECT + 
shiftornic +paddle shift

1ª - 3.943
2ª - 2.197
3ª - 1.413
4ª - 1.020
Ré - 3.145

Diferencial - 2.923

Direção Eletroassistida Progressiva (EPS)

Rodas Liga Leve R16
Pneus 205/55 R16

Dianteiro Discos ventilados com ABS e EBD
Traseiro Discos sólidos com ABS e EBD

Eixo de torção com barra 
estabilizadora

Relações de Transmissão

COROLLA XRS 2013
FICHA TÉCNICA

RODAS E PNEUS

FREIOS

DIMENSÕES E CAPACIDADES

MOTOR E TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO E DIREÇÃO
Mc Pherson com barra 

estabilizadora
Suspensão dianteira

Suspensão traseira



ESTILO

Acabamento interno na cor prata

Aerofólio traseiro

Bancos e revestimento do volante em padrão couro* na cor preta com costuras em vermelho

Farol com máscara negra

Saias esportivas (frontal, lateral, traseira)

Manopla de câmbio em padrão couro* na cor preta

Volante cortado "D-shape" de três raios

Lanternas traseiras com LED

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Ar-condicionado integrado frio e quente automático e digital

Acendimento automático dos faróis

Banco traseiro bipartido/rebatível: 60/40

Banco do motorista com regulagem de altura

Banco traseiro com descansa-braços central e porta-copos

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

Descansa-braços dianteiro deslizante com dois compartimentos

Desembaçador do vidro traseiro

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade

Painel de instrumentos com tecnologia Optitron

Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia e luz

Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)

Porta-objetos no painel central e console central com porta-copos e porta-objetos com dois compartimentos

Porta-objetos na lateral do painel e nas portas dianteiras e traseiras

Porta-luvas com luz de LED

Sistema Bluetooth®

4 alto-falantes + 2 tweeters

Espelhos retrovisores externos eletrorretráteis com indicador de direção e regulagem elétrica

Vidros elétricos nas quatro portas com acionamento por um toque e antiesmagamento

Volante com comandos integrados de áudio e de computador de bordo

SEGURANÇA

Airbag duplo frontal para motorista e passageiro dianteiro

Airbag lateral para motorista e passageiro dianteiro

Alarme com controle remoto

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Três apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Barras de proteção nas portas

Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de força

Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos

Cinto de segurança traseiro central de três pontos

Chave com comandos integrados (trava das portas, abertura do porta-malas e alarme)

Chave com comando integrado de acionamento dos vidros

Faróis de neblina

Freio a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution)

Imobilizador por código eletrônico na chave
Luz auxiliar de freio (brake light)
Trava de segurança nas portas traseiras
Travas elétricas com acionamento a distância
Trava automática das quatro portas ativada pelo movimento do veículo (após 20 km/h)
* itens em padrão couro: contêm partes de couro legítimo e de couro sintético.

COROLLA XRS 2013
EQUIPAMENTOS

Áudio com CD player, entrada para conexões USB e Aux-in, compatíveis com iPod®, iPhone®, CD-R/RW,
MP3 player, WMA (windows media audio) e AAC (advanced audio coding)

Computador de bordo com seis funções (relógio, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média e temperatura 
externa)


