
Comprimento (mm) 4.815
Largura (mm) 1.825
Altura (mm) 1.480
Entre-eixos (mm) 2.775
Peso em ordem de marcha (kg) 1.540
Peso bruto total (kg) 2.100
Volume do Porta Malas (L) 504
Capacidade do tanque (L) 70

Motor 2GR-FE
Configuração 6 cilindros em V
Válvulas 24 válvulas com Dual VVT-i
Cilindrada (cm3) 3456
Potência máxima (cv/rpm) 277 / 6.200
Torque máximo (kgf.m/rpm) 35,3 / 4.700

Transmissão Automática de 6 velocidades com
modo sequencial (shiftronic) e 

controle eletrônico (Super ECT)

Suspensão dianteira Mc Pherson
Suspensão traseira Dual-link
Direção Assistência elétrica (EPS)

Rodas Liga leve R17
Pneus 215 / 55 R17

Dianteiro Disco ventilado
Traseiro Disco sólido
Sistemas de controle de frenagem VCS, ABS, EBD e BAS

NOVO CAMRY
FICHA TÉCNICA

RODAS E PNEUS

FREIOS

DIMENSÕES E CAPACIDADES

MOTOR E TRANSMISSÃO

SUSPENSÃO E DIREÇÃO



ESTILO

Antena integrada ao vidro traseiro

Detalhes do interior em padrão couro e madeira

Escapamento duplo com ponteiras cromadas

Maçanetas externas, para-choques e retrovisores externos na cor do veículo

Grade frontal e maçanetas internas cromadas
Soleiras cromadas nas portas

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Ar-condicionado automático e digital "Three Zone"

Ar-condicionado com sistema purificador de ar "Plasmacluster"e "Nanoe Technology"

Aviso sonoro para faróis ligados

Bancos dianteiros com regulagem elérica

Bancos traseiros reclináveis

Descansa-braços do banco traseiro com controles de inclunação do encosto, sistema de som, cortina retrátil e ar 
condicionado

Tela de LCD 7'' sensível ao toque com comando de áudio e configurações do veículo

CD Player com 6 auto-falantes, tomada USB e Aux-in, compatível com iPod, iPhone, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC

Coluna de direção com ajuste elétrico de altura e profundidade

Comando interno de abertura do porta-malas e tampa do tanque de combustível

Computador de bordo

Console dos bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos, descansa-braços e tomada 12V

Cortina retrátil para o vidro traseiro

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

Espelhos retrovisores externos eletroretráteis com desembaçador e regulagem elétrica

Faróis de Bi-xenon com lavador, regulagem automática de altura e sistema de acendimento automático

Sensor de chuva

Luz de leitura individual dianteira e iluminação traseira para leitura (2 pontos)

Painel de instrumentos Optitron

Controle automático de velociadde

Smart Entry: aproximando a chave do carro e segurando na maçaneta as portas e/ou porta-malas destravam

Start Button: sistema de ignição simplificado ao toque de um botão

Vidros elétricos com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque

Volante com comandos integrados de ar condicionado, áudio e computador de bordo

SEGURANÇA

Airbag duplo frontal de 2 estágios

Airbag lateral para motorista e passageiro dianteiro

Airbag tipo cortina

Barras de proteção nas portas laterais

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, pré-tensionadores e limitador de força

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)

Controle eletrônico de tração (TRC)

Faróis de baixo xenon

Faróis de neblina

Freios a disco nas 4 rodas com ABS, EBD e BAS (Brake Assist System)

Luz auxiliar de freio (brake light)

Luz de neblina incorporada à lanterna traseira

Sistema de alarme sonoro antifurto e imobilizador por código eletrônico na chave
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave

NOVO CAMRY
EQUIPAMENTOS


