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L E G E N DI S  B A C K
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S O U LMotor 
2.0 & 2.3 zes in lijn

Productie 
1967–1970

Vermogen 
109 pk tot 150 pk

0–100 km/u 
8,6 sec (2.3l)

Motor 
2.0, 2.6 & 2.8 zes in lijn

Productie 
1978–1981

Vermogen 
110 pk tot 123 pk

0–100 km/u 
10,2 sec (2.8l)

2000GT

1 9 6 7
A40

1 9 7 8

Bereid je voor op de terugkeer van 
een legende. De nieuwe Toyota GR 
Supra biedt de meest pure rijervaring 
en is daarmee een logisch vervolg 
op een rijke historie van meer dan 
vijftig jaar. Een laag zwaartepunt, 
een optimale gewichtsverdeling en 
een chassis met een uitzonderlijke 
torsiestijfheid komen samen in 
de prestaties en de ziel van een 
volbloed sportauto.
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S O U LMotor 
2.0 & 2.8 zes in lijn

Productie 
1981–1986

Vermogen 
125 pk tot 178 pk

0–100 km/u 
9,8 sec (2.8l)

Motor 
2.0, 2.5 zes in lijn & 

3.0 turbocharged zes in lijn

Productie 
1987–1993

Vermogen 
160 pk tot 276 pk

0–100 km/u 
6,4 sec (3.0l)

Motor 
3.0 zes in lijn & 3.0 

twin-turbocharged zes in lijn

Productie 
1993–2002

Vermogen 
276 pk tot 326 pk

0–100 km/u 
4,6 sec (3.0l turbo)

A60

1 9 8 1
A70

1 9 8 7
A80

1 9 9 3 7



De Toyota GR Supra is het eerste 
in serie geproduceerde model 
dat werd ontwikkeld door Toyota 
GAZOO Racing. De auto stoelt op 
alle ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens races op het hoogste niveau. 
Het resultaat is een sportauto die 
op het circuit, of op je favoriete 
weg volledig in zijn element is. En 
altijd op de limiet rijdt. Een 3,0 liter 
zescilinder lijnmotor met turbo levert 
een vermogen van 250 kW (340 pk) 
en een koppel van 500 Nm. Daarmee 
accelereert de nieuwe GR Supra in 
4,3 seconden van 0 tot 100 km/u,  
op weg naar een topsnelheid van 
250 km/u. Maar deze cijfers vertellen 
niet het volledige verhaal. De GR 
Supra is geschikt voor dagelijks 
gebruik. Daarvoor zorgt onder 
meer een geavanceerde 8-traps 
automatische transmissie, die met 
schakelpaddels razendsnel schakelt. 
Ook de aanwezigheid van een 
Active Differential en de keuze uit 
twee rijmodi – Normal en Sport – 
zorgen voor stabiliteit en praktisch 
gebruiksgemak. 

D N A  V A N  H E T  C I R C U I T

8



9



C O N T R O L
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C O N T R O L
De nieuwe Toyota GR Supra is 
ontwikkeld als pure sportauto. Voor 
auto’s in dit segment ligt de ideale 
verhouding tussen wielbasis en 
spoorbreedte tussen 1,5 en 1,6. Bij 
de GR Supra ligt deze waarde op 
een perfecte 1,55, gecombineerd 
met een eveneens perfecte 50:50 
gewichtsverdeling tussen voor 

en achter. In combinatie met een 
lichtgewicht, zeer stijve carrosserie 
en een laag zwaartepunt leidt dat 
tot een unieke mix van kracht, 
wendbaarheid en afgemeten 
rijeigenschappen. Om je tijdens  
het rijden dit gevoel te geven, is  
elk compromis uitgesloten.

V O E L  D E  B A L A N S
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Elke welving van de elegante carrosserie van de GR Supra 
is gericht op het verbeteren van de aerodynamische 
eigenschappen. Een voorbeeld daarvan is het ‘double-
bubble’ dak, terwijl de lage, brede neus extra veel 
downforce genereert. Met een korte wielbasis en 
imposante 19" velgen van gesmeed lichtmetaal in de kleur 
matzwart* combineert de GR Supra aerodynamica uit de 
racesport met een even moderne als krachtige esthetiek 
die een indrukwekkend potentieel verraadt. 

*  Standaard op de A90 uitvoering. 19" velgen van gesmeed lichtmetaal 
leverbaar op de Legend en Legend Premium uitvoering.

A E R O D Y N A M I S C H E 
K U N S T
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De op de bestuurder gerichte cockpit is ontworpen 
rond een asymmetrische middenconsole en is 
geïnspireerd op eenzitters uit de racesport. Zo 
ben je verzekerd van een comfortabele rijervaring, 
gecombineerd met de controle van een pure 
sportauto in situaties waar dat nodig is. De op de 
racesport geïnspireerde, lederen stoelen* zijn voorzien 
van stoelverwarming en een elektrisch verstelbare 
lendensteun, terwijl kniesteunen en verstelbare 
zijwangen je ook in de scherpste bochten stevig op 
je plek houden. De dual-zone airconditioning maakt 
verschillende temperatuursinstellingen mogelijk. 

Op het 8,8" grote centrale multimediasysteem en het 
Head-Up Display lees je onder meer de rijsnelheid 
en aanwijzingen van het navigatiesysteem, met 
een optioneel JBL Premium Sound System met 
12 luidsprekers dat garant staat voor superieure 
geluidskwaliteit. 

De aandrijflijn biedt keuze uit twee rijstanden,  
met instellingen voor de motor, transmissie, 
schokdempers en de besturing. Ook kun je kiezen 
voor een speciale instelling voor het circuit, met  
een lagere drempel voor het in werking treden van  
het Vehicle Stability System.

V O E L  H E T  C O M F O R T

*  A90 Edition (afgebeeld) met rood lederen bekleding. De Legend Premium 
uitvoering is uitgerust met lederen bekleding in de kleur zwart.
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P R O T E C T I O N
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P R O T E C T I O N
Veiligheid is van het allergrootste belang voor 
een auto met dit imposante potentieel. Daarom 
is de Toyota GR Supra uitgerust met het Toyota 
Supra Safety+ package, met hulpsystemen 
zoals een Blind Spot Monitor, Lane Departure 
Alert en Adaptive Cruise Control met Stop & 
Go. De GR Supra geeft in elke situatie volledig 
vertrouwen. Bij het rijden in de stad word je 
bijvoorbeeld ondersteund door systemen die 
ook fietsers en voetgangers opmerken, terwijl 
je op de parkeerplaats verzekerd bent van 
parkeersensoren die in voorkomende situaties 
ook automatisch de remmen activeren. 

E E N  V E I L I G 
G E V O E L
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-69550, juni 2019.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze 
brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure 
voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

06/19/SUPRA/NL/3.000 youtube.com/ 
toyotanederland

facebook.com/ 
toyotanederland

twitter.com/ 
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland

VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA,  
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN  

VAN 8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL


