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TOYOTA GR SUPRA

De legende keert terug. De nieuwe Toyota GR Supra is ontwikkeld door
TOYOTA GAZOO Racing. Daarbij lag de focus volledig op het gevoel van
de rijbeleving achter het stuur, zowel op straat als op het circuit.
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EXTREEM DESIGN
Voor de Toyota GR Supra gaf Chief Designer Nobuo
Nakamura zijn team een eenvoudige opdracht: het
concept van ‘Condensed Extreme’. Vanuit hun visie op
een pure, individualistische sportauto liet het team
zich inspireren door de rijke historie van Toyota. Met als
resultaat een auto die met een moderne, eigentijdse
uitstraling ook de romantiek van een klassieker zoals
de 2000GT oproept. Het ‘Condensed Extreme’ design
van de Toyota GR Supra is een directe verwijzing naar
de combinatie van een lange motorkap, compact
passagierscompartiment en grote spoorbreedte. Door
aerodynamica uit de autosport te koppelen aan een
eigentijds, krachtig design straalt de nieuwe Toyota
GR Supra zelfs bij stilstand puur rijplezier uit.
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Nobuo Nakamura
CHIEF DESIGNER
‘Ik was me bewust van mijn missie om een auto
te ontwerpen die zowel visueel als fysiek in de
smaak zou vallen bij liefhebbers van autosport.
Door een voorin geplaatste zescilinder lijnmotor
te combineren met achterwielaandrijving –
een combinatie die tegenwoordig nog maar
zelden voorkomt – was ik in staat om buiten de
voor Toyota bestaande grenzen te treden.’

CONCEPT
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DE ZIEL VAN DE
TOYOTA GR SUPRA
De Toyota Supra heeft al meer dan 40 jaar een
onaantastbare reputatie en is uitgegroeid tot
een legende onder liefhebbers van sportauto’s,
filmbezoekers en gamers. Zijn lange, gewelfde
motorkap, compacte carrosserie en ‘doublebubble’-dak vinden hun oorsprong in de jaren
‘60, bij de iconische Toyota 2000GT.
Onderhuids gaat de gelijkenis verder. Elke
generatie van de Toyota Supra deelt een
belangrijke gemeenschappelijke factor:
een soepele, voorin geplaatste zescilinder
lijnmotor en achterwielaandrijving. Een
configuratie die garant staat voor de meest
pure rijbeleving.
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2000GT

A40

Motor
2.0 & 2.3 zes in lijn

Motor
2.0, 2.6 & 2.8 zes in lijn

Productie
1967–1970

Productie
1978–1981

Vermogen
109 pk tot 150 pk

Vermogen
110 pk tot 123 pk

0–100 km/u
8,6 sec (2.3l)

0–100 km/u
10,2 sec (2.8l)

1967

1978

HISTORIE

A60

A70

A80

Motor
2.0 & 2.8 zes in lijn

Motor
2.0, 2.5 zes in lijn &
3.0 turbocharged zes in lijn

Motor
3.0 zes in lijn & 3.0
twin-turbocharged zes in lijn

Productie
1987–1993

Productie
1993–2002

Vermogen
160 pk tot 276 pk

Vermogen
276 pk tot 326 pk

0–100 km/u
6,4 sec (3.0l)

0–100 km/u
4,6 sec (3.0l turbo)

1981

Productie
1981–1986
Vermogen
125 pk tot 178 pk
0–100 km/u
9,8 sec (2.8l)

1987

1993
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KRACHTIGE
SENSATIE
De 3,0 liter zescilinder lijnmotor van de Toyota GR
Supra voelt zich op het circuit even thuis als op de
openbare weg, met soepele prestaties en een directe
respons. Dankzij voorzieningen als een twin-scroll
turbolader, directe injectie en variabele klepsturing
levert de krachtbron een vermogen van 250 kW/340
pk en een koppel van 500 Nm. Het resultaat: een
adembenemende acceleratie van 0 tot 100 km/u in
4,3 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.
Voor deze nieuwe generatie van de Toyota GR Supra
ligt de focus niet alleen op de meest indrukwekkende
specificaties of rondetijden, maar vooral op de
rijbeleving achter het stuur. Dat is mede te danken aan
een geavanceerde 8-traps automatische transmissie
met schakelpaddels om snel en gecontroleerd te
schakelen, en een actief differentieel dat in bochten en
tijdens het remmen zorgt voor extra stabiliteit en grip.
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High-performance
remsysteem
Om bestuurders in staat te stellen het
dynamische potentieel ten volle te benutten,
is de Toyota GR Supra uitgerust met een
high-performance remsysteem, dat bestaat
uit Brembo remklauwen met vier zuigers
en 19" velgen van gesmeed lichtmetaal.

Active sound design
De Toyota GR Supra beschikt over Active Sound
Design, dat keuze biedt uit twee verschillende
rijgeluiden. Voor alledaagse ritten biedt de modus
Normal een aangenaam rijcomfort, terwijl u met de
Sport-modus kiest voor hogere tonen en een op de
autosport geënte grom tijdens het terugschakelen.

PRESTATIES
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ARCHITECTUUR

AERODYNAMICA
UIT DE RACESPORT
Vanuit de eigen ervaring binnen de internationale
autosport speelde TOYOTA GAZOO Racing een cruciale
rol bij het fijnslijpen van de prestaties van de Toyota
GR Supra. Het design van de auto combineert dan ook
optimale aerodynamische eigenschappen met een
ideale 50:50 gewichtsverdeling over de gehele auto.
Onderhuids geeft een licht, maar extreem stijf chassis
van aluminium en staal de Toyota GR Supra een zeer
nauwkeurig bochtengedrag. Daarbij zorgen aluminium
draagarmen voor een lager gewicht, zodat u ook in
kritische situaties verzekerd bent van maximale grip
en de juiste balans.

Aerodynamica onderzijde
De Toyota GR Supra geeft een nieuwe dimensie
aan aerodynamische eigenschappen. Behalve
een ‘double-bubble’-dak dat is ontworpen om
de luchtweerstand te verlagen en een gebogen
achterspoiler die opwaartse krachten vermindert,
zorgen luchtgeleiders onder de carrosserie voor
extra neerwaartse druk bij hogere snelheden.
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PUUR GEVOEL
De nieuwe Toyota GR Supra is ontwikkeld als sportauto
in zijn meest pure vorm. Het concept sluit geen enkel
compromis ten aanzien van plezier en rijgevoel en
heeft met zijn korte wielbasis en grote spoorbreedte
een ‘golden ratio’ van 1,55. Het resultaat: een
uitzonderlijke wendbaarheid en stabiliteit tijdens
het rijden op de limiet.

50:50
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Golden ratio

Alles in balans

De beste balans tussen wendbaarheid en
stabiliteit wordt bereikt wanneer de verhouding
tussen de wielbasis en spoorbreedte van
een auto tussen 1,5 en 1,6 ligt. De Toyota GR
Supra heeft een ideale ‘golden ratio’ van 1,55.
Gecombineerd met een laag zwaartepunt en
een laag gewicht leidt dit tot een uitzonderlijke
respons en controle wanneer u rijdt op de limiet.

Dankzij een korte wielbasis en een traditionele
configuratie van een voorin geplaatste motor
en achterwielaandrijving heeft de Toyota GR
Supra een perfecte 50:50 gewichtsverdeling
tussen voor en achter. Daarmee bent u
verzekerd van een neutraal weggedrag
en een gevoel van onbeperkte grip.

RIJDEN
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TECHNOLOGIE

OP DE BESTUURDER
GERICHTE COCKPIT
Voor de cockpit van de Toyota GR Supra lieten de
designers zich inspireren door de layout van eenzits
raceauto’s. Het resultaat is een interieur dat volledig
is gericht op u als bestuurder. Behalve een doelmatig
driespaaks stuurwiel beschikt u over een Head-Up
Display* en een digitaal instrumentarium, waar u alle
belangrijke informatie op precies het juiste moment
kunt vinden.

Focus op wat belangrijk is

Rijmodus naar keuze

De Legend Premium uitvoering van de Toyota
GR Supra beschikt standaard over een HeadUp Display (HUD), ter ondersteuning van
de informatie op het instrumentarium. Het
HUD projecteert gegevens als rijsnelheid,
veiligheidsfuncties en aanwijzingen van het
navigatiesysteem direct in uw blikveld, zodat
u tijdens het rijden nauwelijks wordt afgeleid.

Maak een keuze uit een van de twee beschikbare
rijmodi van de Toyota GR Supra en stem de
werking van de motor, transmissie, schokdempers,
besturing en het differentieel af op uw
persoonlijke rijstijl. Voor extra controle kiest
u voor ‘Track’, waarmee het Vehicle Stability
System van de auto minder corrigerend optreedt.

Het 8,8" centrale multimediadisplay van de Toyota GR
Supra biedt toegang tot functies als navigatie, Toyota
Supra Connect, muziek en handsfree bediening van
uw telefoon. Zo kunt u zich volledig concentreren op
de weg voor u.

* Beschikbaar voor Legend Premium.
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ALTIJD VERBONDEN
MET UW TOYOTA
GR SUPRA
Achter het stuur van de Toyota GR
Supra wilt u niet worden afgeleid.
Daarom introduceren we Toyota
Supra Connect, een reeks connected
services die het leven onderweg
veraangenamen.
Via de Toyota Supra Connect* app
en het portal heeft u toegang tot
meerdere functies, die u online
kunt bedienen. De functie connect
services brengt u, indien noodzakelijk,
via het multimediasysteem van uw
auto in contact met hulpdiensten.
Apple CarPlay™ biedt u een veilige
en verantwoorde manier om tijdens
het rijden gebruik te maken van de
apps en plattegronden op uw iPhone,
terwijl u via het MyT by Toyota portal
gebruik maakt van diverse praktische
technologieën.
* Raadpleeg uw Toyota-dealer voor de
beschikbaarheid van Toyota Supra Connect.
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CONNECT
Toyota Supra Connect
downloadt u gemakkelijk in
de Apple App Store. Maak
eenvoudig een account aan en
krijg toegang tot een reeks van
connected services zoals ‘Find
my car’ en ‘Lock/Unlock my car’.

Om toegang te krijgen tot
Toyota Supra Connect hoeft
u zich slechts aan te melden
voor het MyT by Toyota
portal. Hiermee beschikt
u over alle voordelen van
MyT, zoals het vinden van de
dichtstbijzijnde Toyota-dealer,
pechhulp, herinneringen voor
onderhoudsbeurten, enzovoort.

CONNECTIVITEIT

Afstandsbediening

Connected services

Integratie smartphone

Via de Toyota Supra Connect app op uw iPhone
kunt u uw auto op afstand bedienen. Wilt u
bijvoorbeeld kijken hoeveel brandstof er nog
in de tank zit, hoever u nog kunt rijden of wat
het brandstofverbruik is, hoeft u slechts de
app te openen. Is het nodig de portieren af te
sluiten of te openen, de claxon te laten klinken,
met de koplampen te seinen of de instellingen
van het ventilatiesysteem aan te passen, dan
is dat ook mogelijk. Vanaf uw telefoon kunt
u met één klik zelfs de route naar uw nieuwe
bestemming naar het navigatiesysteem sturen.

Via diverse connected services kunt u in
geval van nood – zonder telefoon – contact
opnemen met hulpdiensten. De Toyota Supra
Assistant kan restaurants voor u zoeken, een
hotelkamer reserveren en u zelfs op de hoogte
houden van de status van uw vlucht. De functie
eCall alarmeert automatisch de hulpdiensten
indien u onverhoopt betrokken raakt bij een
ernstig ongeval. Met de functie Breakdown
Call kunt u pechhulp oproepen wanneer uw
auto een technisch mankement heeft.

Apple CarPlay™ is een veilige manier om
gebruik te maken van de apps en plattegronden
op uw iPhone. Voor uw gebruiksgemak geeft
CarPlay het menu van uw iPhone weer op het
8,8" touchscreen. De Toyota GR Supra beschikt
over de nieuwste draadloze technologie,
zodat u geen kabel nodig heeft en uw telefoon
gewoon in uw jas of tas kunt laten zitten.
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GENIET VAN
COMFORT EN
CONTROLE
Met zijn asymmetrische middenconsole, op de
racesport geïnspireerde stoelen en hoogstaande
technologie biedt de Toyota GR Supra een ultieme
mix van het comfort van een luxe Gran Turismo en de
controle van een volbloed sportauto. De elektrisch
verstelbare, met leder beklede stoelen zijn voorzien
van stoelverwarming en geheugenfunctie. Verstelbare
zijwangen en doordachte kniesteunen bij de console
bieden extra steun en comfort terwijl u zich uitleeft
in bochten.
Voor extra gemak biedt de dual-zone airconditioning
van de Toyota GR Supra schakelaars met geheugen
voor elke functie. Het 8,8" centrale multimediadisplay
bedient u als touchscreen, of met een praktische
draaiknop.
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Een moment van bezinning

Stoelen met extra steun

Voor momenten dat u tijdens het rijden tot
rust wilt komen, is de nieuwe Toyota GR Supra
uitgerust met een audiosysteem met 10 speakers,
Bluetooth® en meerdere USB-aansluitingen.
De Toyota GR Supra Legend Premium beschikt
over een JBL Premium Sound System met 12
luidsprekers en een draadloze telefoonoplader.

De bestuurdersstoel van de Toyota GR Supra
beschikt over verstelbare zijwangen die
extra steun bieden in snelle bochten.

COMFORT
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VEILIGHEID

VEILIGHEID
VOOROP

Pre-Collision System met
voetgangers- en fietsersdetectie

Lane Departure Alert met
stuurcorrectie

Het systeem combineert een camera met radartechnologie om kwetsbare medeweggebruikers
eerder te zien, overdag én in het donker. Bij kans
op een aanrijding treden automatisch zicht- en
hoorbare alarmsignalen in werking. Reageert de
bestuurder niet, of wordt het rempedaal niet stevig
genoeg ingetrapt, dan treedt het systeem in
werking om een ongeval te voorkomen.

Lane Departure Alert zorgt er met een zichten hoorbare waarschuwing voor dat u in uw
rijbaan blijft wanneer u deze verlaat zonder
richting aan te geven. Een korte, corrigerende
stuurbeweging voorkomt dat u onbedoeld uw
rijbaan verlaat.

Voor een sportauto met dit imposante
prestatiepotentieel is veiligheid van het allergrootste
belang. Daarom is de Toyota GR Supra uitgerust met
Toyota Supra Safety +: een reeks nuttige technologieën
zoals Blind Spot Monitor, Lane Departure Alert met
stuurcorrectie en Adaptive Cruise Control met Stop and
Go. Ook standaard zijn een controlesysteem voor de
bandenspanning (TPMS), een waarschuwingsfunctie
voor lage buitentemperaturen en eCall, een functie
die in geval van nood automatisch de hulpdiensten
inschakelt. Deze belangrijke functies geven u als
bestuurder van de Toyota GR Supra extra vertrouwen
in elke situatie.
Binnen de bebouwde kom kunt u vertrouwen op een
systeem dat ook voetgangers en fietsers detecteert,
naast intelligente parkeersensoren die in voorkomende
gevallen het remsysteem activeren.
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Belangrijkste uitrusting
Launch

LAUNCH PREMIUM
PURE SENSATIE
De Launch Premium uitvoering heeft alles wat je als
echte liefhebber maar kunt wensen. Van imposante
18" lichtmetalen velgen tot sportstoelen met zwarte
lederen bekleding en Toyota Supra Safety. Een
audiosysteem met een 8,8" display maakt je
beleving in de Supra compleet.
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— Signaallak ‘Lightning Yellow’
— 18" lichtmetalen velgen
— Rode remklauwen voor en achter
— Cruise Control
— Regensensor
— Sportstoelen Alcantara®, zwart
— 8,8" multimediasysteem met
‘Touch’-functie
— ‘Remote’ draaiknop voor
besturing multimedia
— Navigatiesysteem

— 4 speakers
— Radio, Bluetooth® en DAB+
— Achteruitrijcamera
— Smart Entry
— Climate control 2-zone
— Toyota Safety Sense:
– Lane Change Assist (LCA)
– Lane Departure Warning (LDW)
– Pre-Collision System (PCS)
– Road Sign Assist (RSA)

LAUNCH & LAUNCH PREMIUM

Belangrijkste uitrusting
Launch Premium
(extra t.o.v. Launch)
— Sportstoelen met lederen bekleding, zwart
— JBL Premium audio met 12 speakers
— Head-Up Display
— Wireless charger telefoon
— Licht- en opslagpakket
— Toyota Safety Sense:
– Blind Spot Monitor (BSM)
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Een vleugje flair
De rode buitenspiegels zijn
een knipoog naar het circuit.

FUJI SPEEDWAY
EDITION
De Fuji Speedway Edition komt voort uit een passie
voor adembenemende prestaties. Het is een passend
eerbetoon aan jaren van testen en fijnslijpen, en aan
zwaarbevochten overwinningen op Le Mans en in
het WRC. Gesmeed op het legendarische circuit aan
de voet van Mount Fuji, voorzien van buitenspiegels
in een opvallende kleur en rode Alcantara® beklede
sportstoelen. Onze racekleuren laten er geen
onduidelijkheid over bestaan... Dit is the real thing!

Strak door elke bocht
De gesmede 19" lichtmetalen velgen van
de Fuji Speedway Edition zijn robuust en
licht tegelijk. Dat biedt optimale controle.
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FUJI SPEEDWAY EDITION

Fuji Speedway Edition
(extra t.o.v. Launch)
— Buitenspiegels rood
— 19" lichtmetalen velgen, matzwart
— Exterieurlak ‘White Metallic’
— Sportstoelen, rood Alcantara®
— Sport gas- en rempedalen
— Adaptive Variable Suspension (AVS)
— Limited Slip Diﬀerential (LSD)
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Belangrijkste uitrusting
Legend

LEGENDARISCHE
PRESTATIES,
PREMIUM
COMFORT

— Signaallak ‘Lightning Yellow’
— 19" velgen van gesmeed lichtmetaal
in black & silver (5-dubbelspaaks)
— Drive mode selector
— Adaptive Variable Suspension (AVS)
— Active Sports diﬀerential
— Rode remklauwen
— Levelling koplampen, automatisch
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Adaptive Cruise Control met
Full Start & Stop functie

De Toyota GR Supra Legend Premium is voor
bestuurders die graag in superieur comfort
willen genieten van extreme prestaties. Met
zwarte lederen bekleding, een JBL Premium
Sound System met 12 luidsprekers, een Head-Up
Display en extra packs voor bagage en verlichting
heeft hij alles om het u naar de zin te maken.

Afgebeeld: interieur Legend Premium
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— Rear Cross Traﬃc Alert (RCTA)
— Zwarte Alcantara® bekleding (LA20)
— Navigatiesysteem
— 10 luidsprekers
— Toyota Supra Connect
— Schakelpaddels
— Sportstoelen Alcantara®, zwart
— Bestuurdersstoel met geheugenfunctie
— Voorstoelen elektrisch verwarmbaar
— 8,8" touchscreen informatiesysteem
met Apple CarPlay™

LEGEND & LEGEND PREMIUM

Belangrijkste uitrusting
Legend Premium
(extra t.o.v. Legend)
— Zwartlederen bekleding (LB20)
— 12 luidsprekers
— JBL Premium Sound System
— Instapverlichting
— Draadloze oplader telefoon
— Head-Up Display
— Bagagenet
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KUNST- EN
KLEURWERK
Het ‘Condensed Extreme’ design van
de Toyota GR Supra springt direct in
het oog, welke kleur u ook kiest. U heeft
keuze uit zeven verschillende lakkleuren,
van een voor sportauto’s traditionele
kleur als Prominence Red tot het meer
gedistingeerde Ice Grey Metallic.
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D03 Ice Grey Metallic*

D07 Deep Blue Metallic*

D05 Prominence Red§

D01 White Metallic*

LAKKLEUREN

D04 Black Metallic*

D02 Silver Metallic*

D06 Lightning Yellow§

* Metallic lak.

§

Solid lak.
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Rood Alcantara®
Standaard voor Fuji Speedway Edition

SPORTIEF EN
VERFIJND
Het sportieve DNA van de Toyota GR Supra voelt u direct,
zowel van binnen als van buiten. De op de racesport
geïnspireerde sportstoelen kunnen naar keuze worden
bekleed met sportief Alcantara®, luxueus leder of een
combinatie van rood leder en Alcantara®. Imposante, 19"
grote velgen van gesmeed lichtmetaal in hoogglans zwart
of mat zwart maken het krachtige design compleet.

Lederen bekleding, zwart
Standaard voor Launch Premium
en Legend Premium
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Alcantara® bekleding, zwart
Standaard voor Launch en Legend

BEKLEDING EN VELGEN

19" lichtmetalen velgen, matzwart
Standaard voor Fuji Speedway Edition

18" velgen lichtmetaal zilver (5-dubbelspaaks)
Standaard voor Launch en Launch Premium

19" velgen van gesmeed lichtmetaal
in zwart en zilver (5-dubbelspaaks)
Standaard voor Legend en
Legend Premium
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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

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-69500, februari 2020.
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.
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