
 Diferente de tudo. 
Igual a você.



RODAS DE LIGA 
LEVE ARO 17” – 

DESENHO ÚNICO E 
COM PERSONALIDADE

Lanternas 
de LED 

De última 
geração 

Faróis integrados 
com luzes diurnas 

de LED 

Novo formato 
e acabamento 

da grade frontal  
e do para-choque 

dianteiro 



A RAV4 é o SUV ideal para 
a família moderna,  

que precisa de muita  
versatilidade e, acima de tudo, 

 muito conforto 
e espaço interno. 

Novo design mais 
dinâmico, com curvas 

agressivas, mostrando 
mais força 

e esportividade.



    conforto 
e tecnologia

Desempenho

Motor Dual VVT-i 2.0 L 16 V 
Interior elegante e espaçoso  

para uma ótima experiência a bordo

Sistema multimídia Toyota Play AM/FM/CD 
player/MP3 e conexões Bluetooth ®, USB 

e AUX. também compatível com IPod ® e 
iPhone ®, e tela de 7” sensível ao toque 

Transmissão automática  
CVT de sete velocidades 

Novo painel de TFT colorido com 
tecnologia de iluminação full LED Versatilidade e conveniência 



Segurança
BENEFÍCIOs MUITO ALÉM 
DAS SUAS EXPECTATIVAS.

sete air bags: dois frontais, dois laterais, 
dois de cortina e um de joelho (motorista) 

Sensores de estacionamento
Dianteiro e Traseiro

Controle de estabilidade (VSC),
tração (TRC) e assistente de rampa (HAC)

Classificação A 
no INMETRO

cinco estrelas no Latin NCap
para passageiros adultos e quatro 

para passageiros infantis

Melhor pós-venda 
do Brasil 

Baixo custo de manutenção 
SEM SURPRESAS NA HORA DA REVISÃO. ALÉM DE TER  

UM DOS MENORES CUSTOS DE MANUTENÇÃO,  
HÁ UMA TABELA DE VALORES FIXOS PARA A REVISÃO.

três ANOS DE GARANTIA 
A TOYOTA OFERECE ESSA TRANQUILIDADE PARA TODA A LINHA DE VEÍCULOS.

A Toyota oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso 
comercial, três anos de garantia ou 100 mil km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete 

de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações.



Conforto/conveniência
Ar-condicionado dual zone automático com filtro antipólen e display digital  •
Áudio AM/FM/CD player/MP3 e conexões Bluetooth®, USB e AUX., também compatível com iPod® e 
iPhone®, tela de 7” sensível ao toque, com seis alto-falantes e antena no teto •

Versão RAV4 2.0 L 4x2 CVT TOP
Motorização
Motor Toyota DOHC1 4 cilindros 2.0 L 16 V Dual VVT-i2

Potência (cv/rpm) 145/6.200

Torque (kgf.m/rpm) 19,1/3.600

Cilindrada (cm3) 1.987

Diâmetro x curso do pistão (mm) 80,5 x 97,6

Taxa de compressão 10,0:1

Combustível Gasolina

Alimentação Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial

Tração Dianteira 4x2

Transmissão
Tipo CVT3 com modo sequencial de sete velocidades

Suspensão
Dianteira Independente, tipo McPherson, com barras estabilizadoras

Traseira Independente, tipo Double Wishbone, com barras estabilizadoras

Direção
Tipo  Eletroassistida progressiva (EPS4)

Freios
Dianteiros Discos ventilados com ABS5, EBD6 e BAS7

Traseiros Discos sólidos com ABS, EBD e BAS

Pneus e rodas
Pneus 225/65 R17

Rodas Rodas de liga leve 17” 7J

Dimensões e capacidades
Comprimento (mm) 4.605

Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) 1.845

Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) 2.150 – 2.160

Altura (mm) 1.715

Entre-eixos (mm) 2.660

Vão livre do solo (mm) 191

Raio de giro (m) 5,3

Peso em ordem de marcha (kg) 1.540

Capacidade do porta-malas (l) 547

Capacidade do tanque (l) 60

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição •
Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação, altura e lombar) •
Bancos revestidos com partes de couro e partes de material sintético(a) •
Bancos traseiros bipartidos (60/40), rebatíveis e encosto reclinável •
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade •
Compartimento para armazenagem de ferramentas no porta-malas •
Computador de bordo com sete funções (odômetro total, odômetro parcial, temperatura externa, 
consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, autonomia e velocidade média 
do veículo)

•

Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços •
Controle de velocidade de cruzeiro •
Desembaçador e limpador do vidro traseiro •
Estepe temporário guardado no porta-malas •
Ganchos de reboque dianteiro e traseiro •
Ganchos para amarração de cargas e fixação de bagagens no porta-malas (6) •
Indicador de marchas digital no painel •
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente •
Luz de cortesia no porta-malas •
Luz de leitura no teto •
Luzes de leitura individuais dianteiras •
Maçaneta da porta traseira com acionamento elétrico •
Maçanetas externas na cor do veículo •
Manta silenciadora no capô, na caixa do motor e na cabine •
Manopla de câmbio com partes de couro e partes de material sintético •
Para-sol do motorista e passageiro com espelho de cortesia e luz •
Porta-copos (2 frontais e 2 traseiros) •
Porta-malas com cobertura retrátil •
Porta-objetos nas portas •
Porta-revistas nos bancos dianteiros •
Relógio digital •
Retrovisor interno eletrocrômico •
Retrovisores externos com regulagem elétrica, eletrorretráteis, indicação de direção e desembaçador •
Sistema multimídia integrado ao painel com interface de acesso à internet (Wi-Fi(b)) e leitor de DVD(c) •
Smart Entry (destravamento das portas por proximidade da chave) •
Start Button (sistema de ignição simplificado ao toque de um botão) •
Teto solar elétrico •
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel (2) e no console traseiro (1) •

Vidro traseiro com desembaçador, limpador intermitente e lavador •

Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento de um toque com antiesmagamento para o vidro 
do motorista •

Volante revestido de couro com comandos integrados de áudio •
Estilo

especificações técnicas

Principais equipamentos



Acabamento interno lateral das portas com revestimento com partes de couro 
e partes de material sintético •

Antena shark fin •
Aerofólio traseiro •
Barras longitudinais no teto •
Detalhes internos em tons prateados no painel e nas portas •
Faróis de LED •
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights - DRL mode) •
Lanternas traseiras de LED •
Moldura cromada nos vidros laterais •
Para-choque dianteiro com detalhe cromado •
Para-choque dianteiro pintado na cor do veículo •
Retrovisores externos na cor do veículo •
Rodas de liga leve 17'' •
Vidros verdes •
Segurança
Air bag de joelhos (1): motorista •
Air bags de cortina (2 sistemas com 2 bolsas cada) •
Air bags frontais (2): motorista e passageiro dianteiro •
Air bags laterais (2): motorista e passageiro dianteiro •
Alças de segurança (4) •
Alerta sonoro para o uso dos cintos de segurança dianteiros •
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura •
Apoios de cabeça traseiros (3) com regulagem de altura •
Câmera de ré (tela de LCD8) •
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura e pré-tensionadores •
Cintos de segurança traseiros de três pontos •
Controle de estabilidade (VSC) com assistente em subida (HAC) •
Faróis de neblina com moldura cromada •
Imobilizador por código eletrônico na chave •
Luz auxiliar de freio (brake light) •
Luz de neblina traseira •
Sistema de alarme com acionamento a distância •
Trava de segurança nas portas traseiras •
Travamento automático das portas •
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento  
das quatro portas •

Sensor de estacionamento dianteiro •
Sensor de estacionamento traseiro •
Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas quatro rodas •
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas quatro rodas •
Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas quatro rodas •

CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSOS SERVIÇOS DE PÓS-VENDAS

070 – Branco Perolizado

4T3 – Bronze Metálico

1D6 – Prata Névoa

209 – Preto Eclipse1G3 – Cinza Granito

O melhor atendimento desde o primeiro momento.

Cuidando do seu carro por você. Sempre ao seu lado onde você estiver.

O que seu Toyota precisa, mais perto de você. Pague menos pelo serviço ideal.

Dirija com a certeza do pneu certo para seu veículo. Três anos de tranquilidade para você.

Serviços de qualidade com agilidade. Toda a atenção que nossos clientes merecem.

1DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 2VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas 
Variável Inteligente). 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4EPS: Electric Power Steering. 5ABS: Anti-
lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 
7BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência à Frenagem). 8LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). (a)Acabamento interno 
com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros) 
e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e 
laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). (b)O funcionamento e a qualidade do Wi-Fi dependem do celular e da 
disponibilidade de sinal 3G na região. (c)Por motivos de segurança, as imagens do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. 
 



A Toyota oferece três anos de garantia para toda a linha sem limite de quilometragem para uso particular, e três anos ou 100.000 km (prevalecendo o que ocorrer primeiro) para uso comercial, limitada a defeitos de fabricação ou 
montagem de peças. Defeitos de bateria são cobertos por dois anos, dentro dos demais limites de garantia normal. Consulte o manual do proprietário ou o site www.toyota.com.br para mais informações. Itens e versões poderão não 
estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio. Na categoria de veículos utilitários esportivos grandes, 
o veículo RAV4 2.0L 4X2 (16V Dual VVT-i) com transmissão CVT com modo sequencial de 7 velocidades possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com menor consumo de combustível da categoria em 
2017. O veículo RAV4 2.0L 4X2 apresentou o seguinte consumo – gasolina/urbano: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 10,9 km/l; CO2 fóssil não renovável: 134 g/km. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com 
ciclos de condução e combustível-padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Imagens meramente 
ilustrativas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo.

Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/RAV4

1. Bolsa organizadora do 
      porta-malas com uma divisória.

2. Caixa organizadora do 
      porta-malas com três divisórias.

3. Compressor de ar de 12 V.

4. Kit parafuso antifurto.

5. Refrigerador portátil.

6. Suporte para bolsa.

7. Suporte para tablet.

8. Trava de segurança do estepe.

65 7 8

21 3 4

Na cidade, somos todos pedestres.Conheça os acessórios genuínos Toyota. SAC: 0800 703 02 06 | clientes@sac.toyota.com.br

TOYOTA.COM.BR/RAV4

Conheça alguns acessórios disponíveis 
para equipar a sua RAV4.

PREÇOS: 

@toyotadobrasil /toyotabrasil /toyota-do-brasil/+toyotabrasil/ToyotaDoBrasil
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