


SOFISTICAÇÃO E ROBUSTEZ RESUMEM A SW4. 

UM SUV INCOMPARÁVEL, COMEÇANDO PELO 

MOTOR DIESEL COM EXCELENTE POTÊNCIA 

E TORQUE, ACOPLADO A UMA TRANSMISSÃO 

AUTOMÁTICA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE 

ÚLTIMA GERAÇÃO. O DESIGN TAMBÉM CHAMA 

A ATENÇÃO: FARÓIS, GRADE FRONTAL, PARA-

CHOQUE, CAPÔ, PARA-LAMAS, RETROVISORES 

EXTERNOS, ESTRIBO LATERAL, RODA DE 

LIGA LEVE ARO 17”. A SW4 AINDA CONTA COM 

SISTEMA MULTIMÍDIA COM TV DIGITAL¹ E LEITOR 

DE DVD¹. TUDO PARA VOCÊ EXPERIMENTAR 

AINDA MAIS O CONFORTO E A TECNOLOGIA 

CONSAGRADA DA TOYOTA.

¹Disponível nas versões SRV.



VERSÃO SRV DIESEL



Conexões USB e Aux-in, 

também compatíveis 

com iPod® e iPhone®

Sistema multimídia com tela 

de 6,1” sensível ao toque 

com GPS integrado para 

navegação, câmera de ré, 

leitor de DVD1, TV digital1, 

Bluetooth®, conexões USB 

e Aux-in compatíveis com 

iPod® e iPhone®1

Painel de instrumentos

com tecnologia Optitron2 

1Disponível nas versões SRV. 2Disponível nas versões Diesel.

VERSÃO SRV



A SW4 UNE TECNOLOGIA E CONFORTO 

COM PERFEIÇÃO. NELA, TUDO FOI 

PENSADO E DESENVOLVIDO VISANDO 

A SUA MAIS COMPLETA SATISFAÇÃO. 

PARA COMPROVAR, BASTA OBSERVAR O 

SEU ESPAÇO INTERNO E OS DETALHES 

SOFISTICADOS, COMO O VOLANTE COM 

COMANDOS INTEGRADOS DE TELEFONE, 

ÁUDIO, VÍDEO E COMPUTADOR DE 

BORDO¹, O ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 

DOS FARÓIS¹ E O BANCO DO MOTORISTA 

AJUSTÁVEL ELETRICAMENTE (DISTÂNCIA, 

INCLINAÇÃO E ALTURA)¹. ALÉM DISSO, 

A SW4 CONTA COM SISTEMA MULTIMÍDIA 

COM TV DIGITAL¹ E LEITOR DE DVD¹, 

TORNANDO-SE AINDA MAIS COMPLETA.



VERSÃO DIESEL COM CINCO LUGARES



UMA DAS MARCAS REGISTRADAS DA SW4 

É A VERSATILIDADE. A COMODIDADE DOS 

OCUPANTES ESTÁ SEMPRE EM PRIMEIRO 

LUGAR. O INTERIOR DA SW4 É AMPLO, 

LUXUOSO E, COM A TERCEIRA FILEIRA DE 

BANCOS (OPCIONAL), PODE ACOMODAR 

CONFORTAVELMENTE ATÉ SETE PESSOAS. 

REBATENDO A TERCEIRA FILEIRA, O VOLUME 

DO PORTA-MALAS É AMPLIADO. COM TANTAS 

OPÇÕES, É POSSÍVEL CRIAR MAIS DE DEZ 

CONFIGURAÇÕES QUE SE ADAPTAM AOS MAIS 

DIFERENTES ESTILOS DE VIDA.



É possível criar mais de dez configurações que se adaptam aos mais diferentes estilos de vida.



VERSÃO SRV DIESEL COM SETE LUGARES



VERSÃO SRV DIESEL

Motor 3.0L turbo intercooler D-4D

O motor Toyota Diesel D-4D 3.0 litros 16V DOHC 

possui turbo TGV (turbo de geometria variável), 

intercooler, common rail e injeção direta, que 

asseguram potência máxima de 171 cv a 3.600 

rpm e um torque máximo de 36,7 kgf.m desde 

baixas rotações (1.400 – 3.200 rpm).

MOTOR DIESEL

Disponível nas versões SRV e SR.

MOTOR FLEX
Motor VVT-i 2.7L FFV 16V DOHC

O motor Toyota VVT-i Flex 2.7 litros 16V DOHC

com sistema de injeção eletrônica tipo EFI

desenvolve uma potência máxima de 163 cv

(etanol)/158 cv (gasolina) a 5.000 rpm e um

torque máximo de até 25 kgf.m a 3.800 rpm.

Disponível na versão SR.



¹Se comparado ao motor Toyota 3.0 Diesel produzido até dez./11. Os benefícios serão 
percebidos se o veículo for abastecido com diesel de baixo teor de enxofre. ²Disponível 
nas versões Diesel. ³Disponível nas versões SRV. Atenção para os limites de velocidade 
da via: respeite a sinalização de trânsito. Mesmo com sistemas eletrônicos, a física 
impõe limites que devem ser observados para a adequada condução do veículo.

ALÉM DE VERSÁTIL E TECNOLÓGICA, A SW4 TAMBÉM 

TEM EXCELENTE DESEMPENHO. O MOTOR 3.0L 16V 

TURBO DIESEL D-4D COMBINA INJEÇÃO DIRETA/

ELETRÔNICA COM SISTEMA COMMON RAIL, QUE 

PROMOVE ALTO DESEMPENHO, BAIXO CONSUMO 

DE COMBUSTÍVEL¹ E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E 

VIBRAÇÃO. A TRAÇÃO 4X4 PERMANENTE GARANTE 

MAIS ESTABILIDADE EM QUALQUER TERRENO.

JÁ A TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM CONTROLE 

ELETRÔNICO (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL)² OFERECE 

TROCAS DE MARCHAS MAIS SUAVES E PRECISAS. 

A SW4 CONTA AINDA COM O CONTROLE DE TRAÇÃO³, 

QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA EM TERRENOS 

IRREGULARES, ONDE UMA EVENTUAL PERDA DE 

ADERÊNCIA EM UMA RODA TRASEIRA ACIONA O 

SISTEMA, QUE TRANSMITE FORÇA À OUTRA RODA 

PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS COM MAIOR 

DESENVOLTURA. O MOTORISTA AINDA TEM À 

DISPOSIÇÃO O CONTROLE DE ESTABILIDADE³, MUITO 

EFICIENTE EM SUPERFÍCIES ESCORREGADIAS, QUE O 

AUXILIA EM UMA IMINENTE DERRAPAGEM AO DESVIAR 

DE OBSTÁCULOS OU NAS CURVAS.



DURABILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO 

SÃO OS PILARES QUE GUIARAM O 

PROJETO DA SW4. DURANTE O PERÍODO DE 

DESENVOLVIMENTO, TESTES DE RESISTÊNCIA 

FORAM REALIZADOS, O EQUIVALENTE A MAIS 

DE 300 MIL QUILÔMETROS DE CONDUÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS REGULARES. E CONTINUAMOS 

A REALIZAR TESTES DE DURABILIDADE 

A CADA MUDANÇA QUE TEMOS NA SW4. 

POR ISSO, NOSSOS VEÍCULOS SÃO MAIS 

RESISTENTES, MESMO QUANDO CONDUZIDOS 

SOBRE VIAS IRREGULARES E EM AMBIENTES 

SEVEROS. A CONFIABILIDADE DE NOSSOS 

PRODUTOS NASCEU A PARTIR DE UM 

CONCEITO DE PROJETO ESTABELECIDO 

PARA A SW4 E OUTROS MODELOS TOYOTA. 

COMO CONSEQUÊNCIA, TEMOS UMA SÓLIDA 

REPUTAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE NOSSOS 

CLIENTES.

VERSÃO SRV DIESEL



VSC (controle eletrônico
de estabilidade do veículo)2 
Em qualquer terreno, pode corrigir eventuais
falhas de pilotagem, evitando que o veículo
derrape em curvas, mantendo a trajetória.

ABS1 – freios com sistema 
antitravamento – com EBD2 e BAS2

O ABS evita o travamento das rodas durante
a frenagem, garantindo controle direcional
e diminuindo a distância de frenagem.
O EBD (distribuição eletrônica de força de
frenagem) calibra a força de frenagem em
cada uma das rodas de acordo com a
distribuição de carga, peso do veículo e durante
sua trajetória em curvas. O BAS (sistema de
assistência em frenagem de emergência)
auxilia a parada em menores distâncias,
aplicando força máxima aos freios.

Coluna de direção deformável
e pedal de freio desarmável1

Em caso de forte colisão frontal, a coluna de 
direção absorve o impacto e se retrai, enquanto 
o pedal do freio se desprende e diminui a invasão 
da região dos pés.

Colunas e coberturas que absorvem impactos1

As colunas laterais e a cobertura do teto foram
projetadas para absorver impactos e diminuir
o risco de lesões dos ocupantes em caso de
acidente. Em caso de colisão lateral, barras
reforçadas no interior das portas laterais
absorvem e dispersam a energia de impacto.

Carroceria GOA1

GOA – Global Outstanding Assessment –
é o padrão da Toyota para carroceria com
deformação progressiva, que atende a rígidas
normas internacionais de segurança. Protege
os ocupantes do carro em caso de colisão.

Aceleração

Distribuição
de torque

Distribuição
de torque

30% 

70%

60% 

40%
Desaceleração

Momento da 
curva para dentro

Momento da 
curva para fora

Controle de derrapagem
da roda dianteira

Controle de derrapagem
da roda traseira

Tração 4x4 permanente3

Sofisticado sistema que proporciona 
excelente estabilidade, controle e segurança 
em qualquer tipo de terreno, distribuindo 
o torque do motor entre os eixos dianteiro 
e traseiro.

Air bag duplo frontal1, lateral2

e de cortina2

Proteção extra em caso de fortes impactos 
frontais, complementando a ação do cinto de 
segurança.

 1Disponível nas versões SRV e SR. 2Disponível nas versões SRV. 3Disponível nas versões Diesel.



Acendimento automático
dos faróis1

Painel de instrumentos
com tecnologia Optitron3

Rodas de liga leve aro 17’’2 
e pneus 265/65 R17

Sistema multimídia com tela de 6,1” sensível 
ao toque com GPS integrado para navegação, 
câmera de ré, leitor de DVD1 *, TV digital1 * **, 

Bluetooth®, conexões USB
e Aux-in compatíveis com iPod® e iPhone®

e rádio com CD player/MP31 

Volante com comandos integrados 
de telefone, áudio, vídeo 
e computador de bordo1

Transmissão automática de cinco
velocidades com inteligência artificial3

VERSÃO SRV DIESEL



Retrovisores externos eletrorretráteis 
com indicadores de direção2

Conexões USB e Aux-in, também 
compatíveis com iPod® e iPhone®1

Faróis baixos de xênon com regulagem 
automática de altura e lavador1

Retrovisor interno eletrocrômico3

Ar-condicionado traseiro com difusores
no teto para a segunda e a terceira fileiras

de bancos e controle de intensidade1

Banco do motorista com ajustes elétricos1

OS ACESSÓRIOS TOYOTA SÃO DESENVOLVIDOS SEGUINDO
OS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE.

Os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias Toyota, sujeitos à disponibilidade no
mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões
de acabamento da SW4. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.

Rede de porta-malas Soleiras

Calhas da porta Rack para teto

Engate de reboque Bandeja de porta-malas
(veículos com apenas cinco lugares)

1Disponível nas versões SRV. 2Disponível nas versões SRV e SR. 3Disponível nas versões Diesel. *Por motivos de segurança, as imagens da 
TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. **O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. 



SW4 - Especificações técnicas

Motorização
Motor

Potência (cv/rpm)

Torque (kgf.m/rpm)
Cilindrada (cm3)
Diâmetro x curso do pistão (mm)

Taxa de compressão

Alimentação

Tração

Transmissão

Suspensão

Direção

Tipo
Freios

Pneus e rodas

Dimensões e capacidades

Fora de estrada

Relação diferencial (dianteiro/traseiro)

Dianteira

Traseira

Dianteiros

Traseiros

Pneus
Rodas

Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (mm)

Entre-eixos (mm)
Peso em ordem de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Capacidade de carga (kg)

Peso bruto total combinado (kg)
Capacidade do tanque (l)

Vão livre mínimo do solo (mm)

Ângulo de ataque

Ângulo de saída
Raio de giro (m)

Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo de geometria variável)

171 / 3.600

36,7 / 1.400 – 3.200

96,0 x 103,0
2.982

15,0:1
Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo common rail)

Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora

4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais

Hidráulica – pinhão e cremalheira

Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) 
e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)

Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) 
e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)

265 / 65 R17
Liga leve R17 7,5J

220
30º

25º
5,9

4.705
1.840
1.850

2.750

580

80

2.020

4x4 permanente com reduzida; diferencial central tipo Torsen com bloqueio,
VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração)

Versão SRV A/T – 7 assentos
Diesel

3,909 / 3,909

2.600

3.350

SRV A/T – 5 assentos

Automática de 5 velocidades com inteligência artificial

Discos ventilados com ABS

Tambor com ABS

5,8

2.390

630620
3.140

1.770 1.760

 - / 4,100

Automática de 4 velocidades Manual de 5 velocidades

4x2 com diferencial traseiro
com deslizamento limitado (LSD)

Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)

Toyota VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC 

163 / 5.000 (etanol) – 158 / 5.000 (gasolina)

25,0 / 3.800

95,0 x 95,0
2.694

12,0:1

Flex L4 (Gasolina e Etanol)
SR A/T – 5 assentos SR M/T – 5 assentos



1Por motivos de segurança, as imagens da TV e DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. 2O funcionamento depende da disponibilidade de sinal na região. 3O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal na região, bem como de outros 
fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem 
todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido 
no sistema de multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária 
Toyota. 4Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros, volante e manopla de câmbio) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte anterior  
e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros, alavanca de transferência e laterais das portas). A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento 
da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações.

SW4 - Principais equipamentos/acabamentos

6 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro
4 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro

Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel

Acendimento automático dos faróis

Ar-condicionado automático e display digital
Ar-condicionado frio e quente (ajuste manual)
Ar-condicionado traseiro com difusores no teto e controle de intensidade

Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição

Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços

Banco do motorista com ajustes elétricos (distância, inclinação e altura)

Banco do motorista com regulagem de altura

Coluna de direção regulável em altura

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível

Computador de bordo com 7 funções: temperatura externa, consumo médio 
de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média 
do veículo, tempo de condução, autonomia e bússola

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

Estribos laterais

Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade intermitente

Luz de leitura individual dianteira

Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave

Maçanetas internas cromadas

Pacote couro e material sintético4 (bancos, volante, manopla de câmbio, 
alavanca de transferência e laterais das 4 portas)

Painel de instrumentos com tecnologia Optitron

Para-sol do passageiro com espelho de cortesia

Porta-copos no painel (motorista e passageiro)

Porta-objetos com porta-garrafas nas portas

Porta-óculos no teto

Porta-revistas nos bancos dianteiros

Rádio com CD player/MP3 e tela de 6,1” sensível ao toque

Câmera de ré com visualização na tela

Sistema de navegação (GPS) integrado3

Conexão Bluetooth® com microfone localizado no console do teto

Conexões USB e Aux-in, também compatíveis com iPod® e iPhone®

Rádio com CD player/MP3 e conexões USB e Aux-in, 
também compatíveis com iPod® e iPhone®

Relógio digital

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Retrovisores externos eletrorretráteis com indicadores de direção

Retrovisor interno eletrocrômico

Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e na 2a fileira de bancos

Terceira fileira de bancos rebatíveis

Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas

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

Volante com comandos integrados de telefone, áudio, vídeo e computador de bordo

Volante com comandos integrados de áudio

Versão
Diesel

4x4 SRV A/T
Número de assentos

Flex L4 (Gas./Etanol)Modelo

Conforto/conveniência

Sistema multimídia1 integrado ao painel com TV digital² e leitor de DVD

4x2 SR M/T4x2 SR A/T
5 assentos7 assentos 5 assentos

Versão
Diesel

4x4 SRV A/T
Número de assentos 7 assentos 5 assentos

Modelo

Acabamento em padrão madeira

Aerofólio traseiro

Barras longitudinais no teto

Moldura pintada nos para-lamas

Para-barros dianteiro e traseiro

Para-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo

Rodas de liga leve (7,5J 17”)

Retrovisores externos na cor do veículo

Vidros verdes/Para-brisa dégradé

Air bag duplo frontal (2)

Air bag lateral (2) e de cortina (4)

Alças de segurança (5: FR3 + RR2)

Alças de segurança (8: FR4 + RR4)

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Barras de proteção nas portas

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 2a fileira de assentos

Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na 2a fileira de assentos

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na 3a fileira de assentos

Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)

Controle eletrônico de tração (TRC)

Faróis baixos de xênon com regulagem automática de altura e lavador

Faróis de neblina

Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas 

Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas

Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas

Imobilizador por código eletrônico na chave

Luz auxiliar de freio (brake light)

Sistema de alarme com acionamento a distância

Trava de segurança nas portas traseiras 

Travas elétricas com acionamento a distância e controle na 
chave para abertura e fechamento das 4 portas

Estilo 

Segurança

4x2 SR M/T
Flex L4 (Gas./Etanol)

4x2 SR A/T
5 assentos

Sensor de estacionamento traseiro (2)



Branco Polar - 040 Prata Metálico - 1C0 Bege Austral - 5A7 Cinza Chumbo - 1E9 Preto Safira - 1H2 Preto Eclipse - 209
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A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo 
o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações.  Os valores acima indicados estão sujeitos a reajuste, sem prévio 
aviso. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Imagens meramente ilustrativas.
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