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Bilderna avser endast att visa bilen i olika miljöer. Tillgängligheten till en specifi k utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, 
tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.
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LACKFÄRGER 
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DINA 
FÄRGVAL
EXTERIÖRA FÄRGER

Från Dark Blue Metallic till Emotional Red finns 
ett antal slående färger tillgängliga för att 
återspegla din personlighet. För ännu starkare 
intryck kan du välja Style i Bi-tone-utförande 
med ett högblankt svart tak i kombination med 
fem olika karossfärger, för en effektfull kontrast. 

BI-TONE FÄRGER

Bi-tone med tak i Attitude Black*
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* Metalliclack.
§ Premiumlack.
◊ Endast tillgänglig på Style. 



Svart tygklädsel (FA20) 
Standard på Active

Svart syntetisk halvskinnklädsel 
(EC20) 
Standard på Launch Edition & Style 

Svart skinn (LA20) 
Tillval till Style (Premiumpaket)



19" lättmetallfälgar med
bearbetad yta (fl erekrade) 
Standard på Style* 

18" lättmetallfälgar med
bearbetad yta (5 ekrar) 
Standard på Active och 
Launch Edition 

18" lättmetalfälgar blank svart, 
kommande modell kommer 
vintern 20/21. 

18" lättmetallfälgar med bearbetad 
yta, tillval på samtliga versioner, 
fi nns även som komplett vinterhjul 
med vinterdäck.

18" lättmetalfälgar mattsvart, 
kommande modell kommer 
vintern 20/21. 

18" lättmetalfälgar silver, 
kommande modell kommer 
vintern 20/21. 

DETALJER
FÄLGAR & KLÄDSEL

Komplettera din stil med ett urval av 18" eller 19" 
maskinbearbetade lättmetallfälgar. Interiören i nya 
RAV4 Laddhybrid AWD-i erbjuder dessutom ett 
brett urval av sportigt svarta klädslar i tyg, syntetiskt 
halvskinn eller äkta läder med kontrasterande röda 
sömmar för att ge en extra touch av sportighet.

* Finns som tillval och även som komplett vinterhjul med vinterdäck.



SPECIFIKATIONER

KRAFTÖVERFÖRING

  Laddhybrid AWD-i  

2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Hybridtransmission AWD-i

Typ av kraftöverföring CVT

PRESTANDA

Toppfart (km/t) 180

Acceleration 0-100 km/t (sek) 6,0

VIKTER/DRAGVIKTER

Totalvikt (kg) 2510

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt 1910-2000 

Dragvikt bromsat släp (kg) 1500

Dragvikt obromsat släp (kg) 750

BROMSAR

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Ventilerade skivor

EXTERIÖRA DIMENSIONER SUV 5-d

Längd (mm) 4600

Bredd (mm) 1855

Höjd (mm) 1685 / 1690

Axelavstånd (mm) 2690

MILJÖPRESTANDA

  Laddhybrid AWD-i  

2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive 
Hybridtransmission AWD-i

Bränslekvalitet 95 oktan blyfri bensin

Miljöklass EURO 6 AP

Blandad körning WLTP (l/100 km) 1,0

Koldioxid CO2 blandad körning 
WLTP (g/km) 22

Kväveoxider NOx (mg/km) 4,2

Partikelföroreningar, PM (mg/km) 0,1

Bränsletank volym (l) 55

MOTOR

Ventilsystem 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive (bensin/el) / 
16-Valve DOHC, VVT-iE (Intake), 
VVT-i (Exhaust)

Bränslesystem Elektronisk insprutning / FUEL INJECTION

Cylindervolym (cm³) 2487

Maxeff ekt totalt bensin-/elmotor 
(kW/hk) 225/306

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 227/3200–3700

Förbränningsmotor, eff ekt (kW/hk) 136/185

ELMOTORER

Elmotor fram: maxeff ekt (kW/hk) 134/182

Elmotor bak: maxeff ekt (kW/hk) 40/54

Körsträcka på el beroende på batteriladdning och körförhållanden. Den beräknade körsträckan på ren el är 75 km under mätcykeln WLTP. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) 
kan bli högre eller lägre beroende på bl a utrustning, körsätt och körförhållanden.

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och 
körförhållanden. Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten längst bak i broschyren. Om det fi nns fl era värden i tabellen ovan presenteras 
minsta fälg-storleken först.     
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FÄLGAR OCH RESERVHJUL  Active
Launch 
Edition Style

Reservhjulet ersatt av reparationskit       

18" maskinarbetade lättmetallfälgar 
(5-ekrade)      – 

19" maskinarbetade lättmetallfälgar 
(fl er-ekrade)  –  –   

        

LASTKAPACITET SUV 5-d

Bagagevolym upp till insynsskyddet 520

STYRNING SUV 5-d

Vändradie, på hjul (m) 5,5 / 5,7

OFF-ROAD SUV 5-d

Markfrigång (mm) 180 / 190

Frigångsvinkel fram (°) 17,5

Frigångsvinkel bak (°) 20

Stigningsvinkel (°) 18

Rampvinkel mellan hjulparen (°) 16,4

Max vattendjup 500

Max lutning i sidled (°) 52

      = Standard      = Tillval   –  = Ej valbar 
e-CVT = Elhybrid Steglös automatisk växellåda 
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UTRUSTNING
EXTERIÖR DESIGN Active Launch Edition Style

Grill, övre, svartlackad       

Dörrhandtag, yttre, i karossens färg       

Mörktonade rutor bak  –     

Antenn takmonterad hajfena, i karossens färg      – 

Baklucka med silverfärgade inlägg       

Underkörningsskydd fram, svart       

Underkörningsskydd bak, svart       

Sidobackspeglar i karossens färg      – 

Ljusledare fram LED       

Ljusledare bak LED       

Midnight Black takfärg  –  –   

Antenn i Midnight Black färg  –  –   

Fönsterstolpe, Midnight Black  –  –   

Sidospeglar, Midnight Black  –  –   

Spoiler bak, Midnight Black  –  –   

Stötfångare, bak, Midnight Black       

Stötfångare, fram, Midnight Black       
             

EXTERIÖR KOMFORT Active Launch Edition Style

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start       

Sidobackspeglar med instegsbelysning  –  –   

Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion       

Centrallås fjärrstyrt       

Panoramasoltak  –  –   

Tak elöppningsbart  –  –   

Sidobackspeglar eluppvärmda       
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EXTERIÖR KOMFORT Active Launch Edition Style

Vindrutetorkare med regnsensor       

Skymningsrelä       

Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara       

Sidobackspeglar eljusterbara       

Panoramasoltak med klämskydd  –  –   

Baklucka elektriskt manöverbar       

Baklucka fjärrstyrd       

INTERIÖR DESIGN Active Launch Edition Style

Växelspaksknopp i läder       

Luftintag, mittre, med krominlägg       

Luftintag, sidor, med krominlägg       

Instrumentpanel undre, passagerarsidan, svart       

Instrumentpanel övre, svart       

Instrumentpanel undre förarsidan, svart       

Innertak svart       

Mittkonsol i pianosvart       

Ambientebelysning, i ljusblått, på förvaringsfack       

Instrumentpanel övre i mjukt material       

Mittkonsol med silverfärgade inlägg       

Dörrpaneler fram klädda i skinnliknande material       

Växelspakskonsol med silverfärgat inlägg       

Dörrpaneler bak klädda i mjukt material       

Dörrar fram med hjälphandtag, silverfärgade inlägg       

Ambientebelysning, i ljusblått, på mugghållare fram       

  = Standard            = Tillval         –  = Ej valbar
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UTRUSTNING
INTERIÖR DESIGN Active Launch Edition Style

Ratt med kromade inlägg       

Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack       

Parkeringsbroms elektrisk       

Ratt 3-ekrad, läderklädd       

Dörrhandtag, inre, i matt krom       

Multimediadisplay med silverfärgad dekor       

Armstöd bak       

Instrumentpanel övre, med silverfärgade inlägg       

Luftintag sida, svarta       

Luftintag, centralt med svart infattning       

Luftintag, sida med svart infattning       

Armstöd fram, med svart söm       

Backspegel med ram       

INTERIÖR KOMFORT Active Launch Edition Style

Startknapp       

Backkameradisplay integrerad i audioskärmen       

Bakruta med avimning       

Eluttag 12V i bagageutrymmet       

Eluttag 220V bagageutrymme       

Ratt eluppvärmd       

Ratt med styrningskontroll för telefon       

Varningslampa för spolarvätska       

Vindrutans spolarmunstycken eluppvärmda       

Eluttag 12V fram       

Barnsäkert dörrlås       

Bagagerumsbelysning       
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INTERIÖR KOMFORT Active Launch Edition Style

Informationsdisplay, färg (TFT)       

Ratt manuellt justerbar i höjdled       

Ratt manuellt justerbar i längdled       

Friskluftsfi lter       

Solskydd passagerare fram med spegel       

Solskydd förarsida med spegel       

Baksäte eluppvärmt (ytterplatser)       

Framsäten eluppvärmda       

Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen       

Fönsterhissar fram elmanövrerade       

Fönsterhissar bak elmanövrerade       

Solskydd förarsida med belysning       

Solskydd passagerare fram med belysning       

Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion       

Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd       

Luftintag för baksätespassagerarna       

Handtag i taket fram       

Handtag i taket bak       

Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer       

Baksäte lutningsbart       

Förar- och passagerarplats fram med läslampor       

Elektrisk styrservo (EPS)       

Pollenfi lter       

Multiinformationsdisplay med 7-tums skärm       

Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)       

Armstöd i bakdörrarna       

  = Standard            = Tillval         –  = Ej valbar
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UTRUSTNING
INTERIÖR KOMFORT Active Launch Edition Style

Armstöd mellan framstolarna       

Ratt med styrningskontroll för körfi lsvarning (LDA)       

Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)  –     

Dörrlås automatiskt styrt av bilens hastighet       

Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart       

Förarsäte med svankstöd, eljusterbart       

Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd       

Förarsäte elektriskt skjutbart       

Backspegel, inre, automatiskt avbländande       

Varning kvarglömd nyckel       

Ratt med styrningskontroll för hastighetsbegränsaren       

Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60:40-delning       

Passagerarsäte fram manuellt skjutbart       

Ratt med styrningskontroll för audio       

Adaptiv Farthållarknapp på ratt       

FÖRVARING Active Launch Edition Style

Insynsskydd       

Handskfack enkelt       

Mugghållare bak       

Mugghållare fram       

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd       

Klädkrokar baksäte, 2 stycken       

Förvaringsfack under bagagerumsgolvet       

Handskfack låsbart       

Flaskhållare bak       

Flaskhållare fram       
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MULTIMEDIA Active Launch Edition Style

Go Navigation       

Toyota Touch 2 multimediasystem       

Högtalare, 9 stycken       

Ljudsystem JBL       

Bluetooth hands-free system       

Högtalare, 6 stycken       

Multimediaskärm 8 tum      – 

Radio med DAB       

9" multimedia skärm       

SÄKERHET Active Launch Edition Style

Parkeringssensorer fram       

Parkeringssensorer bak       

Backkamera       

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängar- och cyklistdetektion       

Körfi lsvarning (LDA) med Körfi lsassistans       

Automatiskt helljus (AHB)       

Farthållare, intelligent aktiv (iACC)       

Antisladdsystem (VSC)       

Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)  –  –   

Hastighetsbegränsare med minne       

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)  –  –   

Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn upphäver systemet 
gungning       

Varningssystem för lågt däcktryck       

Hill-start Assist Control (HAC)       

Bromsljus LED       

  = Standard            = Tillval         –  = Ej valbar
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UTRUSTNING
SÄKERHET Active Launch Edition Style

Varselljus LED       

Bromsassistans (BA)       

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande 
fordon (EBS)       

Immobiliser       

Strålkastarrengörare       

Dimljus fram       

eCall nödsamtal via fordon       

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)       

Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus       

Intelligent körfi lsassistans (LTA)       

Bromsljus, högt monterat, LED       

Hastighetsbegränsare       

Strålkastare projektor Bi-LED       

Krockkuddar, 7 stycken       

Nackskydd bak (3 st)       

Säkerhetsbälten fram med bältessträckare och kraftbegränsare       

Isofi x barnstolsfästen bak       

Bältespåminnare för baksätet       

Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälte förarsida       

Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälte passagerarsida       

Krockkuddsdetektor för framsätespassagerarna       

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar       

Bältespåminnare för framsätena       

Framstolar med WIL för att motverka pisksnärtskador vid påkörning bakifrån       

Nackskydd bak fast monterade       
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SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA Active Launch Edition Style

Takreling i Attitude Black (218)       

Körlägen valbara       

Spoiler bak       

Avgasrör dubbla       

TILLVAL Active Launch Edition Style

Infotainmentpaket:
– 9" Multimediaskärm
– Go Navigation
– Högtalare 9 stycken
– Ljudsystem JBL*

      

JBL:
– 9" Multimediaskärm
– Högtalare 9 stycken
– Ljudsystem JBL*

      

Panoramasoltak:
– Panoramasoltak
– Tak elöppningsbart

 –  –   

Premiumpaket:
– Digital innerbackspegel
– Förarsäte med minnesfunktion
– Förarsäte och passagerarsäte fram med ventilationssystem
– Panoramic View Monitor med 360°monitor
– Passagerarsäte elektriskt skjutbart (ej justerbart i höjd)
– Svart skinnklädsel med perforerat mönster
– Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)
– Vindruta uppvärmningsbar (de-icer)
– Vindrutedisplay, Head Up Display (HUD)

 –  –   

  = Standard            = Tillval         –  = Ej valbar      * Förvaringsfack för solglasögon ej tillgängligt med tillvalet Ljudsystem JBL.
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Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten 
att ändra detaljer i specifi  kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. 
Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var 
aktuella vid tryckningen i augusti 2020. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 
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TOYOTA RAV4 LADDHYBRID AWD-i
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