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IKUTI detikOto Jakarta - Pabrikan Toyota telah mengonfirmasi akan memperkenalkan mobil sejuta dolar generasi terbarunya, All New Avanza dalam beberapa hari lagi. Apa saja spesifikasi mobil baru ini? Bocorannya dari detikOto.Menurut rencana, produsen mobil Toyota tersebut akan segera melakukan seremonial peluncuran All New Avanza dalam beberapa hari ke depan. Perintah itu juga diduga
dibuka oleh produser asal Jepang tersebut. Untungnya detikOto mendapat spesifikasi yang cukup lengkap dari mobil sejuta umat ini dalam publikasi mobil yang harus Anda berikan tangan redaksi dari seorang sumber. Sumber tersebut kemudian menjelaskan bahwa All New Avanza generasi terbaru akan dibagi menjadi 4 versi. Memiliki dua versi, yakni 1.3 E dan mesin 1.3 G 1.298 cc. Sementara varian
1.5G dan Veloz mengusung mesin 1.495cc. Ada banyak perubahan dan penambahan yang dilakukan Toyota pada mobil baru ini. Di sisi extraterror, mobil ini akan memiliki lini desain yang sama sekali berbeda dari Avanza yang ada saat ini. Hal ini terlihat jelas di berbagai sudut mobil. Jadi Anda akan memiliki fitur yang perlu diterapkan atau desain setengah bar untuk mengisi kaki mobil. Versi roda 1.3,
yang mengisi ukuran 185/70 R14. Sedangkan 1,5 ukuran 185/65 R15. Semua versi All New Avanza akan dilengkapi dengan sistem kemudi untuk electronic power steering (EPS) dan Pushed Steering, yang akan memanjakan penumpang. Ada juga meter kombinasi baru untuk LCD digital, kursi geser baru &amp; satu sentuhan jatuh dan pemegang botol &amp; Multi Storge yang memudahkan penumpang
untuk meletakkan minuman favorit mereka. Secara khusus, versi 1.3 G dan 1.5 G dan Veloz akan dilengkapi dengan reflektor belakang sensor parkir baru. Sedangkan untuk dua versi 1.5 yaitu G dan Veloz juga akan dilengkapi dengan new 2 Din Audio CD MP3 dan external mirror new turn stoplight untuk kaca spion, serta beberapa aksen krom di bagian luar. Audio Avanza 1.3 G hanya berisi 1 Din CD
MP3. Kinerja suspensi juga telah ditingkatkan oleh sistem suspensi Mac-Pherson Struts dan suspensi katrol belakang, yang meningkatkan stabilitas dan kenyamanan, serta dilengkapi dengan insulator atas yang dimuat pegas untuk meningkatkan kenyamanan kabin. Transmisi Toyota menyediakan opsi transmisi manual dan otomatis untuk Avanza 1.3. Anehnya, Avanza 1.5 G hanya tersedia untuk daya
manual Jika Veloz adalah brosur, maka tidak dapat dicapai. Tetapi perbedaan yang mungkin dari 1,5 G hanya terbatas pada add-on, seperti campuran kontrol audio tambahan dan lainnya. Siaran kemungkinan manual dan matic belum jelas, katanya. Veloz sendiri adalah istilah untuk tipe atas Avanza. Jadi kalau pakai avanza 1.5 S, sekarang versinya hilang dan perannya bisa diganti Veloz.As tagline-nya,
Avanza Veloz akan menggunakan Sensasi Naik Unik, sedangkan Avanza 1.3 E, 1.3 G dan 1.5 G adalah brosur yang bisa detikOto miliki 'Satu untuk Sejuta Impian.'Berikut nama belakang dari All New Avanza:DimensiPanjang: 4.140 mmLebar: 1.660 mmTinggi: 1.695 mmWheelbase: 2.655 mmGround clearance: 200 mmJarak pijak: depan 1.425 mm, belakang 1,435 mmSasisTransmisi: manual 5-
percepatan, otomatisSistem 4-percepatan kemudi: Rak &amp; pinion dengan Electronic Power Steering (EPS) &amp; Tolt SteeringSuspensi depan: MacPherson Strut dengan Coil SpringSuspensi belakang: 4 link lateral rod dengan coil springRem depan: Ventilated discRem belakang: TromolUkuran ban: 1.3 liter: 185/70 R14 1.5 liter: 185/65 R15MesinTipe, IL 4 silinder, 16 V, DOHC, VVT-iBahan bakar:
BensinSistem: Electronic Fule Injection (EFI)Volume tangki: 45 liter1.3 literKode mesin: K3-VEDisplacement: 1.298 ccDaya default: 92 PS di 6.000 rpmTorsi rata: 11,9 kgm di 4.400 rpm1.5 literKode mesin: 3SZ-VEDisplacement: 1.495 cc amanDaya: 104 PS di 6.000 rpmTorsi yang berbeda : 13.9 kgm di 4.400 rpmWarna : Silver Mica Metallic, Dark Steel Mica, Light Blue Metallic, Maroon Mica, Gray Mica,
Champagne Metallic, White, Black Metallic (ikh /ddn) 36 mobil TOYOTA AUTOMOTIVE BRAND HISTORY INDONESIA Toyota Car Price List. Toyota merupakan salah satu merek kendaraan yang sudah begitu dikenal di Indonesia. Forecurare Toyota di Indonesia dimulai dengan pendirian PT. Toyota-Astra Motor (TAM) pada 12 April 1971. PT. TAM berpartisipasi sebagai importir dan distributor kendaraan
bermerek Toyota sekaligus mengembangkan jaringan distribusi dengan penunjukan 5 diler utama. Seiring berjalannya waktu, Toyota mampu memperluas jaringan penjualannya ke setiap pelosok tanah air dan meningkatkan kepercayaan konsumen melalui produk berkualitas dan daftar harga mobil yang kompetitif. Hal ini terlihat melalui meningkatnya jumlah penjualan mobil dari tahun ke tahun. Bahkan,
sejauh ini Toyota mampu mendominasi salah satu segmen pasar yang lebih besar di Indonesia, yaitu segmen mobil keluarga serbaguna atau Multi Purpose Vehicle (MPV) melalui model mobil andalannya, Toyota Kijang dan Toyota Avanza. Saat ini Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), pabrikan yang juga berarti mengendus dalam program mobil murah ramah lingkungan (LCGC) ini memiliki
beberapa pabrik sendiri di Indonesia seperti Sunter dan Karawang. Mobil Toyota seperti Yaris, Agya, Avanza, Veloz, Fortuner, dan Innova telah diproduksi di Indonesia dengan harga lebih murah ketimbang dari Jepang. Kapasitas manufaktur mobil Toyota di Indonesia telah mencapai 200.000 unit per tahun. Pabrik Karawang sendiri merupakan salah satu mesin manufaktur Toyota Pabrik otomotifIndonesia
yang berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC) dengan fasilitas canggih dan cukup lengkap. Fasilitas produksi seperti Stamping Shop, Welder Shop, Painting Shop, Assembly Shop mengimbangi fasilitas pengolahan air limbah dan Toyota Forest. Selain itu, ada fasilitas pendukung lain yang dan pendirian pekerja. Toyota's Car Type di Indonesia Toyota menghadirkan produk dari berbagai
segmen pasar di Indonesia, mulai dari segmen mobil keluarga hingga kendaraan komersial. Produk yang dipasarkan saat ini antara lain Toyota Innova, Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Yaris, Toyota Agya, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Rush, Toyota Dyna, Toyota Hiace, Toyota Hilux. Produk mobil unggulan dari Toyota Indonesia Merupakan salah satu
produk unggulan produsen Toyota yang dijual di pasar otomotif Tanah Air Avanza. Mobil keluarga di segmen LMPV (Low Multi Purpose Vehicle) bahkan telah dijuluki mobil sejuta orang, bersama dengan rebadge Daihatsu Xenia, berkat banyaknya penggemar yang menyukai banyak kelebihan. Fitur dan Spesifikasi Toyota Avanza 2020 New Avanza & Technical Features &amp; Specifications Toyota All
New Avanza terbaru memiliki beberapa sentuhan desain khusus di bagian facia, selain itu ada juga fitur keselamatan yang lebih baik untuk bagian penumpang berupa tambahan dual airbag. Fitur keselamatan penumpang depan dapat berfungsi optimal ketika bagian depan terdampak dari latar depan, biasanya dengan perlindungan kepala, wajah dan leher. Selain fitur keselamatan tersebut, all new Toyota
Avanza dan new Avanza Veloz telah tersisih oleh fitur keselamatan optimal lainnya, seperti pretensioner sabuk pengaman depan, pengemudi peringatan sabuk pengaman, pedal rem geser dan dukungan lutut untuk penumpang depan dan belakang, sehingga keselamatan penumpang tetap terjaga saat kendaraan sedang digunakan. Ruang kepala dan ruang kaki di depan dan tengah cukup luas,
sedangkan kursi belakang ruang kaki juga tidak terlalu sempit, sehingga masih nyaman untuk memindahkan penumpang di baris 2 dan 3. Dan Model S dilengkapi dengan AC double blower untuk meningkatkan lebih banyak lagi dalam darah dingin untuk penumpang tengah dan belakang. Dapur pacu All New Avanza masih memiliki dua pilihan mesin lama yang telah diklaim dapat mengurangi konsumsi
bensin sebesar 1.300 cc, dan 1.500 cc berturut-turut dengan spesifikasi 4 silinder, 16 katup, DOHC, VVTi (torsi 104 PS dan rpm). Keduanya dapat ditawarkan dengan dua pilihan transmisi manual 5-percepatan dan 4 percepatan otomatis. Akselerasi mesin dirasakan dari bawah ke atas. Keuntungannya adalah ketika pengemudi perlu bergerak cepat ketika ingin berada di depan mobil lain, mesin mampu
bekerja agresif sejalan dengan basis pedal akselerator pengemudi. Spesifikasi mobil Terbaru Toyota Yaris 2020 Mobil Toyota Yaris generasi terbaru akan segera dan resmi hadir di pasar otomotif dunia. Tampilannya baru karena menggunakan modular TNGA (Toyota Next Generation Architecture) dan basisnya digunakan dari bagian crossover C-HR ke Camry. Di Indonesia, Toyota Astra Motor Rilis Mobil
Toyota Yaris Menjelang akhir tahun 2018 dan sudah memiliki julukan unik baginya yakni Yaris Joker. Tampilan eksterior dan interior Paras berubah total, meskipun sorotannya masih sama. Grid terlihat semakin aerodinamis. Desain keseluruhannya mirip dengan mobil Toyota Auris, terutama bentuk lampu depan belakang dan pantat sepenuhnya. Fitur topi dan pintu jauh lebih berani. Kolom C yang
menghitam untuk memberikan kesan atap mengambang dan antena sirip hiu akan mengikuti desain milenial. Toyota Rush 2020 Mobil terbaru technical generasi kedua Toyota Rush hadir pada akhir 2017. Perubahan tersebut sangat signifikan dibandingkan model sebelumnya. Toyota Rush ditawarkan dalam dua versi. Toyota Rush G adalah yang paling terjangkau, dilengkapi dengan dua pilihan transmisi,
otomatis manual dan konvensional. Pilihan tampilan yang lebih sporty dan fitur lengkap TRD Sportivo. Rangkaian warna bodi Toyota Rush Car 5: White, Silver Glitter Metallic, Red Mica Metallic, Bronze Mica Metallic, Bordeaux Mica dan Black Mica. Tampilannya lebih elegan dan mewah dan terlihat modern dengan garis tubuh yang dinamis. Sektor pencahayaan lampu depan dilengkapi dengan LED untuk
memberi Anda tampilan yang lebih cerah. Aura yang sama juga bisa dipancarkan di kabin mobil berkat fitur-fiturnya. Toyota bergegas masuk ke head unit layar sentuh 7 inci yang dipasangkan. Namun versi tertinggi dari TRD Sportivo memiliki keunggulan untuk dapat menghubungkan internet dan speaker hingga 8 unit. Pengemudi juga lebih mudah memanjakan diri dengan menjangkau kabin dan
menyalakan mesin karena memiliki Smart Entry dan Start-Stop Engine Button. ISTIMEWA PROMO MOBIL TOYOTA RUSH, AVANZA, YARRIS 2020 LATEST MOBILWOW Dapatkan promo spesial kredit mobil Toyota Rush, Toyota Avanza dan Toyota Yarris baru 2020 dengan harga termurah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) setiap bulan di Mobilwow. Apa saja unit mobil
Toyota terbaru dengan berbagai jenis versi terbaru, Toyota Alphard, Toyota Altis, Toyota Avanza, Toyota C-HR, Toyota Calya, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Crown, Toyota Dyna, Toyota Dyna 115 St, Toyota Etios, Toyota FJ Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota Ft 86, Toyota Grand Avanza, Toyota Grand New Vel , Toyota Hiace Campervan Mod, Toyota Hilux, Toyota Innova, Toyota
IST, Toyota Kijang, Toyota Kijang Pick Up, Toyota Land Cruiser, Toyota Lexus RX, Toyota Limo, Toyota Mark X, Toyota NAV 1, Toyota Rush, Toyota Sienta, Toyota Soluna, Toyota Starlet, Toyota Vellfire, Toyota Venture, Toyota Vios, Toyota Voxy, Toyota Voxi, Toyota Yaris Heykers dan tipe Lainnya Info lebih lanjut mengenai daftar harga mobil Toyota On The Road (OTR) terbaru di Jakarta dan
sekitarnya, simulasi cicilan kredit, cicilan dan DP ringan untuk mobil Toyota Silakan kunjungi halaman promo mobil Toyota dan hubungi penjualan untuk mendapatkan penawaran mobil Toyota baru dengan harga terbaik. Terbaik.
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