


1986_ CELICA GT-FOUR debut.
1988_ CELICA GT-FOUR participates in WRC
1990_ CELICA GT-FOUR wins first drivers title at WRC.
1994_ CELICA GT-FOUR wins WRC manufacturers and drivers title 
 for two consecutive years.
2017_ TOYOTA returned to WRC as TOYOTA GAZOO Racing.
 YARIS WRC wins first victory at WRC Rally Sweden.
2018_ YARIS WRC wins manufacturers title at WRC.
2019_ YARIS WRC wins drivers and co-drivers title.
2020_ GR YARIS debut.

Milestone

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง

BORN FROM WRC
รถสปอร�ตสายพันธุ�แชมป�แรลลี่โลก 
GR Yaris สปอร�ตแฮชแบค 3 ประตูสมรรถนะสูงที่ได�รับการถ�ายทอดพันธุกรรมจากแชมป� World Rally Championship (WRC) 
อัดแน�นด�วยเทคโนโลยีจากสนามแข�งและพัฒนาข�้นจากประสบการณ�ความเชี่ยวชาญในการแข�งขันระดับโลก 
อีกหนึ่งผลงานการสร�างสรรค�ระดับมาสเตอร�พ�ซจาก Toyota Gazoo Racing 
ซึ่งพร�อมนำคุณโลดแล�นไปบนถนนทุกสายอย�างไร�ข�ดจำกัด

รถสปอร�ตสายพันธุ�แชมป�แรลลี่โลก 
GR Yaris สปอร�ตแฮชแบค 3 ประตูสมรรถนะสูงที่ได�รับการถ�ายทอดพันธุกรรมจากแชมป� World Rally Championship (WRC) 
อัดแน�นด�วยเทคโนโลยีจากสนามแข�งและพัฒนาข�้นจากประสบการณ�ความเชี่ยวชาญในการแข�งขันระดับโลก 
อีกหนึ่งผลงานการสร�างสรรค�ระดับมาสเตอร�พ�ซจาก Toyota Gazoo Racing 
ซึ่งพร�อมนำคุณโลดแล�นไปบนถนนทุกสายอย�างไร�ข�ดจำกัด



261PS
360 Nm

230km/h

Top Speed

Performance

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง    • ตัวเลขสมรรถนะอ�างอิงจากผลการทดสอบด�วยเชื้อเพลิงประเภท RON98

GR-FOUR 



Body Design

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง  

Aerodynamics
GR Yaris ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร�
เพ�่อให�ตัวรถลู�ลมและลดแรงเสียดทานให�เหลือ
น�อยที่สุด แนวหลังคาด�านท�ายที่ลาดต่ำลงและ
เชื่อมต�อกับสปอยเลอร�หลังคา ยังช�วยสร�างแรงกด
(downforce) ลงบนตัวรถขณะเคลื่อนที่ ซ่ึงช�วยให� 
เสถียรภาพการทรงตัวของรถเป�นไปอย�างมั่นคง  Carbon Fiber-reinforced roof

คาร�บอนไฟเบอร�หล�อข�้นรูป* ถูกนำมาใช�ในการผลิตหลังคา
ซึ่งนอกจากจะช�วยให�น้ำหนักลดน�อยลงแล�ว ยังช�วยให�ตัวรถ
มีจ�ดศูนย�ถ�วงต่ำลง 

อลูมิเนียม

อลูมิเนียม

อลูมิเนียม

คาร�บอนไฟเบอร�

Lightweight and highly rigid body shell
ฝากระโปรงหน�า-หลัง และประตูซ�าย-ขวา ผลิตจาก 
อลูมิเนียม สามารถลดน้ำหนักของตัวรถให�น�อยลง
หากยังคงไว�ซึ่งความแข็งแกร�งและทนทาน

* Carbon fiber reinforced Sheet Molding Compound (C-SMC) 



Normal (60:40)
สำหรับการขับข�่ปกติ 
แรงบิดจะถูกกระจาย
ไปยังล�อหน�า 60% 
และล�อหลัง 40% 

Sport (30:70)
สำหรับการขับข�่แบบสปอร�ต 
แรงบิดจะถูกกระจาย
ไปยังล�อหน�า 30% 
และล�อหลัง 70% 

Track (50:50)
สำหรับการขับข�่ด�วยความเร็วสูง 
หร�อในสนามแข�ง โดยแรงบิดจะถูก
กระจายไปยังล�อหน�า 50% 
และล�อหลัง 50% อย�างสมดุล

The high power of a new 1.6L 3-cylinder 
turbo engine 
สัมผัสการขับเคลื่อนอันเร�าใจไปกับเคร�่องยนต�เบนซิน 
แถวเร�ยง 3 สูบ DOHC 12 วาล�ว เทอร�โบ ขนาด 1.6 ลิตร 
ข�มพลังใหม�ล�าสุดที่มาพร�อมกับความแรงระดับ 261 แรงม�า (PS) 
ที่ 6,500 รอบต�อนาที พร�อมแรงบิดสูงสุด 360 นิวตันเมตร
ที่ 3,000 - 4,600 รอบต�อนาที พละกำลังทั้งหมดจาก
เคร�่องยนต�จะถูกถ�ายทอดผ�านระบบขับเคลื่อน 4 ล�อ
สไตล�สปอร�ต “GR-FOUR” ผสานการทำงานควบคู�กับ
เกียร�ธรรมดาแบบ 6 จังหวะ และสามารถทำความเร็วได�สูงสุด
ถึง 230 กม./ชม.

Suspension for dynamic driving
ระบบกันสะเทือนด�านหน�าแบบแมคเฟอร�สันสตรัท 
และด�านหลังแบบดับเบิ�ลว�ชโบน ได�รับการออกแบบ
ให�มีน้ำหนักเบาและปรับแต�งเป�นพ�เศษเพ�่อการขับข�่
แบบสปอร�ต ช�วยให�การทรงตัวและยึดเกาะ
ได�อย�างมั่นคงในทุกสภาพถนน 
แม�ขณะเข�าโค�งด�วยความเร็วสูง

Engine & Drivetrain

Torsen® LSD (Limited Slip Differential) 
ทำหน�าที่กระจายแรงบิดระหว�างล�อคู�หน�าและหลังให�สัมพันธ�กับสถานการณ�
การขับข�่โดยอัตโนมัติ ช�วยให�ตัวรถมีความสมดุลตลอดเวลา บังคับควบคุม
ได�ง�าย ทั้งยังช�วยป�องกันการล่ืนไถลขณะเข�าโค�ง

GR-FOUR
ระบบขับเคลื่อน 4 ล�อสไตล�สปอร�ต “GR-FOUR” นวัตกรรมล�าสุด
ที่ช�วยให�การบังคับควบคุมรถทำได�ง�ายในทุกสภาพถนน
โดยเฉพาะอย�างยิ�งเมื่อใช�ความเร็วสูงหร�อขณะเข�าโค�ง 
เพ�ยงผู�ขับข�่หมุนสว�ตช�ที่บร�เวณคอนโซลกลาง ก็สามารถ
เลือกโหมดการขับข�่ให�เหมาะสมกับสภาพถนนและ
สถานการณ�การขับข�่ได�ถึง 3 รูปแบบด�วยกันคือ 
Normal / Sport / Track 

• ตัวเลขสมรรถนะอ�างอิงจากผลการทดสอบด�วยเชื้อเพลิงประเภท RON98



Interior

Exclusivity meets sporty
ภายในห�องโดยสารโดดเด�นด�วยสไตล�การตกแต�งที่เป�นเอกลักษณ�เฉพาะ ทุกรายละเอียดล�วนสะท�อนอารมณ�ความเป�นสปอร�ต 
ทั้งเพ�ยบพร�อมด�วยอ�ปกรณ�อำนวยความสะดวก อาทิ เบาะสปอร�ตคู�หน�าหุ�มด�วยหนังตัดสลับ Ultrasuede® พวงมาลัยหุ�มหนัง 
ออกแบบพ�เศษ ตกแต�งด�วยโลโก� GR เบาะนั่งพร�อมพนักพ�งศีรษะสำหรับผู�โดยสารด�านหลังสามารถแยกพับเบาะลงได�แบบ 60:40 
เพ��มอรรถประโยชน�ให�กับการใช�งานหร�อขนย�ายสัมภาระขนาดใหญ� ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ สามารถตั้งค�าอ�ณหภูมิแยกโซน
ซ�าย-ขวาได�อย�างอิสระ รวมถึงความพ�เศษอีกมากมายที่เพ��มดีกร�ความสปอร�ตให�กับคุณ

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง   



Safety

Pre-Collision System
ระบบความปลอดภัยก�อนการชน 

Dynamic Radar Cruise Control 
with Lane Tracing Assist
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ 
พร�อมช�วยควบคุมรถให�อยู�กลางเลน

Lane Departure Alert 
with Steering Assist
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน 
พร�อมพวงมาลัยหน�วงอัตโนมัติ

Automatic High Beams
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

Toyota Safety Sense
มั่นใจทุกการขับข�่กับมาตรฐานความปลอดภัยล�าสุด
ที่เพ��มข�ดความสามารถในการป�องกันอ�บัติเหตุ

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง   



Standard Equipment & Technical Data

Sport seat with GR logo
เบาะสปอร�ตพร�อมสัญลักษณ� GR ที่เบาะนั่งคู�หน�า 
เพ��มดีกร�ความสปอร�ตให�ร�อนแรงยิ�งข�้น

4

18-inch lightweight forged alloy wheels
ล�ออัลลอยหล�อข�้นรูปขนาด 18” ดีไซน�สปอร�ต น้ำหนักเบา
แต�แข็งแกร�งเป�นพ�เศษ พร�อมยางสมรรถนะสูงขนาด 225/40 ZR18 
ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะถนนและรองรับการใช�ความเร็วสูงได�อย�างดีเยี่ยม

5Dual-zone climate control
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ สามารถตั้งค�าอ�ณหภูมิ
แยกโซนซ�าย-ขวาได�อย�างอิสระ 

2

Ventilated disc brakes
ดิสค�เบรกหน�า-หลังขนาดใหญ�พร�อมคร�บระบายความร�อนและ
คาลิปเปอร�เบรกสีแดงสปอร�ตพร�อมสัญลักษณ� GR 
ด�านหน�าแบบ 4 พอต ด�านหลังแบบ 2 พอต 

64.2-inch TFT colour multi-information display
จอสีแบบ TFT ขนาด 4.2” บนแผงหน�าป�ด แสดงผลข�อมูล
การขับข�่ (MID) ได�อย�างชัดเจน

3

LED projector / daytime running light / 
turn signal lamp 
ไฟหน�าแบบ LED พร�อมไฟส�องสว�างเวลากลางวัน
และสัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED

1

• รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่จำหน�ายจร�ง     • ตัวเลขสมรรถนะอ�างอิงจากผลการทดสอบด�วยเชื้อเพลิงประเภท RON98

1

2

3 4 6

5

Super White II Emotional Red II Precious Black

เคร�่องยนต�

รุ�น  G16E-GTS
แบบ  เบนซิน แถวเร�ยง 3 สูบ DOHC 12 วาล�ว เทอร�โบ
ปร�มาตรกระบอกสูบ  ซีซี 1,618
แรงม�าสูงสุด กิโลวัตต� (PS) / รอบต�อนาที 192 (261) / 6,500
แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร / รอบต�อนาที 360 / 3,000 - 4,600
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ  กม./ชม. 230

ระบบขับเคลื่อน  และระบบกันสะเทือน

ระบบขับเคลื่อน  สี่ล�อแบบตลอดเวลา (GR-FOUR)
ระบบส�งกำลัง  เกียร�ธรรมดาเดินหน�าแบบ 6 จังหวะ
ระบบกันสะเทือน หน�า แมคเฟอร�สันสตรัท
 หลัง ดับเบิ�ลว�ชโบน
ระบบเบรก หน�า-หลัง ดิสก�เบรกแบบมีคร�บระบายความร�อน 
ล�อ  อัลลอยขนาด 18 นิ�ว
ยาง  225/40 ZR18

มิติตัวรถ

ยาว x กว�าง x สูง มม.  3,995 x 1,805 x 1,455
ระยะฐานล�อ  มม. 2,560
พ�้นที่บรรทุกสัมภาระ ลิตร 141
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