
RAV4 PLUG-IN 
HYBRID



DUBBEL  
DNA

RIJKE SUV-ERFENIS, DYNAMISCH DUBBEL DNA

De RAV4 Plug-in hybride combineert onze  
krachtigste hybride technologie ooit met uitstekende 
EV-capaciteit om u nog verder, nog schoner te 
laten rijden. Onder het geavanceerde design laat 
de dubbele energie, geleverd door onze hybride 
technologie van de vierde generatie en een  
lithium-ionbatterij van hoge capaciteit, u toe om  
direct te accelereren en te genieten van een in deze 
klasse ongekend rijbereik.
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Hybrid 
2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT
Vermogen 306 pk 
Verbruik§ 1.0 l/100 km 
CO₂§ 22 g/km 
0–100 km/u 6.0 
Elektrisch rijbereik* 75 km 

Uw weg naar echte EV  
Schakel naadloos van hybride naar zuivere EV met de 
rijstandkiezer met vier modi. In de standaard EV-modus 
heeft de RAV4 Plug-in hybride een bereik van 75 km* en tot 
135 km/u met nul-uitstoot, enkel op elektrisch vermogen. 
Als de batterij leeg is, kan het efficiënte hybride systeem van 
de RAV4 u probleemloos naar uw bestemming brengen.

e-CVT = electronically controlled Continuously  
Variable Transmission
* Afhankelijk van rijomstandigheden en batterijniveau.
§ WLTP, gecombineerde cyclus. 

SCHONE 
ENERGIE

DIRECT VERMOGEN, ONGEËVENAARDE EFFICIËNTIE

Krachtig, dynamisch en stevig op zijn wielen – de 
RAV4 Plug-in hybride levert prestaties die een 
klasse op zich vormen. Met een 2,5-liter Hybrid 
Dynamic Force-benzinemotor en een intelligent 
vierwielaandrijfsysteem (AWD-i) sprint hij in slechts 
6,0 seconden van 0 naar 100 km/u dankzij zijn 
indrukwekkende tractie en wonderbaarlijk vermogen 
van 306 pk. 

De beste CO₂-uitstoot (22 g/km) en het beste 
brandstofverbruik (1,0 l/100 km)§ in zijn klasse bewijzen 
dat de efficiëntie van de RAV4 Plug-in hybride 
afgestemd is op zijn moeiteloze prestaties. Een nieuwe 
18,1 kW lithium-ionbatterij zorgt voor een rijbereik 
van 75 km* op zuiver EV-vermogen, terwijl de 6,6 kW 
boordlader de batterij in 2,5 uur volledig oplaadt.

Opties en uitrustingen kunnen verschillen naargelang de gekozen versie.
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Opties en uitrustingen kunnen verschillen naargelang de gekozen versie.

Veiligheid 
De RAV4 Plug-in hybride doet nog meer om u en anderen 
rondom u veilig te houden. Zijn geavanceerde Toyota 
Safety Sense-technologieën zijn nu nog intelligenter, 
zodat u met echte gemoedsrust kunt rijden.

• Pre-Collision System met detectie van fietsers 
•  Pre-Collision System bij dag en nacht  

met detectie van voetgangers 
• Full-range Adaptive Cruise Control 
• Intelligent Adaptive Cruise Control 
• Lane Departure Alert met stuurassistentie 
• Lane Trace Assist 
• Automatic High Beam 
• Road Sign Assist 

Interieur 
Van een head-up display en een JBL Premium-
audiosysteem met 9 luidsprekers tot draadloos 
opladen en een 230 V-stopcontact in de kofferbak 
zorgt het verfijnde interieur van de RAV4 Plug-in 
hybride voor compromisloos comfort en gemak.

Connectiviteit 
Naast Apple CarPlay™ en Android Auto™ voor muziek, 
telefoonoproepen en nog veel meer, kunt u met de 
MyT-smartphone-app het batterijniveau controleren, 
oplaadtijden plannen, de voor- en achterruiten 
ontdooien en zelfs de cabine van de RAV4 Plug-in 
hybride vooraf afkoelen of verwarmen.

INTERIEUR  
STYLE

VERFIJND EN GECONNECTEERD,  
DE IDEALE RUIMTE OM OP TE LADEN

De stijlvolle cabine van de RAV4 Plug-in hybride  
vormt de ideale setting voor stille, moeiteloze prestaties. 
Sportieve lederen zetels en een groot panoramisch 
dak waarborgen dat ritten in het ruimtelijke, verfijnde 
interieur luchtig en comfortabel aanvoelen, terwijl  
een kofferruimte van 520 l flexibele laadruimte biedt  
met een minimale uitsteek van de batterij. 

Voor naadloze toegang tot entertainment en 
connectiviteit beschikt het intuïtieve dashboard 
over een 9" aanraakscherm met ons recentste 
multimediasysteem en smartphone-integratie. 
Functies zoals voorconditionering van de cabine 
en navigatie in reële tijd worden verzekerd door 
een aantal MyT Connected Services, terwijl diverse 
geavanceerde veiligheidstechnologieën helpen  
om iedereen te beschermen, zowel binnen als  
buiten de wagen.
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Voornaamste uitrustingen
 — 18" lichtmetalen velgen
 — Tijdelijk reservewiel
 — Smart Entry & Start systeem
 — Navigatiesysteem
 — Apple CarPlayTM &  Android AutoTM

 — Parkeersensoren voor- & achteraan
 — Blind Spot Monitor

 — Rear Cross Traffic Alert
 — Draadloze oplader voor smartphone
 — 9" multimedia aanraakscherm
 — Achteruitrijcamera
 — Verwarmd stuurwiel
 — Verwarmde zetels
 — Toyota Safety Sense

DYNAMIC PLUS
Optioneel Executive Pack

 — Panoramic View Monitor
 — Digitale achteruitkijkspiegel
 — Proluxe synthetisch lederen interieur
 — Head up display

98
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Head Up Display 
Blijf op de hoogte van alle belangrijke informatie 
zonder je ogen van de weg te halen.

PREMIUM PLUS
Voornaamste uitrustingen  
(bovenop Dynamic Plus)

 — JBL Premium Sound System
 — 9 luidsprekers
 — Panoramic View Monitor
 — Digitale achteruitkijkspiegel
 — Head up display
 — Proluxe synthetisch lederen interieur

Optioneel Panoramisch open dak
 — Bandenherstelkit ipv tijdelijk 
reservewiel

1110
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 — Bi-tone koetswerkkleur
 — Bestuurderszetel met geheugenfunctie
 — Elektrisch regelbare passagierszetel vooraan
 — Geventileerde zetels vooraan
 — Lederen zetelbekleding
 — 19" lichtmetalen velgen

STYLE PLUS
Optioneel Panoramisch open dak

 — Bandenherstelkit ipv tijdelijk 
reservewiel

Voornaamste uitrustingen (bovenop Premium Plus)
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OPWINDENDE 
TINTEN

EXTERIEURKLEUREN

Van Midnight Blue tot Emotional Red kunt u kiezen uit 
diverse opvallende kleuren om uw persoonlijkheid te 
weerspiegelen. Voor nog meer impact combineert u een 
Attitude Black-dak met geselecteerde carrosseriekleuren 
voor een boeiende tweetonige afwerking.

BI-TONE KLEUREN

218 Attitude Black roof*
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18" lichtmetalen velgen
(5-spaaks) 
Standaard op Dynamic Plus en Premium Plus

19" lichtmetalen velgen
(5-spaaks)
Standaard op Style Plus

18" lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies 

18" lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks) 
Optioneel op alle versies 

18" lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks)
Optioneel op alle versies 

18" lichtmetalen velgen
(5-dubbelspaaks) 
Optioneel op alle versies 

FINISHING
TOUCHES

WIELEN & INTERIEUR

Vervolledig uw look met een keuze uit opvallende 18" en 19" 
lichtmetalen velgen met gepolijste details. Binnenin de nieuwe 
RAV4 Plug-in, de hybride zwarte afwerkingsopties gaan van 
lederstijl tot echt leder met contrasterend rood stiksel, om een 
extra sportieve touch toe te voegen.

Zwart stoffen zetelbekleding
Standaard op Dynamic Plus

Zwart Proluxe interieur
Optioneel op Dynamic Plus 
Standaard op Premium Plus

Zwart Leder interieur
Standaard op Style Plus
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SPECIFICATIES
MOTOR

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Motorcode A25A-FXS

Aantal ciliners 4, in lijn

Kleppenmechanisme 16-Valve DOHC, VVT-iE 
(Intake), VVT-i (Exhaust)

Injectiesysteem Brandstofinjectie

Cilinderinhoud (cc) 2487

Boring x slag (mm x mm) 87.50 x 103.48

Compressieratio 14.01:1

Maximum motorvermogen (pk) 185

Maximum motorvermogen (kW/tpm) 136/6000

Maximum koppel (Nm/tpm) 227/3200-3700

Totaal systeem vermogen (pk) 306

Totaal systeem vermogen (kW) 225

  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Verbruik en CO2

Verbruik, gecombineerde cyclus (NEDC) l/100km) 1.2

Verbruik, gecombineerde cyclus (WLTP) l/100km) 1.0

CO2, gecombineerde cyclus (NEDC) g/km 26

CO2, gecombineerde cyclus (WLTP) g/km 22

Aanbevolen brandstof 95 of meer

Inhoud brandstoftank (liter) 55

Diverse emissies

Euro klasse EURO 6 AP

CO (mg/km) 126.1

THC (mg/km) 13.3

NMHC (mg/km) 11.5

NOx (mg/km) 4.2

Geluidsniveau voorbijrijdend (dB(A)) 64.0

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission

Het brandstofverbruik, CO₂ en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese
wetgeving gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op te nemen
met Toyota Motor Europe NV/SA. Het brandstofverbruik en CO₂ -waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities,
verkeer, voertuigconditie, geinstalleerde uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO₂ -uitstoot van de wagen.

STURING
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Draaicirkel - muur (m) 11.4

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijf -  
2 cilinders

Achteraan Geventileerde schijf -  
1 cilinder

OPHANGING

Vooraan MacPherson strut

Achteraan Double wishbone

PRESTATIES
  Hybrid  

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT

Maximum snelheid (km/u) 180

0–100 km/u (s) 6.0

GEWICHT & SLEEPVERMOGEN

Voertuiggewicht (kg) 4010

Leeggewicht (kg) 1910-2000

Sleepvermogen geremd (kg) 1500

Sleepvermogen ongeremd (kg) 750

INTERIEUR

Breedte (mm) 1515

Hoogte (mm) 1210 / 1230

Breedte laadruimte (mm) 1355

Hoogte opbergruimte (mm) 829 / 845

Lengte opbergruimte (2 zitplaatsen) (mm) 1855

VDA laadruimte (5 zitplaatsen - tot hoedeplank) 520

EXTERIEUR

Lengte (mm) 4600

Breedte (mm) 1855

Hoogte (mm) 1685 / 1690

Spoor vooraan (mm) 1600 / 1610

Spoor achteraan (mm) 1630 / 1640

Overhang vooraan (mm) 910

Overhang achteraan (mm) 1000

Wielbasis (mm) 2690
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TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID
UNCOMPROMISING ENERGY

www.toyota.be

* Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie,  
tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor 
vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. 
Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze 
brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag 
worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV.

Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België. 

M9722-RAV4P-HEVNL

1,0 l/100 km* 

22 g/km*


