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Sports 800 / Suzuka 500 km Celica Turbo / Fuji 1000 km Corolla AE86 / Inter TEC

1960 1970 1980

ARD debuteert in 1957 in de internationale autosport, door met 
een geprepareerde Toyota Crown RS de Around Australia Trial 
Rally te rijden. In de jaren ’60 vestigt TRD vervolgens een stevige 
reputatie met raceversies van modellen als de Corona en 2000GT.

In 1970 voorziet TRD een Toyota Crown van een 3.0 liter V8 van de 
veel grotere Toyota Century. Hiermee werd de basis gelegd voor 
deelname aan stock car races, een traditie die nog altijd voortduurt 
met Toyota Camry’s in de Amerikaanse NASCAR series.

Gedurende de jaren ’80 reden teams van Toyota mee in de Groep 
A en Groep C rallyklasse. Daarnaast introduceerde TRD de 
inmiddels legendarische AE86 Levin, die in het eerste seizoen in 
het Japanse Touring Car kampioenschap met overmacht won.
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Born to race
De historie van TRD gaat terug tot de jaren ’50, toen een team van gespecialiseerde technici de eerste 
productieauto’s van Toyota prepareerde voor de racewedstrijden. Inmiddels zijn we ruim zestig jaar en 
talloze innovaties verder. En nog altijd strijden door TRD ontwikkelde Toyota’s in races over de hele wereld 
mee om de hoogste prijzen. 

Diezelfde jarenlange ervaring en passie voor high performance autotechniek is zichtbaar in de nieuwe 
range TRD accessoires voor de Toyota GT86. Hiermee stelt TRD de jarenlange kennis en ervaring uit de 
racesport in dienst van uw rijbeleving in de GT86, en bent u verzekerd van nóg meer puur rijplezier.

1997 JGTC Supra / Goodwood Supra 2000GT / JGTC

1990 2000 2010

Naast rally’s in Groep A en Groep C doet Toyota in de jaren  
’90 mee aan races in het Touring Car kampioenschap en de 
GT-klasse. Daarin bevestigt Toyota zijn imago van een winnaar, 
mede dankzij de door TRD geprepareerde Corolla’s en Supra’s.

Dankzij de reputatie die TRD opbouwde in de Groep C rallysport, 
werd TRD een aantrekkelijke partner voor teams in zowel de GT300 
als de GT500 klasse. Behalve de Supra scoorden ook andere TRD 
geprepareerde raceversies van Toyota modellen podiumplaatsen.

TRD ontwikkelt nog altijd auto’s voor de racesport, en is 
huisleverancier voor meerdere raceteams. Zowel in Europa  
als in Noord-Amerika en Azië behalen door TRD ontwikkelde 
auto’s van Toyota en Lexus talloze overwinningen. 
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Het uiterlijk van een winnaar 
Een door TRD geprepareerde auto ziet er net zo goed uit, als dat hij rijdt.  
De stylingaccessoires voor de GT86 maken dat direct zichtbaar.  
Elk afzonderlijk detail, van de lichtmetalen velgen tot de vorm van  
de spoilers of de zorgvuldig afgewerkte olievuldop, weerspiegelt  
de passie voor high performance rijplezier.

Achterspoiler
Sluit naadloos aan op de 

aerodynamisch gevormde 
achterzijde van de GT86.

Achterbumper spoiler 
Aerodynamisch gevormd en een 

perfecte combinatie met  twee 
dubbele uitlaateinden.

Lichtmetalen velg 18” type TF6
Een sportief 10-spaaks design, 
afgewerkt in antracietkleurig 
geborsteld aluminium.

Olievuldop
Deze voor de racesport 
goedgekeurde TRD olievuldop 
is een sierraad onder de 
motorkap.

Tankvuldop
Het design van deze robuuste, 
zilverkleurige tankvuldop is 
geënt op de sportieve 
racehistorie van TRD.

Sportuitlaat
Het duo dubbele uitlaten zijn 
een lust voor het oor en geeft 
de achterzijde van de auto de 
ultieme race passie .

Diffuser achter, RVS**

Deze aerodynamisch gevormde 
diffuser zorgt voor een opti - 
male geleiding van de lucht-
stromen aan de achterzijde.

Kentekenplaathouder
Op maat gemaakt voor landen 
waar een rechthoekige 
kentekenplaat verplicht is.

*Alleen in combinatie met de sportuitlaat.
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Side skirt
Voor een dynamisch profiel 
tussen de voorste en 
achterste wielkasten.

Voorbumper spoiler 
Verlaagt het vooraanzicht, en 
benadrukt de sportieve grille 
van de GT86

Lichtmetalen velg 18” type SF2
Deze elegante velgen van 
gesmeed lichtmetaal zijn 
uitzonderlijk stevig en licht.

TRD badge
Deze badge is een veel 
geziene verschijning op 
circuits over de hele wereld.



1 Alleen in combinatie met 18” SF2 lichtmetalen velgen  2 Montage i.c.m. separate stabilisatieset aanbevolen  3 Met oog op veiligheid alleen goedgekeurd voor montage op de GT86 06

Krachtige persoonlijkheid 
De GT86 is een echte rijderauto. Het interieur vormt een afgewogen balans 
van fraai design, comfort en ergonomisch gebruiksgemak. Met de TRD 
accessoires kunt u het interieur een nog sportievere uitstraling geven.

RVS remslangen
Remslangen met een mantel 
van gevlochten roestvrijstaal 
voor extra remkracht en 
maximale remprestaties.

Radiatordop
Vermindert de vorming van 
luchtbellen en vergroot zo het 
koelend vermogen van de 
radiator.

Startbutton
Het felrode TRD-logo geeft 
een krachtig statement  
over de sportieve intenties 
van de GT86.

Pookknop
Fraaie combinatie van leder 
en aluminium, zowel voor 
handgeschakelde als 
automatische transmissies.



1 Alleen in combinatie met 18” SF2 lichtmetalen velgen  2 Montage i.c.m. separate stabilisatieset aanbevolen  3 Met oog op veiligheid alleen goedgekeurd voor montage op de GT86 07

Voel het verschil
De jarenlange ervaring van TRD op het circuit is verwerkt in de performance 
accessoires voor de GT86. Van technisch geavanceerde opties zoals een 
verbeterd remsysteem, schokbrekers en stabilisatoren voelt u direct het 
verschil. Met elk onderdeel verbetert u het sportieve potentieel van uw auto.

Schokbreker en verenset 2

Instelbaar voor uiteenlopende 
condities op de weg en op het 
circuit. Standaard afgesteld 
op -15mm.

Stabilisatieset
Ideale combinatie met de 
schokbrekers en verenset om 
rolneigingen van de carrosserie 
zoveel mogelijk te beperken.

Veerpootbrug
Verbetert de 
voorwielophanging door 
deze stijver te maken.

Stabilisator brug
Beperkt rolneigingen van de 
carrosserie, zodat u het 
volledige potentieel van de 
wielophanging kunt benutten.

Portierstabilisator 3

Verbetert het bochtengedrag 
van uw auto door de 
torsiestijfheid van de 
carrosserie te vergroten.

Sportluchtfilter
Verbetert de luchttoevoer om 
de gasrespons van de motor 
soepeler te maken.

Monoblock remklauwen1 
inclusief grote remschijven
Met zes remzuigers voor,  
vier achter en de grote 
remschijven met een 
diameter van 355 mm voor 
en 345 mm achter vergroot u 
de remkracht en de stabiliteit 
tijdens het remmen.



De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze 
brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, 
van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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Voor meer informatie over Toyota, bel gratis
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05/13/F0000-86500/NL/3.000/Mei 2013

mei


