Land Rover. Novo Defender deve chegar no Brasil
em 2020; confira os detalhes do lançamento . PÁG. 2
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Olimpíadas Aproximadamente 90% dos veículos da Toyota serão eletrificados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no japão

Mirai. 500 unidades serão fornecidas para
o transporte de colaboradores dos jogos

BEVs da área de passeio.
Serão cerca de 300
dispositivos pessoais
de mobilidade

Toyota fornece mobilidade
diversificada para Tóquio 2020
Objetivo é alcançar o menor nível de emissões de qualquer frota
oficial usada no evento e reduzir o impacto sobre o meio ambiente
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Parceira mundial dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos,
a Toyota Motor Corporation
fornecerá uma linha completa eletrificada - incluindo
versões exclusivas de alguns
modelos - desenvolvida especificamente para apoiar os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.
Serão cerca de 3.700 produ-

tos e/ou serviços de mobilidade. E, com a ação, a Toyota,
em conjunto com o Comitê
Organizador dos Jogos, pretende atingir o nível mais baixo de emissões em comparação com outras frotas oficiais
usadas no evento.
Cálculos preliminares sugerem que a média de CO2 emitida pela frota comercialmente
disponível para Tóquio 2020
será, em média, inferior a 80 g/
km*1 de CO2, resultando em
uma redução de metade da
quantidade típica quando comparada a uma frota de tama-

nho similar dos modelos convencionais a gasolina e diesel.
E, para ajudar a evitar colisões e reduzir/mitigar possíveis danos ou ferimentos,
todos os produtos disponíveis
comercialmente para transporte de pessoas estarão equipados com as tecnologias de segurança preventivas da marca.
Haverá ainda o Ônibus de
Célula de Combustível “Sora”,
Empilhadeiras de Célula Combustível, além de dispositivos
de mobilidade pessoal para
pessoas com deficiência ou
com dificuldade para andar.
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Veículo. 200 unidades ajudarão
os participantes com necessidades
especiais de mobilidade
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