Proace

Az Ön megbízható üzleti partnere
Önt és az Ön által végzett munkát középpontba állítva született meg az új Toyota
Proace, kiváló munkavégzésre alkalmas
rakterével és tágas utaskabinjával.
Az új formaterv, a krómozott hűtőrácscsal különleges arculatot kölcsönöz a
sokféle variációban megvásárolható
járműnek. Az eltérő igények kielégítésére három teherbírású kivitel és három
karosszériatípus közül választhat.
A Proace formaterve nincs híján a biztonságos elemeknek sem, amelyek között
megtalálható a vezető- (alap) és utasoldali (alap) első légzsák, a blokkolásgátló
(ABS) fékasszisztenssel (BA), a nappali
menetjelző fény, a járműstabilitás-vezérlő
(VSC) és az opcionálisan választható,
innovatív Toyota Traction Select (TTS)
technológia.
A Proace egyesíti a mobil iroda munkaközpontú jellemzőit a személyautókra
jellemző technológiákkal és kényelemmel, az innovációt a praktikummal, a
használati értéket az élvezetes vezetéssel.
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Rátermettség
5, 6, 7 vagy 3,6 m3-es raktér, Panel
Van vagy Crew Cab (6 személyes)
karosszériaváltozatok és 1010 kg,
illetve 1200 kg teherbírás.
Vezetés
Egyenletes és könnyed működés
az elsőkerékhajtásnak és a Toyota
Traction Selectnek (az útviszonyokhoz beállítható kipörgésgátlónak)
köszönhetően.
Motorok
1,6 és 2,0 literes hengerűrtartalmú, két hatékony dízelmotor, akár
163 LE és 340 Nm nyomaték.

Kényelem
Kényelmes és funkcionális utastér
ülésfűtéssel, elrejthető asztalkával
és tágas üléspaddal.

Biztonság
A biztonság alapfelszereltség,
köszönhetően a VSC-nek, az
ABS-nek, a vezető- és utasoldali
légzsáknak, és nem utolsó sorban
az új opciós Toyota Traction Select
rendszernek.
Gondoskodás
Mint minden Toyota járműre, a
Toyota Proace-re is hosszú szervíz
intervallumokat és átfogó garanciát
biztosítunk, így Ön mindig magabiztosan indulhat útnak.

L1 = rövid tengelytáv
L2 = hosszú tengelytáv
H1 = alacsony tető
H2 = magas tető

L1H1 Panel Van
Raktér: 5 m
Teherbírás: 1212 kg-ig

L2H1 Panel Van
Raktér: 6 m
Teherbírás: 1212 kg-ig

L2H1 Crew Cab Van
Raktér: 3,6 m
Teherbírás: 1079 kg-ig

L2H2 Panel Van
Raktér: 7 m
Teherbírás: 1220 kg-ig
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Sokkal egyszerűbb
A különböző felépítményeknek köszönhetően a sokféle elvárásnak is könnyen
megfelel a Proace, mely megbízható és
rugalmas csapattag. Teherbírása elérheti
az 1200 kg-ot, és akár 2 tonnát is képes
vontatni.
A szállítási igényekhez mérten választhat
a Panel Van és a Crew Cab kivitelek közül,
kétféle hosszúsággal és szintén kétféle
belmagassággal. A raktér térfogata a
választástól függően* 5, 6 vagy 7 m3 lehet. Ezt a nagyméretű rakteret jobboldali
tolóajtón és 180 fokban nyitható kétszárnyú hátsó ajtón keresztül lehet megrakodni. Opcióként elérhető mindkét oldali
tolóajtó és felfelé nyíló hátsó ajtó is.

* A Crew Cab raktere 3,6 m3 az L2 modellek esetében.

5m

*

L1H1
Rövid tengelytáv ¬– hossz: 4813 mm,
magasság: 1980 mm, raktér hossza:
2254 mm, raktér magassága: 1449 mm

6m

*

L2H1
Hosszú tengelytáv ¬– hossz: 5143 mm,
magasság: 1980 mm, raktér hossza:
2584 mm, raktér magassága: 1449 mm

7m
L2H2
Hosszú tengelytáv ¬– hossz: 5143 mm,
magasság: 2290 mm, raktér hossza:
2584 mm, raktér magassága: 1750 mm
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Könnyű a rakodás a hátsó ajtón keresztül,
hiszen a raktérküszöb alacsony, mindössze
526-604 mm-es.

Bőséges, 5 m-es, 6 m-es vagy 7 m-es raktér
Euro raklap méret, 8 rögzítőpont a rakomány
stabil elhelyezéséért és 12 V-os dugaljzatok.

Választható Panel Van* kétszárnyú vagy
felfelé nyíló hátsó ajtóval, jégmentesítő
funkcióval és ablaktörlővel.

5 m

* A jégmentesítő funkció és a hátsó ablaktörlő opcionális felszereltségek.
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A határolók a felfüggesztés merevségét és
rugalmasságát folyamatosan a terheléshez
igazítják, hogy egyensúlyban tartsák az első
és hátsó felfüggesztést. Gondos hangolásuknak köszönhetően minden útviszony között és
bármilyen rakomány esetén stabil és biztonságos a Proace menetdinamikája.
A lengéscsillapítók nagyban hozzájárulnak
a maximális kényelemhez. Úgy terveztük őket,
hogy sokféle rakomány esetén és bármilyen
útfelületen haladva felügyeljék és megszűrjék
a karosszéria rezgéseit, rázkódását, sőt még a
futómű által keltett zajokat is.

A hegymeneti elindulás-segítővel (HAC)*
a Proace még kihívást jelentő körülmények
között is nagyszerűen teljesít. A HAC néhány
másodpercen keresztül a fékpedál felengedése
után is fenntartja a féknyomást, így könnyűszerrel tud elindulni a legmeredekebb emelkedőn is.
*Sol felszereltségű modelleknél
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Az innováció hajtóereje
A Proace remekül vezethető, és mindent megtesz a maximális
hatékonyság érdekében. Az elsőkerékhajtás nagyszerű tapadást
biztosít, a Toyota Traction Select (TTS) pedig még messzebbre
megy: minden körülmények között kézben tartja az irányítást.
A dízelmotorok hengerűrtartalma 1,6 litertől 2,0 literig terjed,
teljesítményük elérheti a 163 LE-t, nyomatékuk pedig a 340 Nm-t.

A motor terheltségétől függően az intelligens generátor dinamikusan
növeli vagy csökkenti az akkumulátor töltési sebességét: gyorsítás
alatt csökkenti, lassulás során pedig növeli, ezzel hozzájárul ahhoz,
hogy az üzemanyag-fogyasztás mindig kedvező maradjon. A 80 literes tartálynak köszönhetően pedig akár 1240 km-t is megtehet egy
tankkal.

Toyota Traction Select (TTS)
Az új, proaktívan működő programozható mentestabilizáló rendszer
minden munkakörülmények között jó szolgálatot tesz. Még kedvezőtlen terepeken is az Ön kezében marad az irányítás: megnyugtató
érzés, hogy a Proace vezetése biztonságos, kezelése és manőverezése
pedig könnyű.

A TTS rendszer kipörgésgátló képessége kiemelkedő egy hagyományos kétkerékhajtású járműhöz képest. Hóban, jégen, sárban
és homokban egyaránt fokozott tapadást biztosít. Kezelése a
műszerfalon elhelyezett választókarral egyszerű.

Hó és jég
Amikor a Proace téli útviszonyok között indul el, SNOW (hó) állásba kapcsolva az első
kerekeken az útviszonyoknak megfelelő legnagyobb tapadás alakul ki. A sebesség
növekedésével a rendszer folyamatosan állítja a vezérlést, hogy fenntartsa a gyorsulást
a változó tapadású felületeken.
Sár
Sáros felületen az egyik kerékre juttatott magasabb fékerő következtében lassabban
forog a kerék, ezért a tapadás megfelelő, a másik kerék pedig a csökkentett féknyomásnak köszönhetően elkaparja a sarat, ami után már a szilárd talajjal érintkezik.
Homok
Homokos talajon a vezérlés a gyorsítást befolyásolja: amikor a vezető gyorsít, megengedi
az első kerekek csúszását, hogy a jármű elmozduljon, ezzel csökkenti annak lehetőségét,
hogy elakadjon a homokban.
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Erős munkatárs
A Proace három féle D-4D motorral választható, 5 vagy 6 fokozatú kézi
váltóval. Valamennyi motort úgy terveztük, hogy CO-kibocsátásuk
minimális legyen, és hogy a kiváló teljesítmény ellenére is alacsony
szinten maradjon a fogyasztásuk.

Az Ön kezében van a döntés, hogy az üzleti tevékenységéhez milyen
teljesítményre és melyik gazdaságos motorra van szüksége. Ha főként
városban használja autóját, az 1,6 literes változat lehet a legjobb döntés,
ha azonban országutakon vagy autópályákon vezet többet, a 2,0 literes
motor a tökéletes választás.

Motor

Teljesítmény

Fogyasztás*

CO-kibocsátás*

1.6 literes dízelmotor

90 LE

6,7 l/100 km

177 g/km

5 M/T

2.0 literes dízelmotor

6 M/T

Választható

180 Nm

L1H1, L2H1

1500-as fordulatnál

128 LE

6,4 l/100 km

§

168 g/km

◊

6 M/T

2.0 literes dízelmotor

Nyomaték

320 Nm

L1H1, L2H1, L2H2

2000-es fordulatnál

163 LE

6,4 l/100 km

168 g/km

340 Nm

L2H1, L2H2

2000-es fordulatnál

A/T = automata váltómű
M/T = kézi váltómű
L1 = rövid tengelytáv
L2 = hosszú tengelytáv
H1 = alacsony tető
H2 = magas tető * Vegyes ciklusban.
§
◊
7,1 liter az L2H2 modell esetén.
186 g/km az L2H2 modell esetén.
Az itt feltüntetett értékek eltérhetnek az egyes modellváltozatok esetén. A részletes adatokat a 25-29. oldalon találhatja.
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A könnyen hozzáférhető, fej feletti
tárolórekesz ideális a munkához
szükséges – naptár, mobiltelefon
és egyéb fontos eszközök – elhelyezésére.

A diszkrét ajtózsebbe rakott tárgyak
rejtve maradnak a járókelők előtt, a
zseb palacktartójában elhelyezett
üvegből pedig menet közben sem
löttyen ki a folyadék.

Az üléspad mögé elrejtve egy
asztalka található, így ha bármilyen
papírmunkát kell elvégeznie, mobil
irodaként is kényelmesen használhatja járművét.

Mobil iroda
A Proace nemcsak tágas, de kényelmes is az olyan felszereltségeknek köszönhetően, mint az elektromos ablakemelő,
az ülésfűtés, az állítható kormánykerék és a kétszemélyes
üléspad. A vezető kényelmes testhelyzetéről a deréktámasz is
gondoskodik. A fej feletti tároló és az ajtózseb, az elrejthető
asztalka és a kartámasz pedig egy kényelmes, mobil irodává
változtatja az utaskabint.
Az audiorendszerbe integrált Bluetooth® segítségével tarthat kapcsolatot útközben a külvilággal, és ráadásul biztonságosan használhatja menet közben a mobiltelefonját. Mivel
sok időt tölt úton, érdemes a Proace-hez olyan felszereltségeket választania, amelyek csökkentik a fáradságot a hosszú
út során – ilyen például a tempomat vagy az esőérzékelős
ablaktörlő.

A Proace önálló vezetőüléssel és kétszemélyes utasüléssel gondoskodik
az utazók kényelméről.
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Érezze magát biztonságban!
A tervezés során ez elsődleges szempontunk volt, hogy a
Proace vezetése megnyugtatóan biztonságos legyen, ezért
olyan berendezésekkel szereltük fel járművét, amelyek
egyaránt védik Önt és autóját.

SRS légzsák A Proace vezető- és
utasoldali légzsákkal fokozza a benn
ülők biztonságát.

Menet közben a Proace a következő berendezésekkel óvja
az Ön biztonságát:
— Két SRS légzsák
— Blokkolásgátló (ABS)
— Fékasszisztens (BA)
— Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
— Vezetőülés-védelem (választófal)
— Megerősített karosszériaszerkezet
— Biztonsági öv becsatolására ﬁgyelmeztető rendszer

Munka közben az alábbi lopásgátló rendszerek vigyáznak
járművére:
— Riasztórendszer*
— Indításgátló
— Központi zár
— Nyitva felejtett ajtót azonosító rendszer
— Vezetőoldali elektromos ablakemelő biztonsági rendszere

* opcionális felszereltség.
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A járműstabilitás-vezérlő (VSC)
automatikusan szabályozza a kerekenkénti fékerőt és a motorteljesítményt,
hogy a jármű stabilitását fenntartva
megakadályozza a kicsúszását, például
ha élesen vagy csúszós útfelületen
kanyarodik.

A blokkolásgátló (ABS) megakadályozza a kerekek blokkolását, és segíti
Önt abban, hogy erőteljes fékezés
során is fenntarthassa uralmát a
jármű felett.

A fékasszisztens (BA) észleli, ha
vészfékezéssel próbálja a járművet
megállítani, és megnöveli a féknyomást. Ennek következtében az ABS
is maximálisan tud teljesíteni.
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A Proace felszereltsége

Terra
Főbb jellemzők
— 16” acél keréktárcsa dísztárcsával
— Nappali menetjelző fény
— Ködfényszóró
— 180°-ban nyíló kétszárnyú hátsó
ajtó
— Elektromos állítású, fűtött külső
tükrök
— Szürke szövetkárpit
— Elektromos ablakemelők, vezetőoldalon automata funkcióval
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Luna
— Szigetelt elválasztófal ablakkal
— Különálló vezetőülés, 2 személyes
első utasülés
— Állítható támlájú és magasságú,
csúsztatható vezető ülés
— SRS légzsákok – 2 légzsák
— ABS elektronikus fékerőelosztóval
— VSC kipörgésgátlóval

Főbb jellemzők (Terra felszereltségen felül)
— Manuális légkondicionáló
— Kormányoszlopról vezérelhető CD-s rádió, MP3 lejátszással
— Bluetooth® kihangosító
— Nagy felbontású, többinformációs kijelző
— Aux-bemenet
— USB-bemenet

Sol

Sol+

Főbb jellemzők (Luna felszereltségen felül)
— Részben színezett lökhárító
— Sebességtartó automatika sebességhatárolóval
— Toyota Traction Select (TTS) - programozható menetstabilizáló rendszer
— Hegymeneti elindulást segítő rendszer (HAC)

Főbb jellemzők (Sol felszereltségen felül)
— Kiegészítő fűtés
— Esőérzékelős ablaktörlő
— Szürkületérzékelő
— Három személyes második üléssor
— Elhúzható üveg mindkét oldalon (tolóajtó + bal oldali oldalfal)
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Keréktárcsák, kárpitok és színek

EWP Sarki fehér

16” acél keréktárcsák és dísztárcsák
Széria minden felszereltségi szinten

Szürke kárpit
Széria minden felszereltségi szinten
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EXY Éjfekete

EZR Atom szürke*

EYJ Antracit szürke*

KJF Sevilla vörös

KNP Sötétkék

* metál fényezés.
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Tartozékok
A rakteret átalakító tartozékokkal mi sem könnyebb, mint üzleti tevékenységéhez
alakítani a Proace rakterét. A Toyota tartozékai tovább bővítik a Proace már önmagában is impozáns szállítókapacitását. A tetőcsomagtartóval, a vonóhoroggal és
a speciális szállítószerelvények sokaságával olyanná alakíthatja járművét, hogy az
tökéletesen megfeleljen az üzleti tevékenységének megfelelő elvárásoknak.

1. Teljes átalakítás
A tető-, az oldal-, a padló- és az ajtópanelek, valamint az
acél raktérelválasztó együttes alkalmazásával fokozhatja
az eleve rugalmasan használható Proace sokoldalúságát.
2. Szigetelt tetőpanel
A szigetelt tetőpanel megóvja a rakteret a szélsőségesen
meleg és hideg időjárás következményeitől. A tetőpanelhez erős fényt adó, LED-es lámpa is tartozik.

Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja a teljes tartozékkínálatról.
1.
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2.

4.

3.

5.

3. Csúszásgátló padlóvédő panel
A csúszásgátló felülettel ellátott, 9 mm vastag padlóvédő panel hozzájárul ahhoz, hogy a raktérben a munkakörülmények még biztonságosabbak legyenek.
4. Acél raktérelválasztó
A tartós, acélból készülő elválasztóelem növeli a vezető
és az utas komfortérzetét és biztonságát, mivel biztos
válaszfalat képez az ülések és a raktér között.

6.

5. Adapterek
Az adapterekkel tartósan és biztonságosan kapcsolhatja
össze a Proace kábelkötegét és az utánfutó dugaljzatát,
még akkor is, ha azok nem illeszkednek egymáshoz.
Három változatuk kapható.

7. Vonóhorog
Egy rendkívül erős, két csavarral rögzített, 50 mm-es
vonógömb, valamint a levehető vonóhorog készlet, ami
közvetlenül járműve karosszériájához csatlakozik, hogy a
vontatáskor keletkező erőket eloszlassa.

6. Fix hátsó létra
A porfestett acéllétra ﬁxen rögzül a hátsó ajtóra, hogy
a tetőre helyezett rakományokhoz gyorsan és könnyen
hozzáférjen. Kapacitása 100 kg.

8. Acél tető csomagtartó
A csomagtartó erős és tartós acélszerkezete különféle
típusú rakományok szállítására teszi alkalmassá a
Proace-t.

8.

7.
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Tartozékok
A Toyota műszaki tartozékaival a Proace az üzleti hatékonyság igazi mintapéldájává válhat. Valamennyi tartozékot a felhasználókat maximálisan a középpontban tartva terveztünk, hogy pontosan megfeleljenek tényleges elvárásoknak. Ugyanezzel a szemlélettel valamennyi gomb, kijelző és funkció a könnyű
kezelhetőség jegyében született.
Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja a teljes tartozékkínálatról.
1.
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1. Parkolássegítő
A Proace-szel ugyan könnyű a parkolás, de még egy tágas helyen is jól
jön a Toyota parkolássegítő által nyújtott segítség. A hátsó lökhárítóba
épített ultrahangos szenzorok az utaskabinban elhelyezett rendszerhez
kapcsolódnak, amely automatikusan bekapcsol, amikor hátramenetbe
kapcsolja a váltót. A rendszer által adott hangjelzés egyre hangosabbá és
sűrűbbé válik, ahogy közeledik egy akadályhoz. Az érzékelőket, ha éppen
nincs rájuk szükség, akár ki is kapcsolhatja.

2. Hangszórók
A Toyota hangszórókat azoknak ajánljuk, akik értékelik
az utaskabinban a kiváló akusztikai teljesítményt. Akár
zenét, színházelőadást vagy hírműsort hallgat, az erős,
170 W-os hangszórók olyan tiszta hangzást biztosítanak, amely betölti a Proace utasterét.

2.

3. WiFi-kapcsolat
A Proace igazi mobil irodává változik, ha felszereli a
Toyota Hotspottal. Ehhez mindössze SIM-kártyáját kell
beillesztenie a Toyota Hotspotba, és amikor 2G vagy 3G
lefedettségű területen autózik, határok nélkül tárul fel
az internet világa!

4. Toyota Hotspot
A Toyota Hotspothoz maximum 5 különböző, wiﬁ-képes
eszköz csatlakoztatható, például laptop, táblagép, okostelefon vagy játékok, sőt a csatlakoztatott eszközök kommunikálni is tudnak egymással. Fontos kiemelni, hogy a
folyamatos energiaellátás érdekében a Toyota Hotspotot
az autó akkumulátoráról kell táplálni.

4.

3.
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Tartozékok
A Proace sokféle üzleti tevékenységhez ideális. Ehhez a sokoldalúsághoz
a Toyota tartozékai különféle védelmi és egyéni elvárásokat kielégítő
funkcionális értékekkel járulnak hozzá. A választási lehetőségek az üléshuzattól a padlószőnyegeken át a kényelmet szolgáló thermodobozig és
pohártartóig terjednek.

1.

2.

3.
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1. ProTect*
Az innovatív Toyota ProTect bevonatot képez azokon a felületeken, amelyeken alkalmazzák. A külső fényezésen és az
oldalablakokon kerámiával erősített tömítést alakít ki.
A textilszöveten láthatatlan bevonatot képez, így a kilöttyenő folyadékot vagy a felgyülemlett port vissza maradó nyomok nélkül távolíthatja el a kárpitokról. A keréktárcsákon
alkalmazva megóvja azok felületét a fékpor, az útviszonyok
és az időjárás okozta szennyeződések ellen.

4.

2. Pohártartó
A Proace első konzoljának mindkét oldalára illeszthető.
A kihúzható tartóban kényelmes közelségben van
üdítőitala.
3. Gumiszőnyeg
Igazán erős védelmet jelent a sár, a kosz, a homok, a hó és
az eső ellen. A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítésének
köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

5.

4. Védőrács
Az acél védőrács a szállítmány lopás elleni védelmének
további biztosítéka. Kifejezetten a Proace oldal- és
a hátsó ajtók ablakainak belső felére készül. A rács
levehető, így az ablaktisztítás sem jelent gondot.

5/6. Üléshuzat
A Toyota üléshuzatai tartós védelmet jelentenek az ülések és kartámaszok (amennyiben van ilyen a járművében) számára. Tartós textil- vagy ultraerős és vízhatlan
fekete PVC-kivitelben kapható.
* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota
technikusra van szükség. A részletek felől kérjük, érdeklődjön
Toyota márkakereskedőjénél.

6.
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Elérhető
L1H1
PANEL VAN

L2H1
PANEL VAN

L2H2
PANEL VAN

L2H1
CREW CAB

KAROSSZÉRIA

HÁTSÓ AJTÓ (FELNYÍLÓ)*

–

–

HÁTSÓ AJTÓ
(KÉTSZÁRNYÚ, OLDALRA NYÍLÓ)

3 ÜLÉS

6 ÜLÉS

–

–

–

RAKTÉR TÉRFOGATA M

5

TERHELHETŐSÉG KG

1200

1200

1200

1010

2

3

3

1

EUR RAKLAP DARABSZÁM
* Opcionális felszereltség
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6

–

7

3.6

Műszaki adatok
1,6 l D-4D 90
5 M/T

2,0 l D-4D 128
6 M/T

2,0 l D-4D 163
6 M/T

Vegyes (liter/100km)

6,7

6,4/7,1*/7,0§

7,2

Városi (liter/100km)

7,9

7,6/8,1*/8,2§

8,6

Országúti (liter/100km)

6,2

5,8/6,6*/6,3§

6,4

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Javasolt üzemanyag

48 vagy magasabb cetánszámú dízel

Széndioxid, CO (a megfelelő direktíva alapján)
177

168/186*/183§

189

Városi (g/km)

207

§

200/213*/216

227

Országúti (g/km)

163

153/174*/166§

169

Euro besorolás

Euro 5 M

Euro 5 M

Euro 5 M

Szénmonoxid, CO (mg/km)

340,4

311,6/351,2*,§

Vegyes (g/km)

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

,§

211,8

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

222,2

207,2/187,7*

228,9

Szénhidrogének, THC & Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

279,8

239,6/230,4*,§

252,7

Részecskék, PM (mg/km)

1

1,49/1,04*,§

2,9

dB (A)

74

73,1

70,3

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve
alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű
állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
M/T = Kézi váltó

* Magasított tetővel.

§

Crew Cab.
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Műszaki adatok
MOTOR

1,6 l D-4D 90
5 M/T

2,0 l D-4D 128
6 M/T

2,0 l D-4D 163
6 M/T

Motor kód

3WZ-TV

4WZ-FTV

4WZ-FHV

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

Szelepvezérlés

8 szelepes DOHC,

16 szelepes DOHC,

16 szelepes DOHC,

Üzemanyagellátó rendszer

Közös nyomócsöves befecskendezés

Lökettérfogat (cm3)

1560

1997

1997

Furat x löket (mm x mm)

75,0 x 88,3

85,0 x 88,0

85,0 x 88,0

Legnagyobb teljesítmény (LE)

90

128

163

Legnagyobb teljesítmény (KW /percenkénti fordulatszám)

66/4000

94/4000

120/3750

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám)

180/1500

320/2000

340/2000

TELJESÍTMÉNY

1,6 l D-4D 90
5 M/T

2,0 l D-4D 128
6 M/T

2,0 l D-4D 163
6 M/T

Végsebesség (km/óra)

145

170/164*

170

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

16,5

12,2/13,0*

10,5/10,8*
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FÉKEK
Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS
Elöl

MacPherson típusú független felfüggesztés, alsó keresztlengőkarral és stabilizátorrúddal

Hátul

Torziós hátsó híd Panhard rúddal és tekercsrugókkal

GUMIK ÉS KEREKEK

Terra

Luna

Sol

Sol+

16” acél keréktárcsák dísztárcsával









Teljes értékű pótkerék









M/T=Kézi váltó

* Magasított tetővel.
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Műszaki adatok
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

1,6 l D-4D 90
5 M/T
Panel Van
Panel Van
L1H1

L2H1

Panel Van

2,0 l D-4D 128
6 M/T
Panel Van
Panel Van

Crew Cab

Panel Van

2,0 l D-4D 163
6 M/T
Panel Van
Panel Van

L1H1

L2H1

L2H2

L2H1

L1H1

L2H1

L2H2

Teljes hossz (mm)

4813

5143

4813

5143

5143

5143

4813

5143

5143

Teljes szélesség (mm)

1895

1895

1895

1895

1895

1895

1895

1895

1895

Teljes magasság (mm)

1980

1980

1980

1980

2290

1980

1980

1980

2290

Nyomtáv (mm) elöl

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

1570

Nyomtáv (mm) hátul

1604

1604

1604

1604

1604

1604

1604

1604

1604

Túlnyúlás elöl (mm)

975

975

975

975

975

975

975

975

975

Túlnyúlás hátul (mm)

838

1046

838

1046

1046

1046

838

1046

1046

Tengelytáv (mm)

3000

3122

3000

3122

3122

3122

3000

3122

3122

Fordulókör sugara, gumik (m)

5750

5950

5750

5950

5950

5950

5750

5950

5950

Terhelhetőség

1200

1200

1212

1212

1212

1079

1212

1212

1220

Megengedett össztömeg (kg)

2861

2880

2898

2932

2964

2880

2943

2973

2992

Saját tömeg (kg)

1661–1773

1680–1792

1686–1798

1720–1829

1752–1860

1801–1896

1731–1839

1761–1870

1772–1880

Vontatható tömeg (kg) (fékezett)

1472

1453

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1803

Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

M/T = Kézi váltó
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L1 = Rövid tengelytávú

L2 = Hosszú tengelytávú

H1 = Normál tetővel

H2 = Magasított tetővel

1980 mm

L1H1

1570 mm

838 mm

1895 mm

3000 mm

1604 mm

975 mm

1895 mm

4813 mm

1980 mm

L2H1

1570 mm

1046 mm

3122 mm

975 mm

1604 mm

5143 mm

1895 mm

1895 mm

2290 mm

L2H2

1570 mm
1895 mm

1046 mm

3122 mm
5143 mm

975 mm

1604 mm
1895 mm
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Felszereltség
KÜLSŐ

Terra

Luna

Sol

Sol+

Fényezetlen lökhárítók





–

–

Részben a karosszéria színére fényezett lökhárítók

–

–





Nappalifény









Első ködfényszóró









180°-ig nyitható kétszárnyú hátsó ajtó









Külső tükrök fekete színben; elektromos, fűtött









Tolóajtó a jobb oldalon, lemezelt







–

Tolóajtó a jobb oldalon, üveges

–

–

–



Elhúzható üveg mindkét oldalon (a tolóajtón és az oldalfalon)

–

–

–



Kétszárnyú, lemezelt hátsó ajtó





–

–

Kétszárnyú, üvegezett hátsó ajtó, ablaktörlőkkel, páramentesítővel

–
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KÉNYELEM

Terra

Luna

Sol

Sol+

Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék









Sebességtartó automatika, sebességhatárolóval

–

–





Manuális légkondicionáló

–







Kiegészítő fűtés

–

–

–



Üléstámlából nyitható asztalka









Napellenző (vezető- és utasoldalon)









Piperetükör (utasoldalon)









Elektromos ablakemelők, vezetőoldalon automata funkcióval



–

–

–

Elektromos ablakemelők, mindkét oldalon automata funkcióval

–







Távirányítós központi zár









Esőérzékelő

–

–

–



Szürkületérzékelő

–

–

–



Szigetelt válaszfal beépített ablakkal, az első ülések mögött







–

Szigetelt válaszfal beépített ablakkal, a második üléssor mögött

–

–

–



12 V-os csatlakozó a műszerfalon









12 V-os csatlakozó a raktérben









 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Felszereltség
ÜLÉSEK

Terra

Luna

Sol

Sol+

Különálló vezetőülés, 2 személyes első utasülés









Állítható támlájú és magasságú, csúsztatható vezető ülés









3 személyes második üléssor

–

–

–



TÁROLÓK

Terra

Luna

Sol

Sol+

Kulccsal zárható kesztyűtartó









Fej feletti tárolórekeszek









MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

Terra

Luna

Sol

Sol+

Bluetooth® kihangosító

–







Multi információs kijelző

–







Analóg kilométeróra









Rádió előkészítés



–

–

–

Rádió CD lejátszóval MP3 és WMA dekóderrel

–







Kormányoszlopról vezérelhető audio

–







2 hangszóró









Aux csatlakozó

–







USB bemenet

–
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BIZTONSÁG

Terra

Luna

Sol

Sol+

Toyota Traction Select (Programozható menetstabilizáló rendszer)

–

–





Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)









Fékasszisztens (BA)









Jármű stabilitás vezérlő (VSC) kipörgésgátlóval









Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

–

–





Biztonsági öv bekapcsolására ﬁgyelmeztető jelzés (vezetőoldalon)









SRS légzsák rendszer: 2 légzsák (vezető+utas)









Automata biztonsági övek előfeszítővel és överőhatárolóval









Aktív

Passzív

 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Szószedet
Ismerje meg jobban a Proace-be épített technológiákat!
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Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az
ablaktörlőket és a csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési
intervallumot is.

Blokkolásgátló (ABS)
Az ABS megakadályozza a kerekek
blokkolását fékezéskor, hatékonyan
segítve Önnek, hogy autóját még
erős fékezés közben is biztonságosan
kormányozhassa.

Toyota Traction Select (TTS)
A TTS rendszer kipörgésgátló képessége kiemelkedő egy hagyományos
kétkerékhajtású járműhöz képest, a
fékek és a motor fojtószelep segítségével. A TTS kezelése a műszerfalon
elhelyezett választókarral lehetséges.
Hóban, jégen, sárban és homokban
egyaránt fokozott tapadást biztosít, a
Proace vezetése biztonságos, kezelése
és manőverezése pedig könnyű.

Vészfékasszisztens (BA)
A BA érzékeli, ha a vezető vészfékezésre
kényszerül, azonnal maximális fékerőt
biztosít, miközben az ABS is teljes hatékonysággal működhet.

Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
A HAC a fékpedál felengedése után még
2 másodpercig fenntartja a féknyomást,
megakadályozva az autó visszagurulását, így Ön a meredek emelkedőkön
is könnyedén elindulhat. A rendszer
a megállás után a fékpedál erőteljes
lenyomásával aktiválható, miközben
a váltó valamelyik előremeneti fokozatban van.

SRS légzsákok
Ezt a modellt két légzsákkal szereltük fel.
A teljes körű védelmet SRS légzsákok a
vezető és utasoldalon biztosítják.

Járműstabilitás-vezérlő rendszer (VSC)
A VSC automatikusan szabályozza az
egyes kerekekre jutó féknyomást és a
motorteljesítményt, hogy fenntartsa a
stabilitást, például éles kanyarvételkor
vagy csúszós útfelületen megelőzze a
jármű kicsúszását.

Előfeszítő és överő-határoló
Az első 3-pontos biztonsági övekbe
szerelt előfeszítő és överő-határoló
csökkenti a mellkasi sérülések esélyét.
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A Proace-ban a Toyota világszerte elismert
minőségéből és megbízhatóságából fakadó
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.
Alacsony
fenntartási
költségek

Időszakos
teljes
átvizsgálás

Alacsony
alkatrész- és
szervízköltség

Intelligens tervezés

Toyota minőségi szerviz

Toyota eredeti alkatrészek

A Proace tervezése és gyártása során ügyeltünk arra,
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon.
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Proace
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra
csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja autóját
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel a
Proace karbantartási programját.

A Proace-t úgy terveztük, hogy minimálisra szoríthassuk
le a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől
távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket pedig
hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek
eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a
sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy
javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és a
munkadíjak csökkenését is eredményezi.
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A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét
szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb
körülményektől függően – évente vagy 30 000 kilométerenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik)
esedékes a Proace teljes átvizsgálása.

3

év
átfogó
garancia

3

év ◊

országúti
segélyszolgálat

3

év §
tartozékgarancia

Toyota garanciák

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

3 év általános garancia Ez a garancia minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és összeszerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométer-korlátozás
nélkül, azt követően pedig további két évig, illetve 100
000 megtett kilométerig érvényes (attól függően, hogy
melyik feltétel teljesül korábban). Amennyiben a Proace
garanciális hiba következtében működésképtelenné válik,
a garancia a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás
költségeit is fedezi.

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb,
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare
asszisztencia szolgáltatást három éven át. Amennyiben
problémája támadna Proace gépkocsijával, a Toyota
Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy
Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és
ﬁgyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra
három év garanciát§ kínálunk.

3 év felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül
érvényes.
12 év átrozsdásodás elleni garancia kilométer-korlátozás
nélkül vállalt garancia a karosszéria bármely fémből készült
elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes
(a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely
gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.

* A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota
márkakereskedőjénél.
§
A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota
kereskedőjénél.
◊
Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehetne
még jobbá tenni!
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az
ábrára és kezdjen el megismerkedni a Proace-szel.

Ha szeretné alaposabban megismerni a Proace-t vagy
további információkra van szüksége, kérjük keresse
fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson el
honlapunkra: www.toyota.hu
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azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben
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