Proace

Partenerul dumneavoastră de afaceri
Noul Toyota Proace a fost proiectat având
în vedere necesitățile dumneavoastră,
pentru a vă oferi spațiul necesar
desfășurării activității în cele mai bune
condiții.
Caracteristicile de “Mobile oﬃce” vă oferă
spațiul și tehnologia necesare desfășurării
activității în condiții de confort, îmbinând
inovația și practicitatea.

Adecvat
Sarcină utilă de până la 1100 kg , cu
posibilitatea optării între diferite
variante de caroserie (furgon sau
cabină dublă) și diferite volume utile.
Conducere
Manevrare fină și fără efort datorită
tracțiunii față și sistemului de
control al stabilității (VSC).

Grupuri motopropulsoare
Cele 2 motorizări diesel eficiente, de
1,6 l si 2,0 l oferă până la 128 CP și
cuplu de până la 320 Nm.

Confort
Interior confortabil și funcțional, cu
banchetă spațioasă pentru
2 persoane și volan reglabil.

Siguranță
Siguranța este o caracteristică
standard a Proace, reprezentată prin
VSC, ABS și airbagul pentru șofer.

Posesie
Proace dispune de intervale de
revizie de înaltă calitate și de o
garanție cuprinzătoare, pentru a vă
asigura mobilitatea.
L1 = Ampatament scurt
L2 = Ampatament lung
H1 = Înălțime
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Furgon
Volum util 5 sau 6m
Sarcină utilă: până la 1100 kg

Cabină dublă
Volum util 3.6m
Sarcină utilă: până la 984 kg
3

Încărcare mai ușoară
Proace este ajutorul suplimentar,
flexibil și de încredere adus activității
dumneavoastră, cu o gamă de configurații
ce permite adecvarea la nevoile
dumneavoastră, asigurând sarcini utile
de până la 1100kg și o capacitate de
remorcare de până la 2 tone.
Accesul la spațiul cargo se face fie prin ușa
laterală culisantă și ușile batante spate cu
rabatare la 180 de grade.

5m
L1H1
Ampatament scurt: lungime 4813 mm,
înălțime 1980 mm, lungime spațiu cargo
2254 mm; înălțime spațiu cargo 1449 mm

6m
L2H1
Ampatament lung: lungime 5143 mm;
înălțime 1980 mm; lungime spațiu cargo
2584 mm; înălțime spațiu cargo 1449 mm

Acces facil prin ușile spate cu prag de
încărcare jos, cu înălțime de 562 mm.
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Volume cargo generoase de 5m, 6m
dimensiuni europalet, 8 cârlige de ancorare
pentru stabilitatea încărcăturii și prize de 12V.

5m

Imagine cu titlu de prezentare
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Un coleg puternic
Proace este disponibil în variante de motorizare diesel combinate cu
transmisii manuale cu 5 sau 6 trepte. Toate motoarele sunt proiectate
în vederea reducerii emisiilor de CO și a consumului, fără a face
compromisuri în privința performanțelor dinamice. Preluați controlul

asupra puterii și consumului, alegând varianta care se potrivește cel mai
bine profilului afacerii dumneavoastră. Pentru mediul urban, motorul
de 1,6 l este cel mai adecvat. Dacă vă deplasați preponderent în afara
localității utilizând autostrăzile, motorul de 2,0 l este perfect.

Motor

Putere

Consum*

Emisii CO*

1,6 litri diesel

90 CP

6,7 l/100 km

177 g/km

2,0 litri diesel

128 CP

6,4 l/100 km

168 g/km

5 M/T

6 M/T

M/T = Transmisie manuală
L1 = Ampatament scurt
Cifrele pot diferi în funcție de nivelul de echipare.
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L2 = Ampatament lung H1 = Plafon normal

Cuplu

Disponibil pentru

180 Nm

L1H1, L2H1

320 Nm

L2H1

la 1500 rpm

la 2000 rpm
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Simțiți-vă în siguranță
Prioritatea noastră este garantarea siguranței
dumneavoastră și a vehiculului prin numeroasele dotări
oferite.
În timp ce conduceți, Proace are grijă de dumneavoastră
prin:
— Sistem anti-blocare a roților la frânare (ABS)
— Sistem de asistență la frânare (BA)
— Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)
— Airbag șofer
— Perete despărțitor din tablă
— Structura ranforsată a caroseriei
— Avertizor centuri de siguranță
În timp ce munciți, sunteți protejat împotriva furturilor prin:
— Imobilizator codat pentru motor
— Închidere centralizată
— Sistem avertizare ușă deschisă

Sistem de control al stabilității
vehiculului (VSC) VSC activează automat
frânele pe fiecare roată în funcție de
necesități și reduce puterea motorului
pentru a contribui la menținerea stabilității și
pentru a preveni derapajele ce pot apărea la
abordarea cu viteză ridicată a virajelor sau în
cazul deplasărilor pe carosabil alunecos.

Sistemul antiblocare a roților la
frânare (ABS) previne blocarea
roților și permite controlul vehiculului
în timpul frânărilor violente.

Asistență la frânare (BA) În cazul
unei opriri de urgență, BA detectează
acest lucru și aplică o presiune
suplimentară în instalația de frânare.
Aceasta permite sistemului ABS
atingerea eficienței sale maxime.
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Echipări Proace
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Furgon L1H1, L2H1

Cabină Dublă

Dotări principale
— Jante din oțel de 16” cu capace
— Lumini de zi
— Proiectoare ceață
— Deschidere 180° a ușilor spate
— Tapiserie textilă
— Geamuri electrice
— Priză de 12V pentru locurile față
— Bancheta 2 locuri pasager
— Scaun șofer reglabil pe înălțime

Dotări principale
— Jante din oțel de 16” cu capace
— Lumini de zi
— Proiectoare ceață
— Deschidere 180° a ușilor spate
— Tapiserie textilă
— Geamuri electrice
— Priză de 12V pentru locurile față
— 5 locuri pentru pasageri
— Scaun șofer reglabil pe înălțime

Roți, tapițerii și culori

Tapițerie textilă gri
Standard pentru toate echipările

Jante din oțel, de 16”
Standard pentru toate echipările

EWP Alb

KJF Roșu

EXY Negru

EYJ Gri închis*

EZR Argintiu*

KNP Albastru
* Vopsea metalizată.
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Accesorii
Gama de accesorii Toyota facilitează conversia spațiului cargo al Proace în
funcție de specificul afacerii dumneavoastră. Accesoriile de transport Toyota
adaugă o flexibilitate suplimentară excelentului potențial al Proace. Puteți
alege elemente precum portbagaj plafon, cârlig de remorcare sau atașamente
specializate pentru a vă personaliza vehiculul în funcție de nevoile afacerii
dumneavoastră.

1. Conversie totală
Combinația dintre plafon, laterale, planșeu și panoul
ușii, împreună cu o placă separatoare separator din oțel
mărește versatilitatea modelului dumneavoastră.
2. Plafon izolat
Montarea unei izolații pentru plafon reduce efectele
temperaturilor extreme în zona cargo. Panoul include o
plafonieră centrală cu LED-uri, cu strălucire puternică.

Pentru detalii referitoare la gama completă de accesorii vă rugăm contactați distribuitorul dumneavoastră local Toyota.
1.
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2.

4.

3.

5.

3. Panou planșeu anti-alunecare
Suprafața aderentă a panoului gros de 9mm asigură
creșterea nivelului securității muncii în zona cargo.

5. Mufe adaptoare
Permit fixarea sigură a cablajului electric al cârligului de
remorcare la cel al remorcii chiar dacă mufele acestora nu
sunt identice. Disponibil în trei variante.

4. Panou separator din oțel
Separatorul crește nivelul de confort și siguranță în
cabină asigurând o barieră între zona cargo și persoanele
transportate.

6. Scară fixă
Fabricată din oțel vopsit în câmp electrostatic, scara
se fixează permanent pe ușa spate și permite accesul
rapid, sigur și facil la materialele transportate pe plafon.
Sarcină maximă de 100 kg.

6.

7. Cârlig de remorcare
Proiectat special pentru remorcarea în siguranță. Sistemul include
un kit de remorcare cu flanșă care se atașează direct pe șasiul
vehiculului dumneavoastră pentru a disipa forțele manifestate în
timpul remorcării și un cuplaj extrem de rezistent cu bilă de 50mm.
8. Platformă plafon din oțel
Fabricată din oțel vopsit în câmp electrostatic asigură
rezistența și durabilitatea necesare transportului
diferitelor tipuri de încărcături pe plafon.

8.

7.

13

Accesorii
Cu accesoriile tehnologiceToyota modelul dumneavoastră Proace devine
și mai concentrat pe eficiența afacerilor. Fiecare accesoriu a fost creat
având utilizatorul ca centru de interes, pentru a răspunde unei nevoi precis
identificate. Evident, fiecare buton, ecran și funcție sunt proiectate în vederea
utilizării facile.
Pentru detalii referitoare la gama completă de accesorii vă rugăm contactați distribuitorul dumneavoastră local Toyota.
1.
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1. Sistem de asistență la parcare
Proace se parchează minunat de ușor. Chiar și așa, când spațiile de parcare
sunt restrânse, ajutorul dat de sistemul Toyota de asistență la parcare
este de neprețuit în prvința evitării zgârieturilor accidentale. Senzorii cu
ultrasunete din bara de protecție posterioară sunt conectați la o alarmă
audio ce se activează în momentul în care treceți în marșarier. Intervalul
de emitere a semnalelor sonore se reduce pe măsură ce distanța față de
obstacol scade. Atunci când nu este necesar, sistemul se poate dezactiva.

2. Boxe
Upgrade-ul la boxe Toyota este destinat iubitorilor de
performanțe acustice. Indiferent că ascultați muzică,
teatru radiofonic sau emisiuni radio, puternicele boxe de
170W asigură o claritate deosebită a sunetului, perfect
adaptată cabinei Proace.

2.

3. Capacități WiFi
După cum sugerează numele, Toyota Hotspot vă oferă
acces la internet, transformând mașina într-un hotspot
mobil. Este suficient să introduceți un card SIM la
alegerea dumneavoastră în Toyota Hotspot și atât
timp cât vă aflați într-o zonă cu acoperire 2G/3G veți
beneficia de acces la internet și la tot ce vă poate oferi
acesta.

4. Toyota Hotspot
Toyota Hotspot poate conecta până la 5 dispozitive
WiFi, permițând interacțiunea între acestea. Un aspect
important este faptul că Toyota Hotspot este alimentat
din bateria mașinii, beneficiind astfel de o sursă
constantă de energie.

4.

3.
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Disponibilitate
L1H1
FURGON

L2H1
FURGON

L2H1
CABINĂ DUBLĂ

ECHIPARE
STANDARD

UȘI BATANTE
SPATE

–

3 LOCURI

6 LOCURI

VOLUM UTIL
M

NUMĂR DE
EUROPALEȚI

16

–

5

–

6
2

3

3,6
1

Specificații
1,6 l D-4D 90
5 M/T

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

Consum mixt (litri/100 km)

6,7

6,4/7,0§

Urban (litri/100 km)

7,9

7,6/8,2§

Extra urban (litri/100 km)

6,2

5,8/6,3§

Carburant recomandat

motorină

motorină

Ciclu combinat (g/km)

177

168/183§

Urban (g/km)

207

200/216§

Extra urban (g/km)

163

153/166§

PERFORMANȚE DE MEDIU
Consum (conform legislației aplicabile)

Bioxid carbon, CO (conform legislației aplicabile)

Emisii poluante (reglementarea CE/715/2007 amendată prin CE 630/2012J)
Normă de poluare

Euro 5

Euro 5

Monoxid carbon, CO (mg/km)

340,4

311,6/351,2§

Oxizi azot, NOx (mg/km)

222,2

207,2/187,7§

Hdrocarburi, THC & oxizi azot, NOx (mg/km)

279,8

239,6/230,4§

Pulberi, PM (mg/km)

1

1,49/1,04§

Nivel zgomot în mers (dB(A))

74

73,1

Consumul de carburant, nivelul emisiilor de CO2 și nivelul de zgomot sunt măsurate într-un mediu controlat, în concordanţă cu cerinţele legislației europene, publicate de către Uniunea Europeană, folosind
un vehicul cu dotări de bază. Pentru mai multe informaţii sau dacă sunteţi interesat de achiziţionarea unui astfel de vehicul vă rugăm contactaţi Toyota Motor Europe NV/SA. Consumul de carburant și
nivelul emisiilor de CO2 al propriului dvs. autoturism pot diferi de valorile măsurate astfel. Stilul propriu de șofat precum și alţi factori (precum condiţiile de drum, traficul, starea tehnică a mașinii, nivelul de
accesorizare, gradul de încărcare, numărul de pasageri, etc.) pot influenţa consumul de carburant și nivelul emisiilor de CO2.
M/T = Transmisie manuală

§

= Cabină dublă
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Specificații
MOTOR

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

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

Cod motor

3WZ-TV

4WZ-FTV

Număr cilindri

4 în linie

4 în linie

Sistem de distribuție

DOHC 8 supape, curea de distribuție

DOHC 16 supape, curea de distribuție

Sistem injecție

Injecție directă common rail

Injecție directă common rail

Cilindree (cc)

1560

1997

Alezaj x cursă (mm x mm)

75,0 x 88,3

85,0 x 88,0

Putere maximă (CP)

90

128

Putere maximă (kW/rpm)

66/4000

94/4000

Cuplu maxim (Nm/rpm)

180/1500

320/2000

DIMENSIUNI ȘI MASE

Furgon

Furgon

L1H1

L2H1

Dimensiuni exterioare Lxlxh (mm)
Ampatament (mm)
Prag de încărcare (mm)

Cabină dublă
L2H1

4813x1895x1980

5143x1895x1980

5143x1895x1980

3000

3122

3122

562

562

562

2254x1600x1449

2584x1600x1449

1700x1600x1449

1245

1245

1245

5

6

3,6

Lăţime ușa laterală culisată (mm)

924

924

924
1293

Dimensiuni spațiu de încărcare Lxlxh (mm)
Lăţime zona de încărcare între pasaje roți (mm)
Volum util (m3)
Înălţime ușa laterală culisantă (mm)

1293

1293

Lăţime uși spate batante (mm)

1237

1237

1237

Înălţime uși spate batante (mm)

1272

1272

1272
2880

Masa totală autorizată (kg)

2861

2880/2932*

Sarcina utilă ** (kg)

1088

1088/1103*

984

Capacitatea maximă de tractare (pentru remorcă cu frâne) (kg)

1472

1453/2000*

2000

M/T = Transmisie manuală
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* date valabile pentru motorizările 1,6 și 2,0

**- Valori comunicate de către producător, neomologate în România

PERFORMANȚE

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

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

Viteză maximă (km/h)

145

170

0–100 km/h (secunde)

16,5

12,2

FRÂNE
Față

Discuri ventilate

Spate

Discuri

SUSPENSIE
Față

Independentă – pseudo MacPherson cu bare antiruliu și basculă inferioară

Spate

Punte semi-deformabilă cu bară Panhard, cu arcuri elicoidale și amortizoare hidraulice

1980 mm

L1H1

1570 mm

838 mm

1895 mm

3000 mm

1604 mm

975 mm

1895 mm

4813 mm

1980 mm

L2H1

1570 mm
1895 mm

1046 mm

3122 mm
5143 mm

975 mm

1604 mm
1895 mm
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Dotări standard
EXTERIOR

Furgon

Cabină dublă

Anvelope 215 /60 R16C

●

●

Jante din oțel

●

●

Lumini de drum (DRL)

●

●

Proiectoare de ceață

●

●

Mânere portiere și oglinzi retrovizoare de culoare neagră

●

●

Oglinzi retrovizoare încălzite, cu acționare electrică

●

●

Ușă culisantă laterală dreapta

●

●

Geamuri laterale pe al doilea rând

-

●

Uși batante spate din tablă

●

●

Vopsea metalizată

❍

❍

Furgon

Cabină dublă

Perete despărțitor vitrat

●

●

Turometru

●

●

Priza 12V (față+zona de încărcare)

●

●

Volan reglabil în înălţime și adâncime

●

●

Banchetă pasageri 2 locuri

●

●

3 locuri pasageri

-

●

Tapițerie textilă

●

●

Inele de ancorare în spațiul de marfă

●

●

Protecții laterale în spațiul de marfă

●

●

Aer condiţionat cu reglare manuală

●

●

Servodirecție

●

●

Geamuri electrice

●

●

INTERIOR
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SIGURANȚĂ & SECURITATE

Furgon

Cabină dublă

ABS +BA

●

●

Airbag frontal pentru șofer

●

●

Tetiere șofer+pasageri

●

●

Controlul stabilității vehiculului - VSC

●

●

Închidere centralizată & telecomandă

●

●

Centuri de siguranță în 3 puncte, pretensionate

●

●

Imobilizator electronic motor

●

●

Roată de rezervă de dimensiuni normale

●

●

l = Standard

¡ = Opțional

− = Nedisponibil
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Posesia unui Proace înseamnă că vă veţi bucura și de
liniștea datorată reputaţiei globale în domeniul calităţii și
integrităţii serviciilor oferite a companiei Toyota.
Proiectat pentru
reducerea la
minimum a
costurilor de
întreţinere

Întrețineri
periodice
recomandate de
producător

Costuri scăzute
pentru piese &
reparaţii

Proiectare inteligentă

Service de calitate Toyota

Piese de schimb originale Toyota

Proace este proiectat și construit astfel încât să reducă
la minimum costurile de întreținere. Există foarte puţine
subansamble care necesită întreţinere, iar acestea sunt
proiectate pentru a fi durabile și pentru a asigura intervale
de service mari. De asemenea, este la fel de important
faptul că tehnologia Proace este accesibilă, fapt ce are ca
rezultat scăderea timpilor de manoperă în ceea ce privește
întreținerea. Aceste caracteristici, împreună cu preţul
extrem de competitiv al pieselor și subansamblelor de
schimb originale Toyota, asigură optimizarea costurilor de
întreținere ale modelului dumneavoastră Proace.

Ca și în cazul oricărui alt vehicul Toyota, partenerii
noștri au beneficiat de un program intensiv de pregătire
tehnică specific modelului Proace, care garantează
eficiența operațiunilor de întreținere și garantează
succesul reparațiilor.

Proace este proiectat să minimalizeze costurile
reparaţiilor daunelor cauzate de accidente. În barele de
protecţie sunt integrate elemente ce absorb energia
degajată la impact, subansamblele costisitoare sunt
plasate cât mai departe de zonele de impact, iar părţile
de caroserie care sunt cele mai expuse sunt prinse în
șuruburi în loc să fie sudate. Prin urmare, pagubele sunt
limitate, iar părţile afectate sunt înlăturate, înlocuite
sau reparate cu ușurinţă, rezultând în timpi reduși de
manoperă.
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3

ani

garanţie
pentru
accesorii

Garanție cuprinzătoare

Toyota Eurocare

Accesorii Toyota

Fiecare vehicul Toyota nou beneficiază de o garanție
de producător de 5 ani /160.000 km*, acoperind slaba
posibilitate de producere a unei probleme mecanice
cauzate de un defect de fabricație precum și de o garanție
anticorozivă de 6 ani și de 3 ani a vopselei. Ca și restul
clienților Toyota, posesorii modelelor Proace beneficiază
de un serviciu de asistență rutieră 24 de ore pe zi.

Pentru a vă asigura o completă liniște sufletească,
suntem încântaţi să vă putem oferi 5 ani de asistenţă
rutieră Toyota Eurocare. Acest serviciu este disponibil
pe teritoriile a nu mai puţin de 40 de ţări europene. În
cazul în care aveţi o problemă cu modelul dumneavoastră
Proace, Toyota Eurocare vă va oferi mai multe variante de
asistenţă pentru a vă putea continua deplasarea.

Accesoriile Toyota sunt proiectate și fabricate cu aceeași
grijă, calitate și atenţie la detalii ca și autoturismele
Toyota. Proiectate special pentru această marcă, se
potrivesc perfect și aduc un plus de eleganţă, confort
si practicitate. Şi pentru că sunt riguros testate în
cele mai dure condiţii, puteţi avea o deplină încredere
în fiabilitatea și durabilitatea lor. Pentru un plus de
reasigurare în ceea ce privește acest fapt, fiecare
accesoriu original Toyota beneficiază de o garanţie de
3 ani atunci când este achiziţionat împreună cu vehiculul.

* primul termen atins, pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați cel mai apropiat partener Toyota
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Pentru a testa modelul Proace sau pentru a afla mai
multe detalii, contactați reprezentantul dumneavoastră
de vânzări Toyota sau vizitați site-ul nostru
www.toyota.ro

Toate imaginile din această broșură sunt cu titlu de prezentare. Informațiile cuprinse în această broșură erau corecte în momentul intrării în tipar. • Toyota România își rezervă dreptul de a
opera modificări ulterioare cu privire la caracteristicile modelelor prezentate în această broșură. • Vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul dvs. de vânzări Toyota pentru detalii privind
specificațiile și dotările. • Culorile pot fi diferite de cele ale fotografiilor prezentate în această broșură.
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