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Pasižymėdamas ypatingomis techninėmis 
savybėmis bei universalumu, naujasis 
„Proace“ leidžia derinti verslą su malonumu.

Tai kompromisų neieškantis automobilis 
su optimaliai išnaudojama 7 m3 talpa 
kroviniams. „Proace“ yra stilingas ir patogus 
su visomis detalėmis, kurias tikimasi rasti 
keleiviniame automobilyje.

Šis automobilis suteikia vietos, kuri Jums 
reikalinga, ir puikios vairavimo patirties, 
kurios Jūs nusipelnėte. Nuodugniai ir 
atidžiai parinktos „Toyota“ stiliaus detalės šį 
komercinį automobilį išskiria iš kitų.

Verslas
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Vienodų darbų nėra, todėl neturėtų būti ir 
vienodų krovininių automobilių. Įsigydami 
naująjį „Proace“ Jūs galite rinktis, o tai reiškia, 
kad gausite labiausiai Jūsų darbo poreikius 
atitinkantį automobilį.

Dviejų skirtingų ilgių ir aukščių krovininis 
skyrius patenkins įvairius transportavimo 
poreikius bei, priklausomai nuo konfigūracijos, 
suteiks Jums 5 m3, 6 m3 arba 7 m3 talpą 
kroviniams. Vietą kroviniams galima pasiekti 
atidarius dvejas slankiąsias dureles šonuose ir 
180 laipsnių atsiveriančias dvigubas dureles 
gale.

„Proace“ sėdynių pasirinkimas taip pat yra 
lankstus. Galima rinktis keleivių sėdynių 
suolelį ar papildomų sėdynių eilę.

Pertvaras galima rinktis plienines su langeliais 
arba izoliuotas sieneles, todėl „Proace“ yra 
puikus pasirinkimas Jūsų verslui. Dar prie visko 
pridėkite 1200 kg naudingąją apkrovą bei iki 
dviejų tonų siekiančią vilkimo jėgą ir suprasite, 
kodėl „Proace“ yra puikus pasirinkimas.

Lengviau pakrauti
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Jūsų darbas naujajame „Proace“ yra 
atsipalaiduoti. Standartinėje įrangoje 
montuojami elektra valdomi langai, 
reguliuojamas vairas ir erdvus dvivietis 
keleivių sėdynių suolelis suteikia Jums 
vietos darbui.

Papildomos savybės, pavyzdžiui, 
„Bluetooth®“ ir oro kondicionavimo 
sistema, palengvina sunkų dienos darbą.

Mobilus biuras
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Važiuoti naujuoju „Proace“ – jokios rizikos. 
Jis yra visiškai patikimas. Taip yra dėl „Proace“ 
dieninių žibintų, rūko žibintų, vairuotojo ir 
priekinio keleivio pusėje esančių oro saugos 
pagalvių, ABS bei elektroninės stabdymo 
galios paskirstymo sistemos.

„Proace“ svarbiausia yra saugumas, todėl 
jame yra ir kitos standartinės įrangos 
ypatybės, pavyzdžiui, papildomą sukibimą 
šlapiame, apsnigtame ar apledėjusiame kelyje 
užtikrinanti stabilumo kontrolės sistema, 
padedanti Jums išlikti kelyje ir darbe.

Jūs ir taip turite dėl ko nerimauti. Vairavimas 
neturėtų būti vienas iš tų nerimauti 
verčiančių dalykų.

Sveikata ir saugumas
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Visi „Proace“ modeliai yra pritaikyti Šiaurės 
Europos šalims ir turi įdiegtą stabilumo 
kontrolės sistemą, priekinius rūko žibintus, 
priekinių žibintų valytuvus, šildomas 
sėdynes, elektrinius šildomus veidrodėlius ir 
papildomus šildytuvus.

Dieniniai žibintai 

Rūko žibintai 

Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai 

 Į dešinę atsidarančios durelės su apmušalais 

Galinės durelės 

Nuotolinis centrinis durelių užraktas 

Signalizacija 

Reguliuojamas vairas 

Dvivietis keleivių sėdynių suolelis 

Oro kondicionierius 

Garso sistema su „Bluetooth®“ 

Elektra valdomi langai (tik priekyje) 

Plieninė pertvara su langeliu 

Izoliuota pertvara su langu 

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

Transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema 

ABS 

Elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema 

Visa reikiama įranga

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga
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* Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip 
reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekiai gali skirtis 
nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, 
kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).
§ L2H2 kėbulas.

Naujasis „Proace“ – tai vairavimo kokybe 
nenuviliantis krovininis automobilis. 1,6-2,0 l 
dyzeliniai varikliai leidžia išvystyti iki 163 DIN 
AG ir pasiekti 340 Nm sukimo momentą. 
Išmanus kintamosios srovės generatorius gali 
dinamiškai padidinti arba sumažinti 
akumuliatoriaus įkrovimo laiką, priklausomai 
nuo variklio apkrovos. Tai įmanoma įkrovimo 
trukmę mažinant greitėjimo metu ir didinant 
lėtėjimo metu. Dėl to sumažėja degalų 
sąnaudos. Pripildytu 80 litrų talpos baku 
nuvažiuosite daugiau nei 1250 kilometrų ir 
nereikės švaistyti laiko sustojant degalinėse.

Galia

Komplektuojama:
— L1H1
— L2H1

1,6 l
Dyzelis  
5 M/T 

Galia 

90 DIN AG

Degalų sąnaudos* 

6,7  
l/100 km

Sukimo momentas 

180 Nm  
/ 1500 aps./min

CO2 tarša* 

177  
g/km

Komplektuojama:
— L1H1
— L2H1
— L2H2

2,0 l
Dyzelis  
6 M/T 

 

128 DIN AG

6,4/7,1§ 

 l/100 km
6,4/7,1§ 

l/100 km
7,2  
l/100 km

 

320 Nm  
/ 2000 aps./min

168/186§
  

g/km

Komplektuojama:
— L2H1
— L2H2

Komplektuojama:
— L2H1

2,0 l
Dyzelis  
6 M/T 

2,0 l
Dyzelis  
6 A/T 

 

163 DIN AG

 

163 DIN AG

 

340 Nm  
/ 2000 aps./min

 

340 Nm  
/ 2000 aps./min

168/186§
  

g/km
189  
g/km
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M/T = mechaninė transmisija * Daugiau informacijos Jums suteiks vietinėje „Toyota“ atstovybėje. § Didžiausias galimas priekabos svoris.

Matmenys Vieta kroviniams Apkrova

Ilgis

4813 mm

Aukštis

1980 mm

Plotis

1895 mm

Ilgis viduje

2254 mm

Aukštis 
viduje
1449 mm

Didžiausias 
plotis viduje
1600 mm

Mažiausias 
plotis viduje
1245 mm

Talpa

5m3

Naudingoji 
apkrova*

1013–
1137 kg

Vilkimo 
jėga*§

1472–2000 kg

5143 mm 1980 mm 1895 mm 2584 mm 1449 mm 1600 mm 1245 mm 6m3 1013–
1137 kg

1453–2000 kg

5143 mm 2280 mm 1895 mm 2584 mm 1750 mm 1600 mm 1245 mm 7m3 1029–
1145 kg

1803 – 2000 kg

L1H1

L2H1

L2H2
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Norėdami išbandyti naująjį „PROACE“ arba gauti 
išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią 
atstovybę arba apsilankykite mūsų tinklalapyje
toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje aprašytos 
specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir 
įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. • Automobilio 
kėbulo spalva gali šiek tiek skirtis nuo šios brošiūros nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių „QR Codes®“ 
įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. „Toyota“ negali būti atsakinga, jei Jūsų prietaisui nepavyktų nuskaityti 
„QR Codes®“. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę keisti bet kuriuos specifikacijų ir įrangos duomenis be išankstinio įspėjimo. 
• © 2013 „Toyota Motor Europe NV/SA“ (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti atkurta be išankstinio raštiško „Toyota Motor 
Europe“ sutikimo.

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę vaizdo 
kamerą į paveikslėlį ir apie „PROACE“ sužinokite daugiau.


