
PROACE



TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN

ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER. VORES 
PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL DER OVERGÅR ALLE 
FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER TIDENS ÅND OG LIVSSTIL. 
TAG OS FOR GIVET.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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INTRO

EN ALSIDIG ARBEJDSKAMMERAT 
Daglig transport af tunge arbejdsredskaber og materialer, et 

kørende værksted eller en fl eksibel mandskabsvogn? PROACE 

tilbydes i mange forskellige versioner, så der er garanteret 

også en model til dit behov.

PROACE VERSO kommer i 2017, hør nærmere ved din lokale Toyota forhandler.
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 Med SmartCargo.

Varerumsvolumen: 6,6 m 

Lasteevne: 1.000/1.400 kg

PROACE Lang Kassevogn
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BREDT UDVALG AF 
EFFEKTIVE LØSNINGER

 Kontakt din lokale Toyota forhandler for yderligere information om de mange kombinationsmuligheder.

Du arbejder mere eff ektivt, når værktøjet passer præcis til opgaven. 

Derfor tilbydes PROACE i mange forskellige konfi gurationer, så du kan 

fi nde den helt rigtige løsning: Vælg mellem fl ere karrosserityper, tre 

længder samt forskellige rude- og dørtyper. Den helt rigtige PROACE 

venter på dig hos Toyota. 

Med mange kombinationer af karrosseritype og længde samt 
forskellige dørtyper er der også en PROACE, der passer til dine 
arbejdsopgaver.

3 LÆNGDER

MODELPROGRAM

Compact
Medium
Lang

LÆNGDER
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KLAR TIL AT RUMME ENHVER 
UDFORDRING

Den nye PROACE Compact er den perfekte varebil i byen og steder, hvor pladsen 

er trang. Trods en længde på kun 4,6 m byder den på et af klassens største 

varerum. Ydermere giver det nye SmartCargo system mulighed for at åbne en luge 

fra varerummet og ind til kabinen, så du kan transportere helt op til 3,3 m lange 

genstande. Lav læssehøjde kombineret med brede skydedøre og bagdøre giver 

nem adgang til varerummet. Lille venderadius gør PROACE Compact til en smidig 

arbejdspartner, når pladsen er trang.

Stiller du større pladskrav, kan du vælge PROACE Medium med en længde 

på 4,9 m eller PROACE Lang, der måler 5,3 m.

Imponerende kapacitet, bekvem adgang og tre længder betyder, at den nye 
PROACE er klar til en bred vifte af arbejdsopgaver.

Med en længde 

på kun 4,6 m er 

den nye PROACE 

Compact på 

hjemmebane 

i byens tætte 

trafi k og snævre 

byggepladser. 

Alligevel byder 

den på klassens 

største varerum.

Varerumslængde: 2.162 mm

Varerumshøjde: 1.397 mm

Varerumsbredde: 1.628 mm

Maks. lasteevne: 1.400 kg

PROACE Compact
Varerumslængde: 2.512 mm

Varerumshøjde: 1.397 mm

Varerumsbredde: 1.628 mm

Maks. lasteevne: 1.400 kg

PROACE Medium
Varerumslængde: 2.862 mm

Varerumshøjde: 1.397 mm

Varerumsbredde: 1.628 mm

Maks. lasteevne: 1.400 kg

PROACE Lang

 Varerumsvolumen med SmartCargo system.  Afhængig model variant.

5,1 m31 5,8 m31 6,6 m31
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KAPACITET

9

4,6 m



GØR ARBEJDSDAGEN BEHAGELIG

Behagelig kørekomfort og ergonomiske 

sæder med god støtte betyder, at du stiger 

veloplagt ud af PROACE, selvom turen har 

været lang. Trods sin kompakte størrelse giver 

PROACE Compact god plads til tre velvoksne 

håndværkere. SmartCargo-pakken (standard 

fra Base+) kombinerer tre praktiske funktioner: 

Mobil kontor, sæde der kan klappes lodret op 

for ekstra plads til varer samt lastluge mellem 

varerum og kabine.

Komfortabel kabine, praktiske 
kontormuligheder og bekvem adgang til 
varerummet gør PROACE til en eff ektiv 
arbejdspartner.
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Praktisk opbevaringsrum under sædet til fx værktøj og 

personlige ejendele (opbevaringspladsen under sædet 

er reduceret, når bilen er udstyret med SmartCargo).

SmartCargo-pakken (standard fra Base+) omfatter 

2-personers passagersæde og mobilt kontor, så du 

kan veksle mellem ekstra passagerplads og et praktisk 

arbejdsbord til kontorarbejdet. 

Sidehængte bagdøre uden ruder er standard på PROACE.

Glas i varerumsadskildelsen er standard på Comfort.

116 cm ekstra lastlængde og stadig plads til to personer 

i kabinen. Den praktiske luge mellem varerum og kabine 

er endnu en fordel ved SmartCargo-pakken.

Integreret navigation kommer kun i udvalgte special-

varianter – kontakt din Toyota-forhandler for nærmere 

information.

0,5 m ekstra opbevaringsplads. SmartCargo-pakken giver 

også mulighed for at vippe passagersædet lodret op, så 

kabinen bliver til et supplerende varerum. 

KOMFORT 
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KRAFTFULD OG ØKONOMISK

   Undtagen 1.6 med 5-trins manuel gearkasse.

  Ved blandet kørsel.

PROACE tilbydes med et bredt program af dieselmotorer 

og gearkasser, så der helt sikkert også er en perfekt løsning 

til dit behov. Vælg mellem to størrelser dieselmotor – 

1,6 og 2,0 liter – samt tre ydelser, fra 95 hk til 180 hk. 

Hertil kommer fi re gearkasser, nemlig 5- og 6-trins manuel 

gearkasse, 6-trins MMT og 6-trins automatgearkasse. Ved 

at integrere start-stop teknologi på tværs af programmet, 

kan PROACE præstere en imponerende brændstoføkonomi 

og CO-udslip fra kun 133 g/km.

Nyeste dieselteknologi kombineret med avancerede 

gearkasser og start-stop teknologi forener veloplagt 

kraftoverskud med god brændstoføkonomi.

SANDASFALT

MUDDER SNE

TTS-systemet (Toyota Traction Select) giver optimalt 

vejgreb og stabilitet i al slags føre, herunder sne, is, 

mudder og sand (markedsføres ikke i Danmark).
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MOTORER

 DIESEL 

1,6 l D-4D

5 M/T

Hestekræfter 
95 hk 

Brændstoff orbrug 
17,9–18,2 km/l 

CO udslip 
144–148 g/km 

Kan fås til 
 Compact, Medium 

& Lang 

 DIESEL 

1,6 l D-4D

6 MMT

Hestekræfter 
95 hk 

Brændstoff orbrug 
18,5 km/l 

CO udslip 
139 g/km 

Kan fås til 
 Compact & Medium

 DIESEL 

2,0 l D-4D

6 M/T

Hestekræfter 
120 hk 

Brændstoff orbrug 
18,9 km/l 

CO udslip 
139 g/km 

Kan fås til 
 Compact, Medium 

& Lang 

 DIESEL 

2,0 l D-4D

6 A/T

Hestekræfter 
180 hk 

Brændstoff orbrug 
16,1–17,5 km/l 

CO udslip 
151–163 g/km 

Kan fås til 
 Compact, Medium 

& Lang 

 Blandet kørsel.
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Automatic High Beam 
giver bedre udsyn og bedre 
synlighed i forhold til 
medtrafi kanter. Systemet 
skifter automatisk mellem 
kort og langt lys og gør 
kørsel i mørke mere sikker. 
(Option)

SCAN DENNE 
QR-KODE.
Få mere 

information 

om Toyota 

Safety Sense.

Blind Spot Monitor-
systemet gør vognbaneskift 
mere sikre. (Option)

Adaptiv fartpilot. Hjælper med 
at overholde hastighedsgrænser 
ved at tilpasse indstillingen af 
fartpilot til hastighedsgrænsen. 
Hastighedsindstillingen ændres nemt 
med et tryk på memory-knappen til 
bilens fartpilot. (Option)

Pre-Collision System benytter radar og kamera til at scanne for 
bilen og genstande på vejen foran dig. Hvis systemet registrerer en 
potential kollision, advares føreren med både lyd- og lyssignal. Ved 
overhængende risiko aktiveres bremserne for at undgå kollision og 
afbøde evt. skadevirkning, hvis uheldet er uundgåeligt. (Option)
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• 7" touch skærm

• Forward Collision Warning

• Autonomous emergency brake

• Adaptive Cruise Control

• Pre-collision system

Toyota Safety Sense

PROACE kendetegnes af et meget højt sikkerhedsniveau. Ellers ville det ikke være 

en Toyota. En mulighed for yderligere sikkerhed er tilkøb af Toyota Safety Sense, 

som integrerer fl ere sikkerhedsteknologier i et avanceret samspil. Toyota Safety 

Sense tilbydes som tilkøb til udvalgte modeller:

Avancerede sikkerhedsteknologier skærmer dig og dine passagerer mod 

ubehagelige overraskelser.

SIKKERHEDEN I CENTRUM

SIKKERHED

PROACE er udstyret med fi re 

SRS-airbags: To frontairbags 

og to sideairbags til fører og 

frontpassager.

Supplemental Restraint 

System (SRS) airbags Hjælper med at overholde 

hastighedsgrænser 

ved at tilpasse 

indstillingen af fartpilot 

til hastighedsgrænsen. 

Hastighedsindstillingen 

ændres nemt med et tryk på 

memory-knappen til bilens 

fartpilot. (Option)

Adaptiv fartpilot

• Regn- og skumringssensor

• Automatisk nedblændeligt bakspejl

• Tågeforlygter

• Kurvelys

• Head Up Display (HUD)

PROACE er testet af 

Euro NCAP, og har 

opnået 5 stjerner.1

 Den testede bil er en PROACE VERSO med Toyota Safety Sense.  Sideairbags er standard fra Comfort.
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KASSEVOGN / RUDER

PROACE Medium & Lang. Kassevogn.
(Vist med ekstraudstyr)

Kassevogn versioner
Panel Van: Fås som Compact, Medium & Lang.

 Maksimal varerumsvolumen med SmartCargo.

5,1 m31 5,8 m31 6,6 m31
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UDSTYRSNIVEAUER

BASE/BASE+ COMFORT

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Konfi gurér din 
PROACE.

Base kommer uden radio eller højttalere.

Base standardudstyr Base+ standardudstyr (udover Base-niveau) Comfort standardudstyr (udover Base+ niveau)
  — Centrallås u. fjernbetjening
  — El-ruder, for
  — Fartpilot m. fartbegrænser
  — Multijusterbart rat
  — Vehicle Stability Control (VSC)
  — Airbags, fører og passager
  — Stofi ndtræk, gråt
  — Bænksæde (2 passagerer)

  — SmartCargo – Mobilt kontor, fold-up
  — Fjernbetjent centrallås
  — Stofi ndtræk med kunstlæder, grå/sort
  — Højdejusterbart førersæde m. armlæn
  — Bluetooth® radio m. USB
  — 4 højttalere
  — 1 strømudtag i kabine (konsol og 

handskerum)

  — Aircondition, manuel
  — Sædevarme
  — Sideairbags
  — Parkeringssensorer, bag
  — Strømudtag i varerum, 1 stk.
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 Metallak.  Fås ikke til Combi.

VÆLG DIT LOOK

EWP Artic White EZR Atomium Silver 

KNP Majestic BlueEVL Falcon Grey

KJF Supreme Red

EXY Misty Black

NEU Grey Limestone

KHK Carenelian Orange KCM Rich Brown
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Standard Base
Lysegråt stof

 Standard til Base, Base+ & Comfort 
16" Stålfælg med centerkapsel

Eftermonteret ekstraudstyr
16" Stålfælg med hjulkapsel

Standard til Base+ & Comfort
Lysegråt stof og kunstlæder

Eftermonteret ekstraudstyr
17" Stålfælg med hjulkapsel

Eftermonteret ekstraudstyr
17" Alufælg 

FARVER, FÆLGE OG INDTRÆK
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Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet 
og fremstillet med den samme høje 
kvalitet, som kendetegner vores biler. 
Du kan være sikker på perfekt pasform 
og integration, når du med originalt 
Toyota-ekstraudstyr giver komforten 
eller brugsværdien et ekstra løft. Det 
omfattende program giver dig også 
mange muligheder for at sætte personligt 
præg på din Toyota. Originalt Toyota-
ekstraudstyr er testet efter de samme 
skrappe retningslinjer som vores biler, og 
du kan derfor have fuld tillid til udstyrets 
pålidelighed og holdbarhed. Originalt 
Toyota-ekstraudstyr sælges med 3 års 
garanti, når det købes sammen med 
bilen.

Toyota 

Originalt Ekstraudstyr

For at opretholde den høje kvalitet i 
din Toyota er det vigtigt, at der kun 
anvendes originale Toyota-dele ved 
service og reparation. Ved trafi kskader 
er designet med til at reducere 
reparationsomkostningerne. Dyre dele er 
fx placeret med god afstand til de typiske 
skadesområder. På denne måde kan 
omfanget af kostbare skader begrænses, 
og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Toyota 

Originale dele 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der 
er færre dele, som kræver service, og 
adgangsforholdene er optimerede, så 
arbejdstiden holdes nede. Hertil kommer 
konkurrencedygtige priser på reservedele, 
så udgifter til service og vedligehold 
minimeres.

Toyota Lave

vedligeholdelsesomkostninger 

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det 
betryggende serviceprogram, der gør 
tilværelsen som Toyota-ejer så let som 
muligt. Din Toyota har brug for et 
sundheds- og sikkerhedstjek hvert andet 
år / 30.000 km eller hvert andet år / 
40.000 km ( jvf. serviceindikator) 
afhængig af den specifi kke motor i bilen.

Toyota

Kvalitetsservice

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA 
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Som en ekstra tryghed følger der 1 års 
Toyota Vejhjælp med i købet af din Toyota. 
Det er en vejhjælpsordning, som dækker 
i 40 europæiske lande. Toyota Vejhjælp 
kan forlænges til bilens fyldte 12. år, 
såfremt serviceeftersyn udføres 
på et autoriseret Toyota-værksted 
i Danmark. Se mere om alle fordelene 
på toyota.dk

Toyota 

Vejhjælp

Takket være en kombination af høj 
produktkvalitet og professionel service 
kan Toyota tilbyde en af markedets bedste 
garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, 
alt efter hvad der kommer først. Garantien 
dækker også omkostninger ved bugsering 
til nærmeste Toyota-forhandler, hvis 
bilen ikke kan køre på grund af materiale- 
eller fabrikationsfejl opstået under 
garantiperioden. 

Lak- og overfl aderustgaranti: Toyota-
garantien omfatter også 3 års lak- og 
overfl aderustningsgaranti uanset 
kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti: 12 års garanti 
mod gennemtæring (indefra og ud) 
grundet materiale- eller fabrikationsfejl 
uanset kilometertal.

Toyota

Betryggende garanti

Tyverisikringen af din Toyota er 
konstrueret til at modstå de skrappe 
5-minutters indbrudstest. Startspærren 
opfylder de strengeste internationale 
og forsikringsmæssige krav.

Toyota 

Ekstra tryghed

TRYGHED

  2.0D 180 hk A/T serviceres hvert andet år / 

30.000 km (resterende varianter hvert andet år / 

40.000 km) hvad der kommer først. 

  Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere 

information.
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SERVICE

TIL TJENESTE: TOYOTA SERVICE
Veluddannede teknikere og uovertruff en kundebetjening. 

Velkommen til Toyota Service. 

Når du afl everer din Toyota på et autoriseret 

Toyota-værksted, er den i de bedst tænkelige 

hænder. Vores teknikere efteruddannes 

løbende, og vi benytter os naturligvis af 

opdateret dokumentation og originale 

Toyota-reservedele. Du får kort sagt mere for 

pengene på et autoriseret Toyota-værksted. 

Brugervenlig online servicebooking gør 

valget endnu nemmere. 

Kvalitet, holdbarhed og pålidelighed er 

grundstenen for hele Toyotas virksomhed. 

På Toyotas erhvervscentre vil du opleve en 

professionel og personlig betjening, der 

holder dig bedre kørende.

Toyotas tradition for driftsikre og solide 

erhvervsbiler – som fx den populære Hiace – 

føres videre i modeller som PROACE. På den 

baggrund kan du se frem til klassens bedste 

driftsøkonomi og gensalgsværdi.

Med mange kombinationer af karrosseritype 

og længder samt forskellige dørtyper er 

modelprogrammet bredere end nogensinde. 

Hertil kommer den nye Compact-model og i 

2017 PROACE VERSO personbil.
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TOYOTA SERVICE

Bilen er vist med ekstraudstyr.
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PROACE. EN VAREBIL TIL ETHVERT BEHOV.

toyota.dk

Scan QR-koden 
og se mere om 
PROACE.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Denne brochure omfatter kun biler fra oktober 
produktion 2016 og frem. Kontakt din lokale Toyota forhandler ved spørgsmål. Kontakt venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. 
Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan 
ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. 
© 2016 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
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