PROACE

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR TOBULĖJAME.
VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS,
KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA
ATSIPALAIDUOTI IR PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ
DUOTYBĖ.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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PROACE Long – Panel Van

6,6 m3*
Naudingoji apkrova: 1360 kg
Krovinių skyriaus talpa:

* Su Smart Cargo sistema.
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MODELIAI

Compact
Medium
Long

ILGIS

SUMANIEMS SPRENDIMAMS
NENUSILEIDŽIANTI PLATI PASIŪLA
PROACE furgonas gali įtikti kiekvienam: iš viso siūlomos aštuonios kėbulo
tipo ir ilgio kombinacijos, taip pat skirtingos durelių konfigūracijos.
PROACE gali prisitaikyti prie Jūsų poreikių, nesvarbu, kokio dydžio būtų
Jūsų įmonė – dar tik žengianti pirmuosius žingsnius ar sėkmingai auganti.
Dėl įvairių pasirinkimo galimybių – siūlomi trys kėbulo tipai, trys skirtingi jo
ilgio variantai ir ketverios arba penkerios durelės – PROACE yra patikimas
partneris, kad ir kokias užduotis jam patikėtumėte.

* Informacijos apie siūlomas versijas ieškokite p. 30–31.

3 KĖBULO TIPAI

PANEL VAN

COMBI

CREW CAB
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ĮVAIRIOMS REIKMĖMS PRITAIKYTAS
KROVINIŲ SKYRIUS
Naujas universalus PROACE pritaikytas gabenti pačius įvairiausius krovinius: jis
išsiskiria ypač talpiu krovinių skyriumi, praktiška prieiga, be to, galima rinktis iš
trijų kėbulo ilgio variantų.
Naujasis PROACE Compact yra nepamainomas pagalbininkas atliekant sunkius darbus.
Šiam modeliui būdingas unikalus 4,6 m ilgio kėbulas diktuoja naujus krovinių gabenimo
ir naudingosios apkrovos standartus: jis išsiskiria talpiausiu klasėje krovinių skyriumi,
o su atvira Smart Cargo krovimo anga jis yra nepranokstamas ir savo ilgiu, kuris siekia
3,3 m. Žemos grindys ir plačiai atsidarančios slankiojamosios šoninės durelės užtikrina
patogiausią klasėje prieigą prie krovinių skyriaus. Taip pat minėtina didžiausia klasėje
naudingoji apkrova ir mažiausias apsisukimo spindulys. Tai byloja, jog šiuo automobiliu
galite gabenti dar daugiau krovinių.
Jei poreikiai yra didesni, galima rinktis dar talpesnes PROACE versijas – Medium ar
Long, kurių kėbulo ilgis yra atitinkamai 4,9 ir 5,3 m.

Naujasis PROACE
Compact yra
nepamainomas
pagalbininkas
atliekant sunkius
darbus. Po jo
trumpu (4,6 m ilgio)
kėbulu įrengtas
talpiausias klasėje
krovinių skyrius,
kurio tūris ir
naudingoji apkrova
neturi lygių.

3 vietos

PRO4003_16
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PROACE Medium
Krovinių skyriaus ilgis: 2512 mm
(su Smart Cargo sistema – 3674 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1628 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1400 kg

PRO4004_16

PROACE Compact
Krovinių skyriaus ilgis: 2162 mm
(su Smart Cargo sistema – 3324 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1628 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1000 kg

5,8m3*

* Maksimalus krovinių skyriaus tūris su Smart Cargo sistema.

6,6m3*

PROACE Long
Krovinių skyriaus ilgis: 2862 mm
(su Smart Cargo sistema – 4026 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1636 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1360 kg

PRO4005_16

5,1m3*

KROVUMO GALIMYBĖS

4,6m
7

DARBAS SUMANIAI ĮRENGTOJE IR
KOMFORTIŠKOJE APLINKOJE
Komfortiškas salonas, išmanieji mobiliojo
biuro sprendimai ir funkcionalus krovinių
skyrius sukuria patogias darbo sąlygas
naujajame PROACE.
Dėl sklandaus ir tylaus važiavimo, tvirtą atramą
užtikrinančių sėdynių ir lengvo valdymo
šiuo automobiliu galima be vargo įveikti
ilgus atstumus, o dėl ypatingos priekinės
sėdynės konfigūracijos PROACE Compact gali
patogiai sėdėti trys žmonės. Su papildomai
komplektuojama naujoviška Smart Cargo
sistema PROACE kabina tampa dar praktiškesnė.
Šią sistemą sudaro trys funkcijos – mobilusis
biuras, į viršų atlenkiama priekinė sėdynė ir
Smart Cargo krovimo anga.
Kaip papildoma įranga PROACE siūloma
navigacijos sistema su 10 metų teikiamomis
prijungiamosiomis paslaugomis. Taigi, kad ir
kur būtumėte, Jūs visuomet galite užsiimti
savo darbais, naudodamiesi ranka pasiekiama
reikiama informacija.
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KOMFORTS

Papildomai komplektuojamą PROACE Smart Cargo
sistemą sudaro dvivietis priekinis suolelis ir mobiliojo
biuro sprendimas, kad galėtumėte pasodinti keleivius arba
naudotis patogiu staliuku, kai nėra keleivių.

Į papildomos PROACE įrangos sąrašą įtraukta Smart Cargo
krovimo anga yra naudinga gabenant ilgesnius krovinius: su
ja krovinių skyrius pailgėja 116 cm ir priekyje dar lieka vietos
dviem žmonėms.

Papildoma PROACE dėtuvė priekinės sėdynės viduje – puiki
vieta tvarkingai laikyti savo ir keleivių kasdienius reikmenis
(esant įrengtai Smart Cargo sistemai, dėtuvės talpa yra
mažesnė).

Naudojant papildomai PROACE furgone komplektuojamą Smart
Cargo į viršų atlenkiamą priekinę sėdynę, krovinių skyriaus erdvę
galima padidinti dar 0,5 m3. Tai unikali PROACE įranga, kuri leidžia
efektyviai panaudoti kabinos plotą, kai reikia gabenti didesnius
krovinius.

Kaip papildoma įranga PROACE komplektuojama didelės raiškos
Pro-Touch navigacijos sistema siūloma su prijungiamosiomis
paslaugomis, kurios teikiamos 10 metų. Galima naudotis
šiomis funkcijomis: ieškoti objektų su TomTom Places, sužinoti
informaciją apie orus, stovėjimo vietas, degalų kainas ir gauti
įspėjimus apie pavojingas zonas (greičio matuoklius).
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EKONOMIŠKA GALIA
Modernūs dyzeliniai varikliai ir sklandžiai pavaras
perjungiančios transmisijos išsiskiria puikia degalų
ekonomija ir nepriekaištingomis techninėmis
charakteristikomis.
Iš gausaus PROACE pažangių dyzelinių variklių ir
sklandžiai veikiančių transmisijų asortimento galite
išsirinkti tinkamiausią derinį, atsižvelgdami į krovumo
galimybes ir degalų ekonomiją – šiuo privalumu
džiaugsitės kiekvienąkart užsukę į degalinę. Siūlomi
du greitai reaguojantys dyzeliniai varikliai (1,6 ir 2,0 l
darbinio tūrio), penki galios variantai (nuo 95 iki 180
DIN AG) ir trys transmisijos (penkių ir šešių pavarų
mechaninės bei šešių pavarų automatinė) – kiekvienas
profesionalas neabejotinai ras sau tinkamą variantą.
Su įdiegta Stop & Start technologija§ PROACE išsiskiria
įspūdinga degalų ekonomija ir kukliais CO2 rodikliais
(nuo 133 g/km*).
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§

Nekomplektuojama modeliuose su 1,6 l varikliu ir 5 M/T ir su 2,0 l 120 DIN AG varikliu.

DYZELINIS VARIKLIS

1,6 l D-4D 95
5 M/T

DYZELINIS VARIKLIS

1,6 l D-4D 115
6 M/T

Galia

Galia

95 DIN AG

115 DIN AG

Degalų sąnaudos*

Degalų sąnaudos*

5,5–5,6 l/100 km

5,1–5,4 l/100 km

CO2 kiekis*

CO2 kiekis*

144–148 g/km

133–139 g/km

Komplektuojama

Komplektuojama

Panel Van Standard,
Professional,
Professional Plus,
Combi Standard ir
Combi Professional
modeliuose

Visuose Panel Van,
Crew Cab ir Combi
modeliuose

VARIKLIAI

DYZELINIS VARIKLIS

2,0 l D-4D 120
6 M/T

DYZELINIS VARIKLIS

2,0 l D-4D 150
6 M/T

DYZELINIS VARIKLIS

2,0 l D-4D 180
6 A/T

Galia

Galia

Galia

120 DIN AG

150 DIN AG

177 DIN AG

Degalų sąnaudos*

Degalų sąnaudos*

Degalų sąnaudos*

5,5–5,7 l/100 km

5,3–5,7 l/100 km

5,7–6,2 l/100 km

CO2 kiekis*

CO2 kiekis*

CO2 kiekis*

144–148 g/km

139–147 g/km

151–163 g/km

Komplektuojama

Komplektuojama

Komplektuojama

Visuose Panel Van ir
Crew Cab modeliuose

Visuose Panel Van,
Crew Cab ir Combi
modeliuose

Visuose Panel Van ir
Crew Cab modeliuose

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

* Vidutiniai rodikliai.
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Automatinė tolimųjų
šviesų sistema užtikrina
optimalų matomumą
tamsiu paros metu.
Sistema automatiškai
įjungia tolimąsias arba
artimąsias šviesas,
užtikrindama saugesnį
vairavimą tamsiu paros
metu.

NUSKAITYKITE
ŠĮ QR KODĄ.
Sužinokite
daugiau apie
Toyota Safety
Sense saugos
įrangą.
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Nematomų zonų
monitorius padeda
vairuotojui saugiau
manevruoti rikiuojantis į
kitą eismo juostą.

Nukrypimo iš
važiuojamosios juostos
įspėjamoji sistema
perspėja vairuotoją, kai
automobilis pradeda keisti
judėjimo trajektoriją eismo
juostoje.

Pre-Collision sistema
su pėsčiųjų fiksavimo
funkcija, naudodamasi
milimetrinių bangų
radaru ir kamera, fiksuoja
transporto priemones
bei pėsčiuosius ir padeda
išvengti susidūrimų.

SAUGOS ĮRANGA

SAUGUS DARBAS

PROACE VERSO saugumas
įvertintas penkiomis
automobilių saugumo
bandymus atliekančios
Euro NCAP organizacijos
žvaigždutėmis*.

Visa serija automobilyje įrengtų saugos sistemų patikimai saugo Jus ir Jūsų
keleivius kelyje.
Kasdien keliaudami verslo reikalais, norite būti užtikrinti savo saugumu. Su
naujajame PROACE komplektuojama Toyota Safety Sense saugos įranga iš tiesų
galite jaustis saugūs. Jūsų saugumui užtikrinti siūlomas papildomas Toyota Safety
Sense komplektas su įvairiomis naujoviškomis saugos sistemomis.
Toyota Safety Sense saugos įranga
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
 Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
 Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
 Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
 Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)


Saugos sistemų asortimentą užbaigia nematomų zonų monitorius (BSM) ir vairuotojo
dėmesio išlaikymo sistema. Taip pat siūlomi automobilio statymo jutikliai ir galinio
vaizdo monitorius, padedantys lengviau ir saugiau manevruoti statant automobilį.
Visa ši įranga ir už saugumą pelnytos penkios Euro NCAP žvaigždutės* byloja, jog
PROACE yra saugus prieglobstis įtemptą darbo dieną.
* Taikytina tik Combi modeliams.

Oro saugos pagalvės (SRS)
Šiame modelyje montuojamos
dvi arba keturios oro saugos
pagalvės: vairuotojo ir
priekinio keleivio SRS oro
saugos pagalvės, taip pat
šoninės oro saugos pagalvės
priekyje ( jei komplektuojamos
keturios).

Vairuotojo dėmesio
išlaikymo sistema
Nustačiusi, jog automobilis be
sustojimo važiuoja dvi valandas
didesniu nei 65 km/h greičiu,
vairuotojo dėmesio išlaikymo
sistema įspėja vairuotoją garso ir
vaizdo signalais. Saugumo jausmą
sustiprina vairuotojo nuovargio
fiksavimo sistema. Ji stebi
automobilio padėties pokyčius
kelyje ir įspėja vairuotoją, jog
metas daryti pertrauką.

Adaptyvioji pastovaus
greičio palaikymo sistema
Į Toyota Safety Sense komplektą
įtraukta adaptyvioji pastovaus
greičio palaikymo sistema palaiko
nustatytą minimalų atstumą iki
priekyje važiuojančios transporto
priemonės. Sumažėjus šiam
atstumui, sistema sumažina
greitį. Atstumui vėl padidėjus,
ji tolygiai padidina automobilio
greitį, kol pasiekiamas vairuotojo
pasirinktas važiavimo greitis.
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PANEL VAN

PROACE Compact – Panel Van
Professional komplektacija

Panel Van konfigūracijos

PROACE Long – Panel Van
Professional komplektacija

3 vietos

Siūlomos Compact, Medium ir Long versijos.

PRO4003_16
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PRO4004_16

* Maksimalus krovinių skyriaus tūris su
Smart Cargo sistema.

5,8m3*

6,6m3*

PRO4005_16

5,1m3*

KOMPLEKTACIJOS

STANDARD KOMPLEKTACIJA

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA

Standartinė įranga
—— 16 colių plieniniai ratlankiai
—— 180° kampu atveriamos dviejų dalių
galinės durelės
—— Pastovaus greičio palaikymo sistema
—— Juodos šoninės apsauginės juostelės
—— Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
—— Skiriamoji sienelė už pirmosios
sėdynių eilės
—— Vairuotojo sėdynės porankis
—— Priekiniai elektra valdomi langai
—— Atvira dėtuvė prietaisų skydelio
viršuje

Standartinė įranga
(papildanti Standard komplektaciją)
—— Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai su
PVC intarpais
—— Vairuotojo sėdynė su aukščio
reguliavimo funkcija
—— Reguliuojama vairuotojo sėdynės
juosmens atrama
—— Mechaninis oro kondicionierius
—— Radijas
—— 4 garsiakalbiai
—— Viršutinis vėsinamas daiktadėžės
skyrelis

Nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.

—— SRS oro saugos pagalvės (2)
—— Priekinis dvivietis suolelis
—— Elektra valdomi ir šildomi durelių
veidrodėliai
—— Pagalbinė važiavimo įkalne sistema
(HAC)
—— 12 V elektros lizdas priekyje
Papildoma įranga
—— Medinė krovinių skyriaus grindų
danga

—— 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
—— Dėtuvė po priekiniu keleivių suoleliu
—— AUX ir USB jungtys
—— Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
Papildoma įranga
—— Smart Cargo sistema
—— Medinė krovinių skyriaus grindų danga
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KOMPLEKTACIJOS

PROFESSIONAL PLUS KOMPLEKTACIJA
Standartinė įranga
(papildanti Professional komplektaciją)
—— Rūko žibintai
—— Elektra valdomi užlenkiami
durelių veidrodėliai
—— Triukšmą slopinanti priekinio lango danga
—— Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių
eilės su langu ir apsauginėmis grotelėmis
—— Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
—— Galiniai automobilio statymo jutikliai
—— Smart Cargo sistema
—— SRS oro saugos pagalvės (4)
Papildoma įranga
—— Pro-Touch multimedijos ir navigacijos
sistema su 7 colių ekranu
—— Medinė krovinių skyriaus grindų danga
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KOMPLEKTACIJOS

PROFESSIONAL COMFORT KOMPLEKTACIJA
Standartinė įranga
(papildanti Professional Plus komplektaciją)
—— 16 colių plieniniai ratlankių gaubtai
—— Kėbulo spalvos durelių rankenėlės,
durelių veidrodėliai ir buferiai
—— Kėbulo spalvos šoninės apsauginės
juostelės
—— Sidabro spalvos apatinių priekinių
grotelių apvadai
—— Pro-Touch multimedijos sistema su 7
colių ekranu
—— Wi-Fi ryšys
—— Papildoma šildymo sistema Webasto
—— Automatinis oro kondicionierius
Papildoma įranga
—— Smart Cargo sistema
—— Medinė krovinių skyriaus grindų danga

Nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.
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CREW CAB

PROACE Long – Crew Cab
Professional komplektacija

Crew Cab konfigūracijos
Siūlomos Medium ir Long versijos.

6 vietos

PRO4011_16
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KOMPLEKTACIJOS

STANDARD KOMPLEKTACIJA
Standartinė įranga
—— 16 colių plieniniai ratlankiai
—— Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
—— Pastovaus greičio palaikymo sistema
—— Juodos šoninės apsauginės juostelės
—— PVC sėdynių apmušalai
—— Vairuotojo sėdynės porankis
—— Vairuotojo sėdynė su aukščio
reguliavimo funkcija
—— Dėtuvė po priekiniu keleivių suoleliu
—— Priekiniai elektra valdomi langai
—— 12 V elektros lizdas priekyje
—— 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
—— Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
—— Dėtuvės priekinėse durelėse
—— SRS oro saugos pagalvės (4)

Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio.
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KOMPLEKTACIJOS

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA
Standartinė įranga
(papildanti Crew Cab Standard komplektaciją)
—— Mechaninis oro kondicionierius
—— Radijas
—— 4 garsiakalbiai
—— AUX ir USB jungtys
—— Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
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KOMPLEKTACIJOS

PROFESSIONAL PLUS KOMPLEKTACIJA
Standartinė įranga
(papildanti Crew Cab Professional komplektaciją)
—— Rūko žibintai
—— Triukšmą slopinanti priekinio lango danga
—— Tamsiai pilki tekstiliniai sėdynių apmušalai
—— Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
—— Galiniai automobilio statymo jutikliai
—— 8 garsiakalbiai
—— Dėtuvė po galine keleivio sėdyne
Papildoma įranga
—— Pro-Touch multimedijos ir navigacijos
sistema su 7 colių ekranu
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COMBI / PROACE VERSO

PROACE Long – Combi

Combi konfigūracijos
Siūlomos Compact, Medium ir Long versijos.

PRO4007_16
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Iki 9 vietų

PRO4009_16

Iki 6 vietų

KOMPLEKTACIJOS

STANDARD KOMPLEKTACIJA

Standartinė įranga
—— 16 colių plieniniai ratlankiai
—— Elektra valdomi ir šildomi durelių
veidrodėliai
—— 180° kampu atveriamos dviejų dalių
galinės durelės
—— Pastovaus greičio palaikymo sistema
—— Juodos šoninės apsauginės juostelės
—— Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
—— Vairuotojo sėdynės porankis
—— Vairuotojo sėdynė su aukščio
reguliavimo funkcija
—— Priekiniai elektra valdomi langai

—— Atvira dėtuvė prietaisų skydelio
viršuje
—— Dėtuvės priekinėse durelėse
—— SRS oro saugos pagalvės (4)

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA

Standartinė įranga
(papildanti Standard komplektaciją)
—— Mechaninis oro kondicionierius
—— Radijas
—— 4 garsiakalbiai
—— AUX ir USB jungtys
—— Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
—— Viršutinis vėsinamas daiktadėžės
skyrelis
—— Dėtuvė po priekiniu keleivių suoleliu
—— 12 V elektros lizdas trečiojoje
sėdynių eilėje
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TRANSPORTAVIMAS
Stogo ir šoninių
sienelių izoliacija

Šoninių slankiojamųjų
durelių langų
apsauginės grotelės

Ratų arkų gaubtai

Neslystanti medinė
grindų apsauga
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Galinių atveriamųjų durelių langų
su stiklo valytuvu apsauginės
grotelės (siūloma visų galinių
durelių versijoms)

AKSESUARAI

PRITAIKYTA PRIE JŪSŲ VERSLO POREIKIŲ
Nesvarbu, kokį darbą dirbtumėte ir kokį PROACE modelį vairuotumėte,
originalūs Toyota aksesuarai leidžia lengvai pritaikyti automobilio praktiškus
sprendimus ir krovinių skyrių pagal savo reikmes. Visi aksesuarai ir jų detalės
padeda lengviau ir efektyviau atlikti darbus, patiriant didesnį malonumą.

Aliumininė stogo platforma
Tvirta ir kartu lengva aliuminio
konstrukcija su integruotu
stogo takeliu ir ritinėliu
kroviniams užkelti per visą plotį.
Individualiai pritaikytas salonas
Toyota aksesuarai suteikia galimybę susikurti PROACE salono aplinką
pagal savo poreikius. Siūlomi apsauginiai, izoliaciniai ir saugos
priedai įvairioms darbo reikmėms.

Stogo skersiniai
Lengvai pritvirtinami rakinami skersiniai
sukuria tvirtą pagrindą gabenant įvairius
daiktus, pavyzdžiui, dviračius, lagaminus ir
slidžių dėžes.
Fiksuoti vilkimo kabliai
Šie vilkimo kabliai leidžia visapusiškai panaudoti didelę
PROACE velkamąją galią. Galima rinktis ir nuimamą
vilkimo kablį. Nenaudojamą kablį galima nuimti.

Nuotrauka yra
iliustracinio pobūdžio.

Informacijos apie visą aksesuarų
asortimentą rasite apsilankę
toyota.lt. Jos galite teirautis ir
Toyota atstovybėje.
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APSAUGA

Nerūdijančio plieno šoninės juostelės
Išskirtinės vamzdinės nerūdijančio plieno juostelės yra
stilinga puošmena ir kartu patikima šoninių plokščių
apsauga nuo smulkių pažeidimų.
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Vėjo deflektoriai
Sumažina vėjo keliamą triukšmą ir turbulenciją salone
važiuojant atvirais langais.

Purvasaugiai
Apsaugo PROACE kėbulą nuo pažeidimų, atstumdami
vandenį, purvą ir akmenukus. Montuojama automobilio
priekyje ir gale.

AKSESUARAI

Lengvojo lydinio ratlankių
apsauginė danga ProTect*
ProTect danga silicio
pagrindu apsaugo ratlankių
paviršių nuo dėmių ir
nešvarumų, kurie atsiranda
dėl stabdžių dulkių,
nepalankių kelio ir oro
sąlygų.

Informacijos apie visą aksesuarų asortimentą rasite apsilankę
toyota.lt. Jos galite teirautis ir Toyota atstovybėje.

Kėbulo apsauginė danga
ProTect*
Dažytus paviršius ir
šoninius langus dengiantis
nematomas tvirtas
keraminis sluoksnis padeda
išsaugoti nepriekaištingą jų
išvaizdą.

Tekstilės apsauginė danga
ProTect*
Tvirtas ir nematomas
sluoksnis apsaugo tekstilinius
sėdynių apmušalus ir
salono kiliminę dangą
nuo nešvarumų. Nuo šios
hipoalerginės dangos lengva
nuvalyti nešvarumus –
nelieka jokių dėmių.

Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio.

Nerūdijančio plieno galinio buferio
apsauginė plokštelė
Specialiai automobiliui pritaikyta plokštelė su
užlaida patikimai saugo galinį buferį nuo įbrėžimų
kraunant ir iškraunant daiktus.

* Toyota ProTect danga turi būti padengta šį darbą išmanančių profesionalių Toyota darbuotojų. Daugiau informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje.

Flanšinis vilkimo įtaisas
Skirtas nuolatiniams vilkimo darbams. Flanšinė
konstrukcija išsklaido bet kokią įtampą, kylančią
velkant krovinius.
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DIRBKITE STILINGAI

EWP Arctic White

NEU Grey Limestone*

EZR Atomium Silver*

EVL Falcon Grey*

EXY Misty Black

KNP Majestic Blue

KJF Supreme Red§

KHK Carnelian Orange*

KCM Rich Brown*

* Metalo blizgesio dažai
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§

Nesiūloma Combi versijoms

SPALVOS, RATLANKIAI IR APDAILA

Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė Panel Van Standard,
Professional, Combi Standard ir
Professional modelių komplektacija

16 colių plieniniai ratlankiai su
centriniais gaubtais
Standartinė Panel Van Standard, Professional,
Professional Plus, Crew Cab Standard,
Professional, Professional Plus, Combi
Standard ir Professional modelių įranga

Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
su PVC intarpais
Standartinė Panel Van Professional
Plus ir Professional Comfort modelių
komplektacija

Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė Crew Cab Standard
ir Professional modelių
komplektacija

PVC tekstiliniai apmušalai
Standartinė Crew Cab
Professional Plus modelių
komplektacija

16 colių plieniniai ratlankių gaubtai
Standartinė Panel Van Professional
Comfort modelių įranga
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IŠSIRINKITE TINKAMĄ FURGONĄ
PANEL VAN

CREW CAB

COMPACT

MEDIUM

LONG

Medium

MODELIS
PRO4022_16

PRO4024_16

PRO4034_16

PRO4026_16

ATVERIAMOS
GALINĖS
DURELĖS

–

3 VIETOS

PRO4005_16

PRO4004_16

PRO4003_16

6 VIETOS

–

–

–

9 VIETOS

–

–

–

PRO4011_16

3 VIETOS,
KROVINIŲ SKYRIAUS
TALPA, m3
(Smart Cargo + 0,5 m3)
PRO4003_16

–

–

–

–

–

–

3,2

PRO4011_16
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PRO4004_16

9 VIETOS,
KROVINIŲ SKYRIAUS
TALPA, m3

–

PRO4005_16

6 VIETOS,
KROVINIŲ SKYRIAUS
TALPA, m3

6,1
(6,6)

5,3
(5,8)

4,6
(5,1)

–

–

SIŪLOMOS VERSIJOS

COMBI / PROACE VERSO
COMPACT

Medium

PRO4035_16

LONG

PRO4037_16

–

PRO4039_16

–

PRO4041_16

–

1138 mm

–
1838 mm

1488 mm

PRO4048_16

LONG

PRO4007_16

PRO4046_16

PRO4045_16

–
PRO4009_16

PRO4047_16

–

–

1,2*

–

1,6*

PRO4007_16

4,0

958 mm

2,0*

PRO4048_16

–

608 mm

PRO4049_16

266 mm

PRO4046_16

PRO4045_16

–
0,98*

0,55*
PRO4049_16

0,18*

* Iki galinių sėdynių viršaus.
* To top of back seats.
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PRO4009_16

PRO4047_16

SPECIFIKACIJOS
1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Vidutinės (l/100 km)

5,5–5,6

5,1–5,2

5,5–5,7

5,3–5,6

5,7–6,0

Mieste (l/100 km)

6–6,1

5,5–5,6

6,3–6,6

5,9

6,1–6,4

Užmiestyje (l/100 km)

5,2–5,4

4,9–5,0

5,1

4,9–5,3

5,4–5,7

APLINKOSAUGA
Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)
Vidutinis (g/km)

144–148

133–137

144–148

139–147

151–159

Mieste (g/km)

156–160

143–148

164–173

154

161–169

Užmiestyje (g/km)

136–141

127–131

133–134

129–140

141–149

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu Nr. 715/2007/EB, iš dalies pakeistu reglamentu Nr. 2015/45W/EB, 45X, 45Y, EC 2016 646W, 646X ir 646Y)
Euro taršos klasė

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Anglies monoksidas, CO (mg/km)

259,3

195,5

186,8–228,7

191,7–222,7

115,8–146,1

Azoto oksidai, NOx (mg/km)

48,2

34,7

53,3–62,6

65,1–67,5

25,7–35

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)

69,6

54

62,6–74

75,8–76,7

33,2–41,8

Kietosios dalelės (mg/km)

0,15

0,45

0,03–0,48

0,24–0,3

0,27–0,33

Triukšmas pravažiuojant (dB(A))

69,1

69,2

72,3

73,5

73,2

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal Europos Komisijos priimtus įstatymus. Norėdami gauti daugiau
informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO2 reikšmės 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.).

VARIKLIS

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Variklio kodas

3WZ-TV

3WZ-HV

4WZ-FTV

4WZ-FTV

4WZ-FHV

Cilindrų skaičius

4

4

4

4

4

Vožtuvų mechanizmas

8 vožtuvų, DOHC, diržinė
pavara

8 vožtuvų, DOHC, diržinė
pavara

16 vožtuvų, DOHC, diržinė
pavara

16 vožtuvų, DOHC, diržinė
pavara

16 vožtuvų, DOHC, diržinė
pavara

Degalų sistema

Tiesioginio dyzelino
įpurškimo (Common Rail)

Tiesioginio dyzelino
įpurškimo (Common Rail)

Tiesioginio dyzelino
įpurškimo (Common Rail)

Tiesioginio dyzelino
įpurškimo (Common Rail)

Tiesioginio dyzelino
įpurškimo (Common Rail)
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SPECIFIKACIJOS

VARIKLIS

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Darbinis tūris (cm3)

1560

1560

1997

1997

1997

Skersmuo x eiga (mm x mm)

75 x 88,3

75 x 88,3

85 x 88

85 x 88

85 x 88

Suspaudimo laipsnis

17:1

17:1

16,7:1

16,7:1

16,7:1

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)

210 / 1750

300 / 1750

340 / 2000

370 / 2000

400 / 2000

Maksimali galia (DIN AG)

95

115

120

150

177

Maksimali galia (kW/aps./min.)

70 / 3750

85 / 3500

90 / 3750

110 / 4000

130 / 3750

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Maksimalus greitis (km/h)

145

145

160

170

170

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)

15,5–19,1

18,1

12,9–16,1

13,3

11,0

PAKABA

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Priekinė pakaba

Pseudo McPherson su
stabilizatoriumi

Pseudo McPherson su
stabilizatoriumi

Pseudo McPherson su
stabilizatoriumi

Pseudo McPherson su
stabilizatoriumi

Pseudo McPherson su
stabilizatoriumi

Galinė pakaba

Svirtinė pakaba su
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su
išilginėmis svirtimis

Svirtinė pakaba su
išilginėmis svirtimis

BAGAŽINĖS TALPA (Combi)

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo (9 sėdynės) (l)

180–550

180–980

550–980

Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis
sėdynėmis (9 sėdynės) (l)

700

700–1300

700–1300

Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo (6 sėdynės) (l)

1200–1600

1200–2000

1600–2000

Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis
sėdynėmis (6 sėdynės) (l)

1700–2300

1700–3700

2300–3700

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija
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SPECIFIKACIJOS
MATMENYS IR SVORIS

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Išorės ilgis (mm)

4609–5309

4609–5309

4959–5309

4959–5309

4959–5309

Išorės plotis (mm)

1920

1920

1920

1920

1920

Išorės aukštis (mm)

1910–1940

1899–1940

1940

1899–1940

1910–1940

Provėža priekyje (mm)

1630

1630

1630

1630

1630

Provėža gale (mm)

1618

1618

1618

1618

1618

Užlaida priekyje (mm)

881

881

881

881

881

Užlaida gale (mm)

803

803–1153

803–1153

803–1153

803–1153

Atstumas tarp ašių (mm)

2925–3275

2925–3275

2925–3275

2925–3275

2925–3275

Apsisukimo spindulys (padangų) (m)

11,3–12,4

11,3–12,4

11,3–12,4

12.4

12.4

Vidaus ilgis (mm)

2811–3161

2811–3511

3161–3511

3161–3511

3161–3511

Vidaus plotis (mm)

1515

1515

1515

1515

1515

Krovinių skyriaus ilgis (mm)

2162–2512

1352–2512

1352–2862

1700–2862

1700–2862

Krovinių skyriaus plotis (mm)

1628

1618–1628

1618–1628

1618–1636

1618–1636

Krovinių skyriaus aukštis (mm)

1397

1337–1397

1337–1397

1339–1397

1339–1397

Bendras bagažinės ilgis su galinėmis sėdynėmis (mm)

2063–2413

1488–2763

1488–2763

1838–2763

1838–2763

Krovinių skyriaus tūris (m³)

4,6–5,3

3,2–5,3

3,2–6,1

4–6,1

4–6,1

Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA standartą, l)
Naudingoji apkrova (kg)

1000

1000–1185

1185–1400

1000–1360

1000–1360

Bendroji automobilio masė (kg)

2610–2640

2635–2790

2965–3100

2730–3100

2750–3000

Parengto automobilio masė (kg)

1510–1965

1536–2043

1601–1980

1603–2103

1646–2014

Velkamoji galia su stabdžiais (kg)

1800–2000

1800–2500

2000–2500

2300–2500

2000–2500

Velkamoji galia be stabdžių (kg)

750

750

750

750

750

STABDŽIAI

1,6 l D-4D 95
Dyzelinas, 5 M/T

1,6 l D-4D 115
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 120
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 150
Dyzelinas, 6 M/T

2,0 l D-4D 180
Dyzelinas, 6 A/T

Priekiniai stabdžiai

Aušinamieji diskai

Aušinamieji diskai

Aušinamieji diskai

Aušinamieji diskai

Aušinamieji diskai

Galiniai stabdžiai

Vientisieji diskai

Vientisieji diskai

Vientisieji diskai

Vientisieji diskai

Vientisieji diskai

A/T = automatinė transmisija
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M/T = mechaninė transmisija

SPECIFIKACIJOS

Panel Van Standard,
Professional, Professional Plus

Panel Van
Professional Comfort

Visos Crew Cab versijos

Visos Combi versijos

16 colių plieniniai ratlankiai



−





16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankių gaubtai

−



−

−

Normalaus dydžio atsarginis ratas









RATLANKIAI

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

1910–2600 mm

 =standartinė įranga

1630 mm
1920 –1970 mm

881 mm

2925–3275 mm
4609–5309 mm

803–1153 mm

1618 mm
1920 –1970 mm
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Įranga
Panel Van
IŠORĖ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16
padangomis







−

16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankių
gaubtai su 215/65 R16 padangomis

−

−

−



Normalaus dydžio atsarginis ratas









Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai









Dieniniai žibintai (lemputės)









Priekiniai rūko žibintai

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)





Posūkių apšvietimo funkcija

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su 2,0 l D
180 AG varikliu arba komplektu (AP))

Priekinių žibintų valytuvai

−

−

−

Komplektas (C2)

Juodos durelių rankenėlės







−

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės

−

−

−



Chromuota durelių rankenėlių apdaila

−

−

−

Komplektas (AP)
−

Juodi durelių veidrodėliai







Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai

−

−

−



Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

−

−





Juodi priekinis ir galinis buferiai







−

Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai

−

−

−



Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo
spalvos galinis buferiai (tik Long modelių)

−

−

−



Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai

−

−

−
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Įranga

Panel Van
IŠORĖ

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Juodos šoninės apsauginės juostelės







−

Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės

−

−

−



Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai









Vienerios slankiojamosios šoninės durelės









Dvejos slankiojamosios šoninės durelės









Elektra valdomos slankiojamosios durelės

−

−

−

Komplektas (AP)


180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės







Triukšmą slopinanti priekinio lango danga

−

−





Priekinio lango šilumos izoliacija

−

−

−

Komplektas (TP)

VIDUS

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)









Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)









Salono apšvietimas priekyje (lemputės)









Apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)

−

−





Plastikinė grindų danga









Guminiai grindų kilimėliai








−



Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės





−

Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu ir apsauginėmis grotelėmis

−

−



 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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Įranga
Panel Van
Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Tekstiliniai sėdynių apmušalai



−

−

−

Tekstiliniai su PVC intarpais sėdynių apmušalai

−







Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

−

−





Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija

−







Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama

−







Dvivietis priekinio keleivio suolelis









Vairuotojo sėdynės porankis









KOMFORTAS

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Mechaninis oro kondicionierius

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)





−

Automatinis oro kondicionierius

−







Pastovaus greičio palaikymo sistema









Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)









Elektra valdomi priekiniai langai









Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija









Trijų stipinų uretaninis vairas









Nuotolinis durelių užraktas









Smart Entry & Start sistema

−

−

−

Komplektas (AP)

Variklio užvedimo mygtukas

−

−

−

Komplektas (AP)

Prieblandos jutiklis

−

−

−

Komplektas (C2)

Lietaus jutiklis

−

−

−

Komplektas (C2)

Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis

−

−





Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

−

−

−

Komplektas (TP ir AP)

Galiniai automobilio statymo jutikliai

−

−





Programuojamas ir nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (Webasto)

−

−

−



SĖDYNĖS
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Įranga

Panel Van
Standard

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Radijas

−







Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu

−

−

Komplektas (MN)



4 garsiakalbiai

−







Aux-in jungtis

−







USB jungtis

−







Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

−







Wi-Fi ryšys

−

−

−



Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas







−

Baltas LCD daugiafunkcis ekranas

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

−/

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)



Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

−

−

Komplektas (MN)



Projekcinis ekranas

−

−

−

Komplektas (TP)

Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje

−

−

−

-

Multimedijos sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros
užfiksuoti vaizdai

−

−

−

Komplektas (C2)

Panoraminio vaizdo monitorius (galinis vaizdas 180° kampu)

−

−

−

Komplektas (C2)

Trumpa antena

−







Ilga antena



−

−

−

DĖTUVĖS

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

/ Komplektas (TP)

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu

−

/−*

−

−

Smart Cargo sistema

−







Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje









Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje

−

−

−

Komplektas (TP)

Du 12 V elektros lizdai priekyje









Priekinė daiktadėžė su apšvietimu

−







 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

* Nekomplektuojama modeliuose su Smart Cargo sistema.
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Įranga
Panel Van
DĖTUVĖS

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis

−







12 V elektros lizdas krovinių skyriuje

−







Medinė krovinių skyriaus grindų danga









SAUGUMAS

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir
pagalbinė stabdymo (BA) sistemos









Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)









Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)









Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų

−







Nematomų zonų monitorius (BSM)

−

−

−

Komplektas (TP)

Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

−

−

−

Komplektas (TP)

Toyota Safety Sense saugos įranga
Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija (PCS)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

−

−

−

Komplektas (TP)

SRS oro saugos pagalvės (2)





−

−

SRS oro saugos pagalvės (4)

−

−





PAPILDOMI KOMPLEKTAI

Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Multimedia & Navigation komplektas (MN)
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

−

−



−

Aktyviosios saugos įranga

Pasyviosios saugos įranga
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Įranga

Panel Van
Standard

Professional

Professional Plus

Professional Comfort

Convenience komplektas 2 (C2)
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Lietaus jutiklis
Prieblandos jutiklis
Priekinių žibintų valytuvai
Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
Panoraminio vaizdo monitorius (galinis vaizdas 180° kampu)
Multimedijos sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti vaizdai

−

−

−



Easy Access komplektas (AP)
Posūkių apšvietimo funkcija
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
Chromuota durelių rankenėlių apdaila
Elektra valdomos slankiojamosios durelės
Smart Entry & Start sistema
Variklio užvedimo mygtukas

−

−

−

PAPILDOMI KOMPLEKTAI

Safety & Technology komplektas (TP)
Toyota Safety Sense saugos įranga
Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija (PCS)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
Nematomų zonų monitorius (BSM)
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
Balso atpažinimo funkcija
Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
Priekinio lango šilumos izoliacija
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
Projekcinis ekranas
 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

Siūloma tik su
Convenience komplektu 2
(C2) ir navigacijos sistema



− = nekomplektuojama

Siūloma tik su
Convenience komplektu 2
(C2) ir Easy Access
komplektu (AP)



−

−

−

Komplektas = papildomos įrangos komplektas
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Įranga
Crew Cab
IŠORĖ

Standard

Professional

Professional Plus

16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis







Normalaus dydžio atsarginis ratas







Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai







Dieniniai žibintai (lemputės)







Priekiniai rūko žibintai

− /

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)



Posūkių apšvietimo funkcija

− /

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

− /

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

− /  (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

Juodos durelių rankenėlės







Juodi durelių veidrodėliai







Juodi priekinis ir galinis buferiai







Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas







Juodos šoninės apsauginės juostelės







Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai







Dvejos slankiojamosios šoninės durelės







Dveji fiksuoti šoniniai langai







Tonuoti (30%) galinių langų stiklai







180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės







Triukšmą slopinanti priekinio lango danga

−

−



VIDUS

Standard

Professional

Professional Plus

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)







Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)







Salono apšvietimas priekyje (lemputės)







Apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)

−

−
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− /

Įranga

Crew Cab
VIDUS

Standard

Professional

Professional Plus

Plastikinė grindų danga







Tekstiliniai grindų kilimėliai







Skiriamoji sienelė už antrosios sėdynių eilės







Standard

Professional

Professional Plus

PVC sėdynių apmušalai





−

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

−

−



SĖDYNĖS

Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

−

−



Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija







Dvivietis priekinio keleivio suolelis







Vairuotojo sėdynės porankis







6 vietos







KOMFORTAS

Standard

Professional

Professional Plus

Mechaninis oro kondicionierius

− /  (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)



−

Pastovaus greičio palaikymo sistema







Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)







Elektra valdomi priekiniai langai







Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija







Trijų stipinų uretaninis vairas







Nuotolinis durelių užraktas







Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis







 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama
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Įranga
Crew Cab
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Standard

Professional

Professional Plus

Radijas / grotuvas

−





4 garsiakalbiai

−



−

8 garsiakalbiai

−

−



Aux-in jungtis

−





USB jungtis

−





Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

−





Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas







Baltas LCD daugiafunkcis ekranas

− /

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

− /

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

 (skirta tik modeliams su
2,0 l D 180 AG varikliu)

Trumpa antena

−





Ilga antena



−

−

DĖTUVĖS

Standard

Professional

Professional Plus

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu







Dėtuvė po galine sėdyne

−

−



Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje







Du 12 V elektros lizdai priekyje







12 V elektros lizdas krovinių skyriuje







Priekinė daiktadėžė su apšvietimu

−





SAUGUMAS

Standard

Professional

Professional Plus

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir
pagalbinė stabdymo (BA) sistemos







Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)







Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)







Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų







− /

Aktyviosios saugos įranga
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Įranga

Crew Cab
Standard

Professional

Professional Plus

SRS oro saugos pagalvės (4)







PAPILDOMAS KOMPLEKTAS

Standard

Professional

Professional Plus

−

−



SAUGUMAS
Pasyviosios saugos įranga

Multimedia & Navigation komplektas (MN)
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

Combi / PROACE VERSO
IŠORĖ

Combi Standard

Combi Professional

16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis





Normalaus dydžio atsarginis ratas





Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai





Dieniniai žibintai (lemputės)





Juodos durelių rankenėlės





Juodi durelių veidrodėliai





Juodi priekinis ir galinis buferiai





Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas





Juodos šoninės apsauginės juostos





Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai





Vienerios slankiojamosios šoninės durelės





Dveji slankiojamieji šoniniai langai





 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama
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Įranga
Combi / PROACE VERSO
IŠORĖ

Combi Standard

Combi Professional

Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)





180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės





Atveriamos dviejų dalių galinės durelės su langais





Šildomas galinis langas





Galinio lango valytuvas





VIDUS

Combi Standard

Combi Professional

Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)





Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)





Salono apšvietimas priekyje (lemputės)





Plastikinė grindų danga





Combi Standard

Combi Professional

Tekstiliniai sėdynių apmušalai





Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija





Dvivietis priekinio keleivio suolelis





Vairuotojo sėdynės porankis





Trivietis antrosios eilės suolelis





Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės





Trivietis trečiosios eilės suolelis





6 vietos





9 vietos





SĖDYNĖS
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Įranga

Combi / PROACE VERSO
KOMFORTO ĮRANGA

Combi Standard

Combi Professional

Mechaninis oro kondicionierius

−



Pastovaus greičio palaikymo sistema





Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)





Elektra valdomi priekiniai langai





Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija





Nuotolinis durelių užraktas





Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis





MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

Combi Standard

Combi Professional

Radijas / grotuvas

−



4 garsiakalbiai

−



Aux-in jungtis

−



USB jungtis

−



Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

−



Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas





Baltas LCD daugiafunkcis ekranas





Trumpa antena

−



Ilga antena



−

 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama
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Įranga
Combi / PROACE VERSO
DĖTUVĖS

Combi Standard

Combi Professional

Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu

−



Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje





Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis

−



Du 12 V elektros lizdai priekyje





12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje

−



Daiktadėžė su apšvietimu

−



Combi Standard

Combi Professional

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo
(BA) sistemos





Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)





Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)





Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)





Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų









SAUGOS ĮRANGA
Aktyviosios saugos įranga

Pasyviosios saugos įranga
SRS oro saugos pagalvės (4)
 = standartinė įranga
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 = papildoma įranga

− = nekomplektuojama

49

TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS
50

TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS
51

MANO
TOYOTA
Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje
vietoje.

mano.toyota.lt
52

53

TOYOTA PASLAUGOS

PASLAUGOS
SERVICE
Toyota servisas – tai sertifikuoti specialistai, specialūs
įrankiai, pripažintas profesionalumas ir aukšto lygio
klientų aptarnavimas.
Galite ramiai patikėti savo automobilio priežiūros darbus
Toyota servisui – niekas taip gerai nepažįsta jo, kaip mes.
Juk tai mūsų sukurtas ir pagamintas produktas. Be to,
mes parengėme aukšto lygio technikos specialistus ir
konsultantus, kad jie profesionaliai pasirūpintų Jumis ir
Jūsų automobiliu.


Toyota technikos specialistai sertifikuoti ir parengti
pagal aukščiausius standartus.



Atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus,
naudojamos tik originalios Toyota dalys.



Aukščiausio lygio techninės priežiūros paslaugos ir
aptarnavimas suteiks saugumo jausmą.



Laiku atliekami techninės priežiūros darbai Toyota
servise padės išsaugoti visą automobilio priežiūros
istoriją ir užtikrins aukštą išliekamąją jo vertę.



Serviso paslaugas patogu užsisakyti internetu.
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TOYOTA BUSINESS PLUS

Toyota Business Plus – tai Jūsų verslo partneris, galintis
padėti sėkmingai plėtoti verslą, pranokdamas visus
lūkesčius.
Su Toyota Business Plus mes galime pasiūlyti itin
konkurencingas bendras eksploatacines išlaidas, ramų
vairavimą žinant, jog automobiliais galima naudotis be
pertraukų ištisomis paromis, ir profesionalias paslaugas
mūsų atstovybėse.
Bendros eksploatacinės išlaidos
 Patraukli išliekamoji vertė
 Vienas mažiausių klasėje CO kiekis
2
 Mažos degalų sąnaudos
Ramybės jausmas už vairo
 Plati sprendimų įvairioms verslo reikmėms pasiūla
 Visame pasaulyje pripažinta kokybė ir patikimumas
 Ilgalaikė partnerystė
Profesionalios paslaugos
 Kokybė kiekviename etape
 Individualūs patarimai ir pagalba
 Toyota Express Service
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PROACE: PATIKIMAS DARBO PARTNERIS
toyota.lt

Norėdami
sužinoti daugiau,
nuskaitykite šį
QR kodą.
Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų,
todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje.
• Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota
neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie
technines charakteristikas ir įrangą. • © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.
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