PROACE

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE VERBETEREN, TE
EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U TE VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW
VERWACHTINGEN OVERTREFT. EEN AUTO DIE U VERTROUWEN GEEFT EN EEN
BETER ANTWOORD HEEFT OP AL UW PLANNEN. DAAR MAG U OP REKENEN.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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INTRODUCTIE

TOYOTA PROACE BEDRIJFSWAGENS
Van de ruime en zeer wendbare PROACE Compact tot de
stoere en onverwoestbare PROACE Truck. Voor elke klus
is er een betrouwbare Toyota PROACE bedrijfswagen
die de klus ook écht klaart. Elke dag opnieuw.
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4,6 m
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PROACE COMPACT

PROACE Compact
PROACE Worker
PROACE Long Worker

DE SLIMME PROACE COMPACT
IS RUIM EN WENDBAAR
De Toyota PROACE Compact is een unieke bedrijfswagen. Hij combineert een
groot laadvolume van 4,6 m met compacte buitenmaten, waardoor hij zeer
wendbaar is in het verkeer. Zo bent u snel op locatie, met zoveel mogelijk
goederen. Deze slimme bedrijfswagen heeft ruimte voor drie personen en heeft
een laadvermogen van 1.100 kg tot ruim 1.500 kg.
De PROACE Compact heeft het grootste laadvolume in zijn klasse. Daarbij profiteert
u van een 206 centimeter lange laadvloer, brede schuifdeuren en naar keuze
achterdeuren of een grote achterklep. Zo neemt de PROACE Compact u veel
werk uit handen.

GESLOTEN BESTELWAGEN

DUBBELE CABINE

PERSONENBUS

TRUCK
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PROACE WORKER MET
LAADVERMOGEN TOT MAAR
LIEFST 6,6 m EN RUIM 1.500 kg

PROACE Long Worker

§

De Toyota PROACE Workers zijn er voor de echt grote klussen. Leverbaar in
twee lengtes, als Dubbele Cabine of Truck met opbouw.
De PROACE Worker biedt 5,3 m inhoud, de Long Worker gaat zelfs tot 6,6 m. Beide
kunnen tot ruim 1.500 kg laadvermogen aan én een aanhangwagen tot zelfs 2.500 kg.
De PROACE Dubbele Cabine biedt comfortabel plaats aan vijf tot zes personen. Hij is leverbaar
in diverse uitvoeringen, met elk een 4,0 m grote laadruimte. Daarmee is de PROACE
Dubbele Cabine zowel voor uw werk als voor uw vrije tijd een betrouwbare partner.

2 of 3 zitplaatsen

4,6 m3

PROACE Compact
Lengte laadvloer: 2.063 mm
Laadhoogte: 1.397 mm
Laadbreedte: 1.628 mm
Max. laadvermogen: 1.535 kg
* Max. met Smart Cargo doorlaadfunctie.
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5,3 m3

PROACE Worker
Lengte laadvloer: 2.413 mm
Laadhoogte: 1.397 mm
Laadbreedte: 1.628 mm
Max. laadvermogen: 1.522 kg

§

6,6 m
Laadvermogen: tot 1.460 kg
Laadvolume:

6,6 m3*

PROACE Long Worker incl. Smart Cargo
Lengte laadvloer: 2.763 mm
Lengte laadvloer: 4.026 mm*
Laadhoogte: 1.397 mm
Laadbreedte: 1.628 mm
Max. laadvermogen: 1.460 kg

Cool Comfort uitvoering met
standaard Smart Cargo.

PROACE WORKERS

9

HARD WERKEN MET PLEZIER
De Toyota PROACE maakt hard werken leuk.
Met comfortabele stoelen, een goede zitpositie
en veelzijdige laadoplossingen is de PROACE
een slimme businesspartner.
De PROACE biedt soepele, krachtige
aandrijflijnen voor een stille en vlotte rit.
De stevige en veelzijdig verstelbare stoelen
garanderen optimaal rijcomfort.
Smart Cargo is een slim pakket dat standaard
is op elke PROACE Long Worker Cool Comfort.
Smart Cargo biedt drie slimmigheden. Klapt
u de middelste rugleuning omlaag, dan krijgt
u de beschikking over een mobiel kantoor. De
rechter zitting scharniert desgevraagd omhoog
waardoor er nog meer laadvolume ontstaat. En
middels het te openen luik in de tussenwand
neemt u lange buizen tot wel vier meter zonder
problemen mee.
In de PROACE Navigator en Professional
beschikt u standaard over een full-map
navigatiesysteem. Zo kunt u zich concentreren
op uw werk, terwijl de PROACE nadenkt over
de snelste en de slimste route. Met tien jaar
lang standaard Connected Services blijven
de kaartgegevens up-to-date en heeft u
alle digitale informatie standaard binnen
handbereik.
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COMFORT

De PROACE Long Worker Cool Comfort beschikt over drie
zitplaatsen voorin. De middelste zitplaats is ook te gebruiken
als bureau. De rugleuning is eenvoudig neer te klappen en
biedt ruimte aan bijvoorbeeld uw laptop.

Eveneens biedt de Long Worker Cool Comfort de
mogelijkheid om de laadruimte met 110 cm te verlengen
tot zelfs vier meter. Daarvoor hoeft u alleen het doorlaadluik
in de tussenwand te openen. Dit zorgt voor extra veiligheid,
tegelijkertijd bespaart u brandstof.

Als derde slimmigheid vergroot u de laadruimte voorin met
0,5 m door in één simpele beweging de zitting omhoog
te scharnieren. Ook dit is standaard op elke PROACE Long
Worker Cool Comfort.

De Cool Comfort uitvoeringen van de PROACE Compact,
Worker en Truck zijn standaard voorzien van een
bijrijdersbank met een groot opbergvak onder de zitting.
Zo ruimt u snel en makkelijk uw spullen op.

Kiest u voor twee openslaande achterdeuren? Dan kunt u
deze altijd tot 180 graden openen. Wel zo handig.

De PROACE Navigator en Professional is standaard
uitgerust met het Toyota full-map navigatiesysteem,
inclusief Connected Services voor een periode van tien
jaar. Hiermee beschikt u over actuele verkeersinformatie,
bezienswaardigheden, de weersvoorspelling, informatie
over parkeerplekken, brandstofprijzen en waarschuwingen
voor snelheidscamera’s.
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ZUINIG EN STERK IN ÉÉN
Toyota’s geavanceerde D-4D dieselmotoren worden gecombineerd
met sterke en soepele versnellingsbakken. Duurzaamheid en pure
kracht komen samen met een toonaangevend laag brandstofverbruik en lage emissiewaarden.

Elke PROACE voldoet aan de Euro 6.2-emissienorm. Hierdoor
is geen enkele milieuzone een probleem. Middels het standaard
bandenspanningscontrolesysteem blijft de bandenspanning op
het juiste niveau. Dit bespaart brandstof én verhoogt de veiligheid.

De PROACE is leverbaar met vijf verschillende D-4D dieselmotoren, in
vermogen oplopend van 102 tot maar liefst 177 pk en met een koppel
oplopend tot maar liefst 400 Nm bij 2.000 tpm. Stop & Start technologie
is standaard, waardoor het brandstofverbruik en daarmee uw kosten
lager uitvallen.

Door toepassing van een Stop & Start systeem worden het
brandstofverbruik en de emissies tot een minimum beperkt. De
CO-uitstoot vanaf slechts 125 g/km* behoort tot de laagste in
zijn klasse. Naast de lage CO-uitstoot is ook het brandstofverbruik
zeer gunstig. Geld besparen was nog nooit zo gemakkelijk.

Zelf schakelen of automatisch schakelen? De 102, 120, 122 en
150 pk sterke dieselmotoren zijn is standaard gekoppeld aan de
handgeschakelde 6-versnellingsbak. Een soepele en volledig
automatische 8-traps transmissie is beschikbaar op de 2.0 D-4D
122 pk en standaard op de 177 pk.

* Gecombineerde cyclus PROACE Compact 1,5 88 kW (120 pk).

Alle in deze brochure aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten
in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op
een standaard productievoertuig. In de praktijk zijn het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk
van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.
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MOTOREN

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

1,5 liter D-4D
102 pk 6-versn.

1,5 liter D-4D
120 pk 6-versn.

2,0 liter D-4D
122 pk 6-versn.

2,0 liter D-4D
122 pk
8-automaat

2,0 liter D-4D
150 pk 6-versn.

2,0 liter D-4D
177 pk
8-automaat

Vermogen

Vermogen

Vermogen

75 kW / 102 pk

88 kW / 120 pk

90 kW / 122 pk

Vermogen

110 kW / 150 pk

Vermogen

Vermogen

Koppel

Koppel

Koppel

90 kW / 122 pk

Koppel

130 kW / 177 pk

270 Nm bij 2.250 tpm

300 Nm bij 2.250 tpm

340 Nm bij 2.000 tpm

Koppel

370 Nm bij 2.000 tpm

Koppel

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik

340 Nm bij 2.000 tpm

Brandstofverbruik

400 Nm bij 2.000 tpm

4,9 l/100 km

4,7 l/100 km

5,4 l/100 km

Brandstofverbruik§

vanaf 5,2 l/100 km

Brandstofverbruik§

CO-emissie

CO-emissie

CO-emissie

5,4 l/100 km

CO-emissie

130 g/km

125 g/km

142 g/km

CO-emissie§

vanaf 138 g/km

§

§

§

§

§

§

§

§

143 g/km
§

5,3 l/100 km
CO-emissie§
141 g/km

Gecombineerde cyclus, kijk voor exacte combinaties in de prijslijst.
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PROACE GESLOTEN BESTELWAGENS

PROACE Worker
Cool Comfort

PROACE Worker
Professional

Gesloten bestelwagens met 2 of 3 zitplaatsen

4,6 m3

PROACE Compact

5,2 m3

PROACE Worker

* Maximaal laadvolume Cool Comfort met standaard Smart Cargo.
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6,6 m3

PROACE Long Worker*

UITVOERINGEN

COMFORT & COOL COMFORT

NAVIGATOR & PROFESSIONAL

COMFORT (STANDAARDUITRUSTING)
– 16" stalen velgen en 215/65R16 banden
– Buitenspiegels, deurgrepen en bumpers
zwart (bovenzijde bumper in kleur)
– Elektrische ramen vóór
– Centrale portiervergrendeling
via sleutel
– Cruise Control met snelheidsbeperking
– Airbag bestuurder en passagier
– ABS, BA, VSC en Hill Start Assist
– Bestuurdersstoel met armsteun
– Bijrijdersbank
– Volledig gesloten tussenwand
– Bandenspanningscontrolesysteem
(TPWS)

MEERUITRUSTING NAVIGATOR (extra t.o.v. Cool Comfort)
– Bijrijdersbank met armsteun en
– Toyota Pro-Touch radio met
opbergruimte i.p.v. Smart Cargo
7" kleurenscherm
– Navigatiesysteem
– Regensensor
– Parkeersensoren achter (4x)
– Schemersensor

– Rechter schuifdeur
– Volwaardig reservewiel
– 2 speakers en 2 tweeters
– Afstandsbediening t.b.v. centrale
portiervergrendeling
– Autofunctie voor elektrische
raambediening
– Buitenspiegels elektrisch bedienbaar
en verwarmd
– Radio met Bluetooth® en USB
aansluiting
– 12V aansluiting in dashboardkastje
en laadruimte
– Bekleding stof lichtgrijs / kunstleder
donkergrijs

MEERUITRUSTING COOL COMFORT (extra t.o.v. Comfort)
– Smart Cargo: doorlaadfunctie in
– Airconditioning handbediend
tussenwand, opklapbaar zitgedeelte
– Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
bijrijdersbank, mobile oﬃce (Long
– Opbergruimte onder bijrijdersbank
Worker)
(Worker en Truck)

MEERUITRUSTING PROFESSIONAL (extra t.o.v. Navigator)
– Akoestische voorruit
– Climate Control links en rechts
– Bekleding stof donkergrijs
gescheiden
– Bijrijderstoel met armsteun of
– Mistlampen vóór
bijrijdersbank met opbergruimte
– Portiergrepen in chroom
(geen Smart Cargo)
– Smart Entry en startknop
– Toyota Pro-Touch DAB+ radio
– Bochtenverlichting (alleen 177pk
met 7" kleurenscherm
automaat)
– Volledige tussenwand met ruit
– Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
– Zijbescherming in carrosseriekleur
en in carrosseriekleur
– Lederen stuurwiel
– Bumpers volledig in carrosseriekleur
(Long Worker middendeel
achterbumper in zwart)
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PROACE DUBBELE CABINE

PROACE Dubbele Cabine Professional

5 of 6 personen
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Professional en Dynamic

Cool Comfort, Navigator en Professional

Met 5 of 6 zitplaatsen

Met 6 zitplaatsen

UITVOERINGEN

PROACE DUBBELE CABINE
COOL COMFORT

PROACE DUBBELE CABINE
DYNAMIC

BELANGRIJKSTE UITRUSTING COOL COMFORT
– Airconditioning handbediend
– Dubbele Cabine met vaste achterbank en
– Radio met Bluetooth® en USB
laadruimte onder volledige achterbank
– Cruise Control met snelheidsbeperking
– Centrale portiervergrendeling
– 16" stalen velgen
– Airbag bestuurder + passagier + side
– Buitenspiegels, deurgrepen en bumpers – Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
zwart (bovenzijde voorbumper in kleur)
en verwarmd

DYNAMIC (t.o.v. Professional)
– Extra airconditioning achterin
– Parkeercamera met hulplijnen
– Parkeersensoren vóór en achter
– 17" lichtmetalen velgen
– Buitenspiegels met dodehoekprotectie
– Dubbele Cabine met 2e zitrij 2/3 en 1/3
op rails verschuifbaar en opklapbaar,

MEERUITRUSTING NAVIGATOR (extra t.o.v. Cool Comfort)
– Navigatiesysteem
– Regensensor
– Parkeersensoren achter (4x)
– Schemersensor
– Toyota Pro-Touch radio met 7"
kleurenscherm
PROFESSIONAL (t.o.v. Navigator)
– Climate control 2 zones
– Toyota Pro Touch audio DAB+
– 16" stalen velgen met wieldop
– Bumpers volledig in carrosseriekleur
(middendeel achterbumper zwart)

– Dubbele Cabine met 3 losse zitplaatsen,
laadruimte onder 1/3 achterbank en
2/3 opbergruimte onder achterbank
– Smart Entry met startknop
– Lederen stuurwiel

EXECUTIVE (t.o.v. Dynamic)
– 230V aansluiting 2e zitrij
– Chromen ornament achterklep
– Chromen spiegelkappen
– Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar
– Elektrisch bedienbare kindersloten
– Elektrisch bedienbare schuifdeuren
(handsfree) links én rechts
– Extra getint privacy glass
– Head-up Display
– HiFi surround systeem met 9 –speakers
– Lederen bekleding zwart met
stoelverwarming en massagefunctie
vóór

3 separaat te verstellen rugleuningen
en vaste luxe tussenwand
– Xenon HID koplampen, LED
dagrijverlichting
– 2x Skyview panoramisch dak
(100bxb40bcm)
– Extra geluidsisolatie in vloer, dak en
voorruit
– Passagiersstoel met lendensteun
– Standaard automatische transmissie
– Toyota Safety Sense®:
– Adaptive Cruise Control
– Automatic High Beam
– Driver Attention Alert
– Forward Collision Warning
– Lane Departure Alert (LDA)
– Pre-Collision System
– Road Sign Assist + Intelligent Speed
Adaptation
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PROACE TRUCK

2.552 mm

PROACE Truck

3 zitplaatsen
De PROACE Truck is beschikbaar als Truck met open laadbak en optioneel als kipper.
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UITVOERINGEN

PROACE TRUCK COMFORT & COOL COMFORT
COMFORT (STANDAARDUITRUSTING)
– 16" stalen velgen en 215/65R16 banden
– Buitenspiegels, deurgrepen en bumpers
zwart (bovenzijde bumper in kleur)
– Elektrische ramen vóór
– Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
– Cruise Control met snelheidsbeperking
– Airbag bestuurder + passagier
– ABS, BA, VSC en Hill Start Assist
– Bestuurdersstoel met armsteun
– Bijrijdersbank
– Bandenspanningscontrolesysteem
(TPWS)
– Volwaardig reservewiel
– Bekleding stof licht grijs/kunstleder
donker grijs
– Radio met Bluetooth®, USB-aansluiting
en speakers
MEERUITRUSTING COOL COMFORT
(extra t.o.v. Comfort)
– Airconditioning handbediend
– Buitenspiegels elektrisch bedienbaar
en verwarmd
– Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
– Opbergruimte onder bijrijdersbank
– Autofunctie voor elektrische
raambediening

PROACE Truck
Platform-Cabine
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SHUTTLE PERSONENBUS

9 zitplaatsen

PROACE SHUTTLE Long
Met 9 zitplaatsen
Ook leverbaar als PROACE SHUTTLE
Compact en Medium.
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PROACE SHUTTLE Long

UITVOERINGEN

PROACE SHUTTLE COOL COMFORT

Elke PROACE SHUTTLE biedt standaard plaats aan negen personen. Ideaal voor
inzet als taxi of contractvervoer. Vraag uw dealer naar de taxi-ombouw.

COOL COMFORT (STANDAARDUITRUSTING)
– 16" stalen velgen en 215/65R16 banden
– Buitenspiegels, deurgrepen en bumpers
zwart (bovenzijde bumper in kleur)
– Elektrisch verstelbare buitenspiegels
– Elektrische ramen vóór met autofunctie
– Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
– Cruise Control met snelheidsbeperking
– Airconditioning handbediend
– Radio met Bluetooth®, USB-aansluiting
en speakers
– Airbag bestuurder + passagier
– ABS, BA, VSC en Hill Start Assist
– Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
met armsteun
– Bijrijdersbank met opbergruimte
– 2e zitrij 1/3 opklapbaar en uitneembaar,
2/3 uitneembaar 3e zitrij vaste bank
volledig uitneembaar
– 12V aansluitingen dashboard,
dashboardkastje en laadruimte
– Achterklep met achterruitverarming
en ruitenwisser
– Bandenspanningscontrolesysteem (TPWS)
– Rechter schuifdeur
– Schuifruiten in zijwanden
– Volwaardig reservewiel
MEERUITRUSTING NAVIGATOR
(extra t.o.v. Cool Comfort)
– Bijrijdersbank met armsteun en
opbergruimte
– Navigatiesysteem
– Parkeersensoren achter (4x)
– Toyota Pro-Touch radio met 7" kleurenscherm
Optioneel
– Glazen panoramadak
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PROACE 4X4
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UITVOERINGEN

PROACE 4X4 COOL COMFORT
Is uw klus vaak buiten de gebaande paden?
Dan kunt u niet om de PROACE 4x4 heen.
Met zijn eﬃciënte, inschakelbare 4x4 kiest
u tijdens het rijden zelf tussen voor- of
vierwielaandrijving.
Wilt u maximaal oﬀ-road? Dan is de 40 mm
verhoogde versie uw keuze en met een
sperdiﬀerentieel op de achteras blijft u
aandrijving houden, ook al slippen één
of twee wielen door.
4x4 is beschikbaar in combinatie met
de 2.0 D-4D 122 pk en 150 pk motor
met handgeschakelde transmissie. Er is
keuze uit de slimme PROACE Compact, de
stoere PROACE Worker en Long Worker,
PROACE Dubbele Cabine en de handzame
PROACE Truck.
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GEEF KLEUR AAN UW WERK

EWP Stone White

KJF Brick Red§

NEU Marble Silver*

KCA Iron Silver*

* Metallic lak.
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§

Alleen Comfort, Cool Comfort en Navigator.

RAL kleuren: neem contact op met uw dealer voor de mogelijkheden.

KLEURCOMBINATIES

EVL Platinum Grey*

KTV Diamond Black*

KHK Clay Orange*

KCM Oak Brown*
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UW AUTO, UW KEUZE
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Stalen velg 16"
Comfort en Cool Comfort

Stalen velg 16" met wieldop
Professional

Lichtmetalen velg 17"
Dynamic en optioneel
leverbaar als accessoire

Lichtmetalen velg 17"
Arianna zwart gepolijst
Leverbaar als accessoire

Lichtmetalen velg 16"
Arianna zilver
Leverbaar als accessoire

Lichtmetalen velg 16"
Arianna titanium
Leverbaar als accessoire

VELGEN EN BEKLEDING

Bekleding stof lichtgrijs
Standaard op SHUTTLE

Bekleding stof/kunstleder
Standaard op alle Comfort,
Cool Comfort, Navigator en
Professional uitvoeringen

Bekleding stof donkergrijs
Standaard op Dubbele
Cabine Professional

Bekleding kunstleder
Standaard op de Dubbele
Cabine Cool Comfort
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ACCESSOIRES
Goed gereedschap is het halve werk. Vanuit die gedachte ontwikkelde Toyota
een reeks praktische accessoires die volledig zijn toegesneden op de PROACE.

28

Mattenset rubber
Met deze rubberen vloermatten is het vloertapijt
beschermd tegen modder en zand. Speciale
bevestigingspunten houden de matten stevig
op hun plek.

Mistlampen
Elegante styling gecombineerd met extra goed zicht
bij slecht weer. De mistlampen worden bevestigd in de
uitsparingen in de voorbumper en vormen een elegant
element aan de voorkant van uw voertuig.

Portierwindschermenset
Deze set houdt windgebulder en turbulentie
buiten wanneer u met open ramen rijdt.

Trekhaak
Speciaal ontworpen voor de PROACE om veilig een
aanhanger te kunnen trekken. De trekhaak zit op
meedere punten bevestigd op het chassis, om het
aanhangergewicht gelijkmatig te verdelen.

Trekhaakbeveiliging
Voorkomt dat de achterdeuren of -klep in een
onbewaakt ogenblik worden opengebroken.

Raambeveiliging
Een stevige, stalen raambeveiliging biedt extra
bescherming tegen diefstal van de lading. Het
raster is op maat gemaakt voor de binnenzijde
van de portierruiten, en kan worden verwijderd
wanneer u de ramen schoon wilt maken.

ACCESSOIRES

Comfort tussenwand
De bestuurdersstoel is verstelbaar voor optimaal
comfort: hij kan niet alleen 4 centimeter verder naar
achter, maar ook 8,5° schuiner versteld worden. Daarbij
is een comfort tussenwand beschikbaar, met of zonder
ruit. Basis in kunststof. Om geluid uit de laadruimte te
dempen en warmte te isoleren is de tussenwand ook
beschikbaar als een met stof beklede variant.

Imperiaal
Het lichte aluminium imperiaal is van een absolute
topkwaliteit. De vormgeving van het imperiaal is
aerodynamisch, het gebruik ergonomisch en optisch
sluit het perfect aan bij de PROACE.

Allesdrager
Deze allesdragers zijn geschikt voor lichtere ladingen.
Het maximale laadvermogen kan verdeeld worden over
minimaal drie dragers. De PROACE met korte wielbasis
biedt ruimte voor vijf dragers, de versie met lange
wielbasis voor zes dragers.

Side bars
Met deze side bars komt uw PROACE extra robuust
voor de dag. Ze zijn gemaakt van stevig roestvrijstaal
en beschermen de flanken van de auto tegen
parkeerschades.

Spatlappen
Deze spatlappen zijn uitermate functioneel. De
spatlappen zijn in de kleur van de carrosserie te
spuiten, zodat ze perfect aansluiten op uw auto.

Parkeerhulpcamera
De beelden van de parkeerhulpcamera worden
weergegeven op het scherm. Zodra de camera wordt
ingeschakeld, ziet u op het scherm direct het gebied
achter de auto, zodat u gemakkelijk en veilig kunt
manoeuvreren.
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OMBOUWMOGELIJKHEDEN
Een PROACE bedrijfswagen is de bus voor uw klus. Daarom
bieden we tal van mogelijkheden om hem aan te passen
en in te richten zoals u het wenst. Maatwerk.
Laadvloeren
Vloer basis: Betonplex 9 mm bruin zonder afwerklijsten.

De laadruimte kan bijvoorbeeld op diverse manieren worden
afgewerkt. Kies voor een 9 mm stevige vloerafwerking met
anti-slip in licht of donkere kleurstelling.
Zijwandbekleding
Zijwandbekleding berken 4 mm.

Vloer Professioneel: Betonplex 9 mm bruin met
aluminium afwerklijsten.

30

Laadvloeren
Vloer professioneel: Multiplex 9 mm grijs gemêleerd
met aluminium afwerklijsten.

Zijwandbekleding
Zijwandbekleding kunststof grijs 4 mm.

LED verlichting
Extra LED verlichting centraal in de laadruimte
zorgt voor een extreem helder licht.

Lat-om-lat
Boven 3x lat-om-lat betimmering en onder
zijwandbekleding in berken met grote doorlusgaten.

OMBOUWMOGELIJKHEDEN

De zijwandbekleding is beschikbaar in kunststof of berkenhout.
Maar lat-om-lat kan zeker ook praktisch zijn. Daarnaast is er een
complete lijn van bedrijfswageninrichting van Sortimo® beschikbaar.

Voor al deze opties geldt: alles wordt door uw Toyotadealer geregeld met 3 jaar garantie én met de maximale
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Achterdeurafwerking
Achterdeuren met ramen of gesloten in berken.

Wielkastenbetimmering
Wielkastbetimmering berken bruin 9 mm.

Achterdeurafwerking
Achterdeuren met ramen of gesloten in grijs kunststof.

Wielkastenbetimmering
Wielkastbetimmering berken grijs gemêleerd 9 mm.

Mechanische dakventilator
Het automatisch ventileren van de laadruimte d.m.v.
een dakventilator.

Glasrasteel
Glasrasteel Standaard Euroborn aan linkerzijde i.c.m.
aluminium imperiaal inclusief ladderrol, spoiler en extra
horizontaal profiel.
Glasrasteel Professional Euroborn aan linkerzijde
standaard, glaslattenkoker aluminium, spatwaterplaat
in voertuig, 2x glasopzetverhoger 500 mm,
2x uitschuifbare glasvastzetlat, 1x glastopper.
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MAATWERK VOOR VAKMANNEN

Achterdeurafwerking

Bedrijfswageninrichting
‘installateur’

ELKE VAKMAN Z’N EIGEN PROACE,
COMPLEET AANGEPAST EN INGERICHT
Toyota levert geen half werk. Een vakman heeft
goed en betrouwbaar gereedschap nodig om zijn
klus te klaren. Daarom levert Toyota maatwerk voor
vakmannen. Compleet ingerichte of aangepaste
bedrijfswagens waarmee u direct aan de slag kunt.
Vakgebieden
– Installateur
– Aannemer & bouw
– Schilder & glaszetter
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– Koerier & koeltransport
– Taxi & personenvervoer

INSTALLATEUR
De Toyota PROACE Worker en Long Worker zijn uitermate
geschikt voor installatiewerk. Dankzij het installatiepakket
is hij meteen startklaar. Zo mag een imperiaal met
ladderrol niet ontbreken. Uw materiaal en gereedschappen
bergt u veilig en praktisch op in de Sortimo®
installateursopstelling. De laadruimte is met heldere
led-verlichting altijd goed verlicht. Liever een kleinere
bedrijfswagen voor opdrachten in druk stadsverkeer? Kies
dan voor de PROACE Compact in installateursuitvoering.

Laadvloer Professioneel

Bedrijfsimperiaal aluminium

OMBOUWMOGELIJKHEDEN

TAXI & PERSONENVERVOER

Taxi ombouw voor 9-personen

Als taxiondernemer vervoert u mensen, al dan niet met hun
bagage. Toyota levert de PROACE SHUTTLE: zeer zuinig in
brandstofverbruik en onderhoud (en toch met vermogens
van 102 pk tot 177 pk) en voorzien van automatische
versnellingsbakken. Alle varianten zijn standaard uitgerust
met 9 zitplaatsen, airconditioning en audio. Uiteraard
geleverd met taxikeuring.

KOERIER

Koeriersinrichting

Toyota heeft interessante modellen voor koerierswerk.
Voor druk stadsverkeer is de PROACE Compact een topper.
Klein van buiten, groot van binnen (4,6 kuub inhoud).
Een volle klasse groter zijn de PROACE Worker en Long
Worker. Eenvoudig via de zijkant te beladen, via de
achterzijde met deuren die open kunnen tot 180 graden,
of via een handige achterklep. Deze PROACE wordt
afgewerkt met een betonplex laadvloer en een lat-om-lat
betimmering. Met sidebars beschermen we de dorpels.
Optioneel leveren we Sortimo® flexinrichting met
lichtgewicht opklapbare planken.
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VOOR ELKE KLUS EEN PROACE
GESLOTEN BESTELWAGEN
COMPACT

WORKER

LONG WORKER

STANDAARD
UITVOERING

ACHTERKLEP

OPENSLAANDE
DEUREN

2 OF 3 ZITPLAATSEN

5 OF 6 ZITPLAATSEN

–

–

–

9 ZITPLAATSEN

–

–

–

2 OF 3 PERSONEN +
LAADVOLUME (m)

4,6

5,3

6,6*

5 OF 6 PERSONEN +
LAADVOLUME (m)

–

–

–

9 PERSONEN +
LAADVOLUME (m)

–

–

–
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MOGELIJKHEDEN

DUBBELE CABINE

SHUTTLE

SHUTTLE COMPACT

SHUTTLE MEDIUM

SHUTTLE LONG

–

–

–

–

–

–

–

–

–
266 mm

–
4,0

608 mm

958 mm

–

–

–

–

–

–

–
0,18§

0,55§
* Max. laadvolume met Smart Cargo.

0,98§
§

Tot aan hoogte rugleuning.
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TOYOTA PROFESSIONAL GAAT VERDER
De Toyota PROACE bedrijfswagens zijn onverwoestbaar en betrouwbaar.
Maar Toyota denkt verder met ondernemers mee in haar service.
Toyota staat achter hardwerkende
ondernemers. Met de belofte dat wij ons
dag en nacht inzetten om uw PROACE
bedrijfswagen voor u te laten werken, kunt
u zich maximaal concentreren op uw werk
en vrije tijd.

Het fundament van Toyota Business Plus
is gebaseerd op kwaliteit, duurzaamheid
en betrouwbaarheid. Zeker voor de lange
termijn staat Toyota Business Plus garant
voor transparantie en persoonlijke aandacht
van onze accountmanagers.

De PROACE is voor u het betrouwbare stuk
gereedschap waarop u 100% kunt rekenen.
Bij elke Toyota dealer is uw vaste ‘PROACE
bedrijfswagen Champion’ zich ervan bewust
dat uw bedrijf zonder bedrijfswagen stilstaat.
Door ons voor u in te zetten zorgen we dat
u bij onderhoud of schade weer zo snel
mogelijk in uw eigen PROACE rijdt. En in de
tussentijd bieden wij u altijd een geschikte
oplossing op maat.

Onze rijke historie en ervaring in het
bouwen, verkopen en in stand houden
van bedrijfswagens betekent voor u een
maximale inzetbaarheid, een lage kostprijs
per kilometer, minder brandstofverbruik en
een bijdrage aan het verminderen van
uw CO uitstoot.

Naast een gegarandeerde inzetbaarheid biedt
Toyota oplossingen én zekerheid middels
Financial Lease, Operationele Lease en of
Toyota Onderhoud & Full Service contracten.
Zo heeft u vooraf zekerheid over kosten,
zonder tussentijdse verrassingen.

SERVICE
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Toyota is uw mobiliteitspartner. Van
personenwagens tot de brede lijn PROACE
bedrijfswagens. Van de unieke PROACE
Compact, stoere Workers, Truck en
personenbussen tot en met de iconische
Hilux en onverslaanbare Land Cruiser. Toyota,
een betrouwbare partner voor succes.

TOYOTA SERVICE
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ZORGELOOS
RIJDEN MET
UW TOYOTA
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KWALITEIT EN SERVICE

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Een van de zaken die uw Toyota-dealer
u zal uitleggen, is hoe het PROACE
onderhoudsprogramma werkt. Het is heel simpel:
uw PROACE heeft maar eens in de twee jaar
een onderhoudsbeurt nodig, of na elke 40.000
km (voor de 174 pk PROACE geldt eens per jaar
of bij 30.000 km). Kijk op www.toyota.nl voor
de adviesprijzen voor onderhoud. Hier vindt u
overzichtelijk wat elke onderhoudsbeurt kost.

INTELLIGENT ONTWERP

Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
Er zijn minder onderdelen die onderhoud nodig
hebben, terwijl er bovendien steeds duurzamere
materialen worden gebruikt. Minstens zo
belangrijk is dat de technologische snufjes van de
PROACE gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt om
de tijd die aan onderhoud wordt besteed zo kort
mogelijk te maken. Dit alles in combinatie met de
gunstige prijzen van Toyota, maakt dat uw PROACE
tegen de laagst mogelijke kosten altijd in optimale
conditie blijft.

ORIGINELE ONDERDELEN

De PROACE is ontworpen om de kosten
voor eventueel schadeherstel tot een
minimum te beperken. Zo zijn in de bumpers
energieabsorberende elementen geïntegreerd
en zijn kostbare onderdelen zo ver mogelijk
bij de meer kwetsbare punten van de auto
vandaan gehouden. Carrosseriedelen die

gemakkelijk beschadigen zijn niet gelast, maar
vastgeschroefd. Op die manier wordt eventuele
schade tot een minimum beperkt, terwijl
beschadigde onderdelen gemakkelijk kunnen
worden vervangen. Dat betekent lagere kosten
voor onderdelen en arbeidsloon.

ORIGINELE ACCESSOIRES

De accessoires van Toyota worden gemaakt
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota. Elk
accessoire is op maat gemaakt voor uw Toyota,
zodat u alle vrijheid heeft om uw auto een
persoonlijke touch te geven. De accessoires
worden onder de zwaarste omstandigheden
getest, zodat u er volledig op kunt vertrouwen.
Voor originele accessoires van Toyota geldt dan
ook een garantietermijn van drie jaar, wanneer u
deze gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.*

UITGEBREIDE GARANTIE

De garantie dekt elk defect dat kan worden
toegeschreven aan een materiaal- of
constructiefout bij normaal gebruik gedurende
een periode van 3 jaar of 100.000 km,
afhankelijk van welke limiet het eerst wordt
bereikt, en zonder kilometerbeperking tijdens
het eerste jaar. Optioneel uit te breiden naar 5
jaar of 200.000 km.
De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde Toyotadealer of erkend reparateur vallen onder de
garantie als het defect tot gevolg heeft dat er
niet meer met de auto gereden kan worden en
door de garantie wordt gedekt.

Kijk voor informatie over het milieubeleid van Toyota op
www.toyota.nl/milieu of neem contact op met uw Toyota-dealer.

Oppervlakteroest en lakschade op alle
carrosseriedelen, veroorzaakt door materiaalof constructiefouten, worden zonder
kilometerbeperking door de garantie gedekt
gedurende 3 jaar.
De garantietermijn voor doorroesten van
binnenuit van de carrosserie ten gevolge van
materiaal- of constructiefouten bedraagt 12
jaar zonder kilometerbeperking.

TOYOTA PECHHULP

Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan
het eerst voorgeschreven onderhoud (in tijd en/
of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt
uw Toyota-dealer u de mogelijkheid te kiezen uit
meerdere onderhoudspakketten, waarvan een
aantal inclusief pechhulp. Indien u recht heeft
op Toyota Pechhulp, dan kunt u altijd een beroep
doen op de 24-uurs hulpdienst. Daarmee
bent u in 40 Europese landen verzekerd van
doeltreﬀende hulp bij pech onderweg. Kunt u
door bijvoorbeeld een technisch mankement
niet verder rijden, dan biedt het Toyota
Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden
om uw weg te kunnen vervolgen.

PROACE PASPOORT

Bij aflevering van uw PROACE ontvangt u van
uw Toyota-dealer het PROACE Paspoort. Daarin
staat alles wat u wilt weten over uw PROACE.
Het is niet zomaar een handboek, er staat in hoe
u zoveel mogelijk plezier kunt beleven aan uw
PROACE. Uw Toyota-dealer zal ook verschillende
zaken aan u demonstreren. Mocht u naderhand
toch nog een vraag hebben, dan kunt u altijd bij
uw Toyota-dealer terecht.

* Informeer bij uw Toyota-dealer naar specifieke garantiebepalingen.
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MEER INFORMATIE OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369*
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL
* Op werkdagen van 8–21 uur en op zaterdag van 9–17 uur.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-63000, september 2019.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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