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PROACE CITY 
Standaard met Toyota Full Service

Bij Toyota hebben we hart voor de zaak. Maar ook voor uw zaak. 
Daarom ontwikkelden wij de PROACE CITY en PROACE CITY Long. 
Volledig ontworpen met oog voor uw wensen. Slim, wendbaar en op 
maat gemaakt voor de behoeften van uw bedrijf. Met verrassende 
mogelijkheden. De nieuwe PROACE CITY heeft alles wat u mag 
verwachten van een onverwoestbare Toyota bedrijfswagen.
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MAXIMAAL INZETBAAR 

PROACE CITY

LAADLENGTE 
Volop ruimte, met een laadvloer van maar 
liefst 1,8 m lang.

LAADVOLUME 
Tot 3,3 m³; ruim genoeg voor twee Euro-
pallets.

LAADVERMOGEN 
Meer dan genoeg – met een laadvermogen 
van 650 kg.

PROACE CITY LONG 

LAADLENGTE 
Met een laadvloer van 2,2 m lang past deze 
bus bij iedere klus.

LAADVOLUME 
Met 3,9 m³ inhoud vervoert u alles wat u 
maar wenst.

LAADVERMOGEN
Een royaal laadvermogen tot 1.000 kg.

PROACE CITY & PROACE CITY LONG

LAGE EMISSIES 
Milieubewust rijden dankzij motoren 
met een lage CO-emissie.

TREKVERMOGEN 
Bergen verzetten – tot 1.500 kg maximaal 
aanhangwagengewicht.

VEILIGHEID VOOROP
Met systemen zoals o.a. Adaptive Cruise 
Control, Blind Spot Monitor en het 
Pre-Collision System gaat u altijd 
veilig op weg.

MÉÉR DAN 1 UITVOERING 
De PROACE CITY en PROACE CITY Long 
zijn leverbaar in 4 uitvoeringen: Comfort, 
Cool Comfort, Professional en Innovator.

ZITPLAATSEN 
De PROACE CITY en PROACE CITY Long 
zijn leverbaar met 2 comfortabele stoelen 
voorin. Optioneel ook leverbaar met 
een bijrijdersbank voorzien van handige 
schrijftafel.

KRACHTIGE EN EFFICIËNTE MOTOREN 
De juiste kracht voor elk bedrijf, met 
benzine- en dieselmotoren van 75 tot 
130 pk. Het volledige aanbod van motoren 
vindt u op pagina 15.
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PROACE CITY

PROACE CITY 
LONGPROACE CITY
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KLAAR OM 
ZAKEN TE DOEN 
Rijeigenschappen van een lichtgewicht met 
het laadvermogen van een zwaargewicht

Met twee verschillende lengtes geeft de PROACE CITY uw bedrijf 
alle ruimte. Behalve een royaal laadvolume van 3,3 m³ voor de 
PROACE CITY tot 3,9 m³ voor de PROACE CITY Long is hij ook 
geschikt voor ladingen met een lengte tot 2,2 m. 
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Meer dan 
genoeg met een 
laadvermogen 
tot 1.000 kg.

Bergen verzetten 
– met 1.500 kg 
per keer.

3,3 m³ of 3,9 m³; 
ruim genoeg voor 
twee Euro-pallets.
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TIJD IS GELD; 
BENUT ELKE 
MINUUT 
Praktisch en connected met 
volledige controle

De PROACE CITY is de ideale business partner. Hij is praktisch, 
wendbaar en flexibel. Daarmee is de PROACE CITY gemaakt 
voor mobiliteit, ongeacht de lading. U kunt kiezen uit 2 of 3 
zitplaatsen voorin. Slimme snufjes zoals de bijrijdersbank met 
handige schrijftafel maken de cabine tot een mobiel kantoor. 
Ook smalle straatjes of manoeuvreren in kleine ruimtes leveren 
geen problemen op, terwijl de symmetrische achterdeuren in- 
en uitladen eenvoudig maken.

PROACE CITY
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IN VEILIGE 
HANDEN 
Wij zorgen voor u, zodat u kunt 
zorgen voor uw klanten

Bij Toyota vinden we dat iedereen recht heeft op veilige 
mobiliteit. Mede daarom zijn PROACE CITY modellen uit te rusten 
met slimme en innovatieve veiligheidssystemen. Met functies 
als Lane Departure Alert, Adaptive Cruise Control, Automatic 
High Beam en Road Sign Assist kunt u er zeker van zijn dat de 
PROACE CITY een oogje voor u in het zeil houdt. Vervolgens kunt 
u besluiten wat voor u de ideale rijhulpsystemen zijn, om voor u 
het leven onderweg verder te veraangenamen. Kies bijvoorbeeld 
parkeercamera’s met Smart Active Vision om het gebied achter 
en aan weerszijden van de auto beter te kunnen overzien. 
Of kies voor de overbeladingsindicator en het geavanceerde 
inschakelbare 4x4 systeem waarmee u zelfs het zwaarste terrein 
bedwingt. 

Pre-
Collision 
System

Lane
Departure
Alert

Road 
Sign 
Assist

Driver
Attention
Alert

Adaptive 
Cruise 
Control

OVERAL OP BEREKEND
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GEEF KLEUR AAN 
UW PROACE CITY 
Bij de PROACE CITY en PROACE CITY Long heeft u keuze uit 
verschillende kleuren. Gaat u voor platinum grey, solar blue 
of toch iets anders? 

EXY Coal Black

EVL Platinum Grey Metallic

KCA Iron Silver Metallic

EWP Stone White

EJG Solar Blue Metallic
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GEMAAKT VOOR 
UW BEDRIJF 
PROACE CITY, zo flexibel als u zelf bent

AFMETINGEN EXTERIEUR PROACE 

CITY

PROACE 

CITY Long

Totale lengte (mm) 4403 4753

Totale breedte – zonder buitenspiegels/buitenspiegels 
uitgeklapt (mm)

1848/2107 1848/2107

Totale hoogte – min/max (mm) 1796/1860 1812/1860

Wielbasis (mm) 2785 2975

Spoorbreedte voor (mm) 1548–1563 1553

Spoorbreedte achter (mm) 1568–1577 1549–1568

Overhang voor (mm) 892 892

Overhang achter (mm) 726 886

AFMETINGEN LAADRUIMTE PROACE 

CITY

PROACE 

CITY Long

Lengte laadvloer (mm) 1817 2167

Maximale hoogte laadruimte (mm) 1200–1270 1200–1270

Maximale breedte (mm) 1733/1630/1527* 1733/1630/1527*

Maximale breedte tussen wielkasten (mm) 1229 1229

Hoogte laaddrempel – min/max (mm) 547/625 560/617

Hoogte schuifdeur (mm) 1072 1072

Breedte schuifdeur – met/zonder scheidingswand (mm) 641–675 675–759

Hoogte achterdeuren (mm) 1196 1196

Breedte achterdeuren – onder/boven (mm) 1241/1087 1241/1087

LAADVOLUME PROACE 

CITY

PROACE 

CITY Long

Aantal Euro-pallets 2 2

LAADVERMOGEN EN TREKVERMOGEN PROACE 

CITY

PROACE 

CITY Long

Laadvermogen – min/max§ (kg) 650 1000

Maximum aanhangergewicht§ (kg) 1500 1500

Bij Toyota zijn we ons 
ervan bewust dat 
elk bedrijf uniek is 
en dat keuzevrijheid 
daarom belangrijk 
is. Daarom bieden 
we een uitgebreide 
lijn van benzine- en 
dieselmotoren die 
lage CO-emissies 
combineren met een 
onderscheidend laag 
brandstofverbruik. * Zonder/met 1/met 2 deuren. § Afhankelijk van motor.
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Brandstof
Cilinderinhoud 
(liter)

Vermogen
(kw/pk) Transmissie PROACE CITY

PROACE CITY 
LONG

Benzine
1,2 Turbo 80/110 6-handgeschakeld l l

1,2 Turbo 95/130 8-automaat l l

Diesel

1,5 D-4D 55/75 5-handgeschakeld l –

1,5 D-4D 73/100 5-handgeschakeld l l

1,5 D-4D 95/130 6-handgeschakeld l l

1,5 D-4D 95/130 8-automaat l l

1,5 D-4D 4x4 95/130 6-handgeschakeld l l

l = Standaard
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MAATWERK VOOR 
ELKE KLUS 
Een PROACE CITY is de bus voor uw klus

Daarom tal van mogelijkheden om de bus in te richten zoals 
u dat wenst. Maatwerk voor vakmannen dus! 
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TOYOTA 
PROFESSIONAL. 
UW BUSINESS 
PARTNER 
Samen sterker

Bij Toyota Professional weten we dat uw bedrijfswagen 
uw belangrijkste stuk gereedschap is. Zonder goed 
gereedschap staat uw bedrijf stil. Met dit besef werken 
we bij Toyota Professional aan uw mobiliteit. Afhankelijk 
van uw vraag bieden we maatwerk. 

Met ‘maatwerk voor vakmannen’ bieden we compleet 
ingerichte en aangepaste bedrijfswagens direct 
inzetbaar om uw klus te klaren. En met uw vaste 
contactpersoon bij uw Toyota Professional dealer 
zorgen we ervoor dat we hem ook op de weg houden. 
Zodat u aan het werk kan blijven, elke dag opnieuw.

HAAL- EN BRENGSERVICE 
Bij onderhoud of (schade-)
herstel, kan haal- en 
brengservice een uitkomst 
bieden. Terwijl wij met uw 
bedrijfswagen bezig zijn, 
klaart u uw klus. 

PECHHULP 
24 uur en 7 dagen per week 
in heel Europa. Toyota biedt 
ook pechhulp aan wanneer u 
onderweg bent. Levenslang 
zolang de auto uiteraard in 
onderhoud is bij uw Toyota-
dealer of Erkend Reparateur.
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VERVANGEND VERVOER 
Heeft u een bus nodig zolang 
die van uzelf in onze werkplaats 
staat? Onze uitgebreide vloot 
leenauto’s houdt u mobiel. 

LANGERE OPENINGSTIJDEN 
Mocht onze haal- en brengservice of 
een vervangende Toyota Bedrijfswagen 
geen oplossing bieden, dan is gepland 
onderhoud of herstel ook mogelijk 
buiten reguliere openingstijden bij 
uw Toyota Professional dealer.

RUIM BAAN VOOR REPARATIES 
Sommige dingen kunnen gewoon 
niet wachten. Voor noodreparaties 
hebben we daarom een extra 
snelle service ontwikkeld, met de 
meestvoorkomende onderdelen 
op voorraad. Zo bent u snel weer 
op weg naar uw volgende afspraak. 
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-75100-PSB, oktober 2019.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale 
normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties 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.

11/19/PROACECITY/NL/4.500 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland

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.


