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Pasirengęs bet kokiai užduočiai  
Nesvarbu, kokie iššūkiai Jūsų laukia, nes naujasis PROACE turi sprendimą. Dėl plataus įvairių derinių pasirinkimo – krovininio (Van) ir 
keleivinio (Crew Cab) kėbulo tipų, trijų skirtingų ilgių su vienomis arba dvejomis slankiojamosiomis durelėmis – jis optimaliai prisitaikys 
prie Jūsų poreikių. Iki 6,6 m3 krovininės dalies tūris, 4 metrų krovininės dalies ilgis ir 1,4 tonos maksimali naudingoji apkrova suteikia 
pakankamai erdvės visiems galimiems pervežimams.
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Įvairaus ilgio PROACE furgonai be langų
Priklausomai nuo gabenamų krovinių dydžio, galima rinktis vidutinio ilgio arba ilgo kėbulo PROACE furgoną be langų (vidutinio 
dydžio arba ilgą ją versiją). Abiejuose modeliuose telpa trys Euro padėklai (800 x 1200 mm dydžio), kuriuos galima sukrauti pro 
slankiojamąsias šonines dureles arba pro galines dureles be langų. Slankiojamų jų šoninių durelių plotis siekia 935 mm, todėl pro jas 
lengva prieiti prie krovinių. Dvejos slankiojamosios šoninės durelės siūlomos kaip papildoma įranga.
Su Smart Cargo sistema vidutinio ilgio furgone telpa iki 3,7 m ilgio kroviniai (panaudojant kabinos erdvę), o krovinių skyriaus tūris 
siekia 5,8 m3. Jei reikia didesnės talpos, rinkitės ilgą ją versiją. Mes siūlome gausų Proace modelių asortimentą – tereikia nuspręsti, 
kuris jų labiausiai Jums tinka.
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Modelis Vidutinio dydžio PROACE Ilgasis PROACE 
Ilgis × plotis × aukštis (mm) 4959 × 1920 × 1895 5309 × 1920 × 1895
Krovininės dalies ilgis (m) 2,5–3,7 2,9–4,0
Krovininės dalies tūris (m3) 5,3–5,8 6,1–6,6
Naudingoji apkrova (kg) 875–1484 1400*
Velkamoji galia (t) 1,8–2,5 1,8–2,5
Krovininės dalies aukštis (m) 1,39 1,39
Krovininės dalies plotis (m) 1,6 1,6
Plotis tarp ratų arkų (m) 1,2 1,2
Posūkio spindulys (m) 12,4 12,4

* Duomenys nėra galutiniai, jie bus patvirtinti vėliau.



Jūsų komandos pastiprinimas
Norint būti idealiu darbuotoju, reikia mokėti prisitaikyti: kaip ir naujasis PROACE, kurį galite rinktis ne tik iš 
skirtingų dydžių, bet ir skirtingų kėbulo tipo variantų – krovininio (Van) ar keleivinio (Crew Cab), kuris tinka 
beveik visiems Jūsų kasdienio darbo iššūkiams.
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PROACE Van  
modelio universalumas, praktiškos pakrovimo galimybės ir iš-
manusis mobiliojo biuro sprendimas jį paverčia puikiai apgalvota 
darbo vieta.

PROACE Crew Cab  
modelyje gali patogiai atsisėsti iki šešių asmenų, o jo erdvioje atskiroje 
krovininėje dalyje galėsite kartu nugabenti visas medžiagas į reikiamą 
vietą.

Vietų skaičius:        3 6



Tikras komandos žaidėjas
Daugiau komforto reiškia mažiau streso. Dėl šios priežasties PROACE suprojektavome taip, kad jis būtų ir 
puikiai apgalvota verslo vieta, kuri Jūsų darbą paverstų efektyvesnį ir patogesnį ne tik 
kelionėje. Čia kalbame apie išmanų jį mobiliojo biuro sprendimą, įvairias daiktų laikymo galimybes ir 
ergonomiškai optimizuotą kabiną. Be to, dar vienas naujojo PROACE privalumas yra žemas triukšmo
lygis ir puikios važiavimo savybės.
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Po dviguba keleivių sėdyne įrengtoje dėtuvėje Jūs 
ir Jūsų keleiviai galite labai paprastai ir praktiškai 
susidėti visus daiktus, kurie kasdien turi būti po 
ranka.

Ilgoji Proace versija turi galines varstomąsias 
dureles, kurios atsidaro 250° kampu, todėl 
stambesnius krovinius net ir sunkiausiomis  
sąlygomis pakrauti ir iškrauti yra labai paprasta.

Pakeliama Smart Cargo priekinė sėdynė suteikia 
papildomos 0,5 m3 krovininės erdvės, jei vis dėlto 
reikia pervežti dar ką nors.

Tai turi tik PROACE: krovininė dalis pailginta 
papildomais 110 cm ir vairuotojo kabinoje 
visada yra vietos dviems asmenims. Su 
PROACE Smart Cargo šoninėmis 
slankiosiomis pakrovimo durelėmis tai 
nesukelia jokių problemų.

Didelės raiškos  
navigacijos sistema 
paprasta naudotis, 
tad vairuotojas visada 
atvyks į norimą vietą 
laiku.



Saugi sėdynė
Mūsų ilgametė patirtis komercinių transporto priemonių gamyboje yra pirmos 
klasės kokybės pagrindas, dėl kurios PROACE yra ypač patvarus, patikimas 
ir ilgai tarnaujantis. Prie to prisideda plati apsaugos įranga, įskaitant vairuo-
tojo ir keleivio oro saugos pagalves, elektroninę stabilumo kontrolės sistemą 
(VSC), pagalbinę stabdžių ir važiavimo įkalne sistemą ir Toyota Traction Select 
traukos kontrolės sistemą, dėl kurios Proace gavo Euro NCAP penkių žvaigž-
dučių įvertinimą.

Šaltinis: euroncap.com

Toyota Traction Select (TTS) 
sistema
TTS yra aktyvi traukos kontrolės 
sistema, kuri padeda važiuoti 
sudėtingais paviršiais ir išlaiko 
kryptinį stabilumą.

Priekinės oro saugos pagalvės 
Kiekvienas PROACE modelis turi oro 
saugos pagalves vairuotojo ir keleivio 
pusėse.
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Efektyvus ilgų nuotolių bėgikas
PROACE turi platų efektyvių dyzelinių variklių pasirinkimą, kurie suvartodami 6,0 l/100 km* degalų nustato naujus 
standartus ir suteikia galimybę važiuoti ekonomiškai. Nesvarbu, kokį variklį ir pavarų dėžę pasirinksite, Jūs tenkinsitės 
maksimaliu efektyvumu su geriausiomis degalų sąnaudomis ir mažiausia CO2 emisija.
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* Vidutinės degalų sąnaudos yra 5,1-5,9  l/100 km (mieste – 5,5-6,3 l/100 km, užmiestyje – 4,9-5,2 l/100 km), vidutinė CO2 emisija yra 155-133 g/km. Degalų sąnaudos, anglies dvideginio 
kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį ir laikantis Europos Komisijos teisinių aktų reikalavimų. Jūsų automobilio degalų sąnaudos 
ir išskiriamo anglies dvideginio reikšmės gali skirtis nuo išmatuotų jų. 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.).

Varikliai 1,6 l dyzelinis 1,6 l dyzelinis
Cilindro darbinis tūris (cm3) 1560 1560
Maks. galia (kW/AG, aps./min.) 70/95, 3750 85/115, 3750
Maks. sukimo momentas (Nm, aps./min.) 210, 1750 300, 1750
Stop & Start sistema ne taip
Pavarų dėžė 5 M/T arba 6 M/M 6 M/T 
Degalų sąnaudos (l/100 km)* 5,2-5,6 5,1-5,2
CO2 emisija (g/km)* 135-148 133-137
Taršos emisijos standartas Euro 6 Euro 6

Varikliai 2,0 l dyzelinis 2,0 l dyzelinis 2,0 l dyzelinis
Darbinis tūris (cm3) 1997 1997 1997
Maks. galia (kW/AG, aps./min) 88/120, 4000 110/150, 4000 132/180, 4000
Maks. sukimo momentas (Nm, aps./min) 340, 2 000 370, 2 000 400, 2 000
Stop & Start sistema taip taip taip
Pavarų dėžė 6 M/T 6 M/T 6 A/T 
Degalų sąnaudos (l/100 km)* 5,5 5,3 5,7-5,9
CO2 emisija (g/km)* 144 139 151-155
Taršos emisijos standartas Euro 6 Euro 6 Euro 6

M/T – mechaninė transmisija
M/M – MultiMode automatizuota mechaninė transmisija 
A/T – automatinė transmisija
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Kompaktiškoji PROACE versija 
Kompaktiškasis Proace furgonas, kurio apsisukimo spindulys tėra 11,3 m, 
yra ypač manevringas važinėjant mieste. Be to, su Smart Cargo sistema 
juo galima transportuoti 3,3 m ilgio krovinius, maksimali bagažinės talpa 
siekia 5,1 m3, o naudingoji apkrova – 1400 kg. Tai optimalus kompaktiško 
furgono variantas. Šio furgono aukštis nesiekia 1,9 m, tad jį galima be vargo 
pastatyti uždarose stovėjimo aikštelėse.
Kompaktiškojo PROACE furgono kabinoje gali patogiai sėdėti trys keleiviai.
Puiki įranga – dar vienas kompaktiškojo PROACE furgono privalumas. Net 
žemiausio lygio komplektacijos kompaktiškasis PROACE maloniai nustebins 
dėtuve po priekinėmis suoliuko tipo sėdynėmis ir kokybiška apdaila 
(įtraukta į standartinės įrangos sąrašą). Jūsų patogumui kaip standartinė 
įranga komplektuojamas radijas, mechaninis oro kondicionierius ir 
pastovaus greičio palaikymo sistema.

Kompaktiškojo PROACE kaina* –  
nuo 17 670 €  

(įprasta kaina yra 19 230 €)
Kompaktiškojo PROACE mėnesinė įmoka* –  

nuo 183 €.

*Pasiūlymas galioja iki 2017-03-31. 

Ilgis × plotis × aukštis (mm) 4609 × 1920 × 1905  
Krovininės dalies ilgis (m) 2,2–3,3
Krovininės dalies tūris (m3) 4,6–5,1
Naudingoji apkrova (kg) 1000§

Velkamoji galia (t) 1,8–2,5
Krovininės dalies aukštis (m) 1,39   
Krovininės dalies plotis (m) 1,6
Plotis tarp ratų arkų (m) 1,2
Posūkio spindulys (m) 11,3

§ Duomenys nėra galutiniai, jie bus patvirtinti vėliau.
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Professional Professional Plus Professional Comfort

Standartinė įranga
• Radijas, Bluetooth® sąsaja ir USB jungtis
• Mechaninis oro kondicionierius 
• Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio 
ribotuvu
• Elektra valdomi langai su automatine pakėlimo ir 
nuleidimo funkcija
• Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
• Pilki tekstiliniai sėdynių apmušalai su viniline apdaila
• Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija ir 
juosmens atrama 
• Trys sėdimosios vietos (vairuotojo sėdynė ir suoliuko 
tipo sėdynė dviem keleiviams)
• Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
• Dėtuvė po suoliuko tipo keleivių sėdyne
• Uždaroma daiktadėžė
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
• Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
• Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
• 16 colių plieniniai ratų gaubtai
• Juodi priekinis ir galinis buferiai
• 180° kampu atidaromos neįstiklintos durelės (50/50)

Papildoma įranga
• Smart Cargo sistema

SPECIALUS PASIŪLYMAS◊:  19 300 €  
(įprasta kaina –  21 920 €)
MĖNESINĖ ĮMOKA◊ – NUO 200 €      

Professional Plus įranga  
(papildanti Professional komplektaciją)
• Priekiniai rūko žibintai
• Galiniai automobilio statymo jutikliai
• Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
• Vidaus galinio vaizdo veidrodėlis
• Įstiklinta pertvara
• Nulenkiami durelių veidrodėliai
• Akustinis priekinis stiklas
• Vairuotojo ir keleivio šoninės oro saugos 
pagalvės
• Vėsinama priekinė daiktadėžė
• Smart Cargo sistema 

Papildoma įranga
• Convenience įrangos paketas 1 (kamera ga-
linio vaizdo veidrodėlyje, prieblandos ir lietaus 
jutikliai)
• Easy Access įrangos paketas* (motorizuotos 
slankiojamosios durelės ir Smart Entry sistema) 
• Style įrangos paketas (16 colių plieniniai ratų 
gaubtai ir kėbulo spalvos buferiai**)

SPECIALUS PASIŪLYMAS◊: 20 410 €  
(įprasta kaina –  23 170 €)
MĖNESINĖ ĮMOKA◊ – NUO 211 €      

Professional Comfort įranga 
(papildanti Professional komplektaciją)
• 7 colių jutiklinis ekranas 
• Automatinis oro kondicionierius
• 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
• Toyota Traction Select (TTS) sistema
• Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai**
• Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai ir durelių 
rankenėlės 

Papildoma įranga
• Navigacijos įranga
• Convenience įrangos paketas 2 (galinio vaizdo 
kamera garso sistemos ekrane, nematomų zonų 
monitorius, priekiniai automobilio statymo 
jutikliai, prieblandos jutiklis ir priekinių žibintų 
valytuvai)
• Easy Access įrangos paketas* (motorizuotos 
slankiojamosios durelės ir Smart Entry sistema)
Safety and Technology įrangos paketas*** 
(adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema, Pre-collision sistema (PCS) su pėsčių jų 
fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuo-
jamosios juostos įspėjimo sistema, pagalbinė 
kelio ženklų atpažinimo sistema, automatinė 
tolimų jų šviesų sistema, projekcinis ekranas, 
spalvotas prietaisų skydelio ir navigacijos 
sistemos ekranas)

SPECIALUS PASIŪLYMAS◊:  23 450 € 
(įprasta kaina –  26 630 €)
MĖNESINĖ ĮMOKA◊ – NUO 243 €      

◊ Kainos galioja Medium modeliui iki 2017-03-31. 
* Easy Access įrangos paketas komplektuojamas tik su Convenience įrangos paketais.
** Ilgojoje versijoje dažyta tik dalis galinio buferio. 
*** Safety and Technology įrangos paketas komplektuojamas tik su Convenience įrangos paketu 2.

Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į Toyota 
atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo / nuomos pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos sąlygomis 
svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 173,87 EUR dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuo-
tas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 16 864,30 EUR; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; 
sutarties sudarymo mokestis – 144,81 EUR; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma – 2,55% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka apskaičiuota darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys 
tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat, kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos, ir kai į sutartį 
yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties galiojimo lai-
kotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio 
priežiūra, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan. Pasiūlymas galioja iki 2017-03-31.

 PAGRINDINĖ ĮRANGA



12

Spalvos

EWP Arctic White KJF Supreme Red 

KNP Majestic Blue EXY Misty Black
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EZR Atonium Silver* 

EVL Falcon Grey* 

KCM Rich Brown*  

KHK Carnelian Orange* 

NEU Grey Limestone*

* Metalo blizgesio dažai. 
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toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione 
platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio 
nuotraukose matomų spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • © 2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio 
leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.

PROACE – nepamainomas Jūsų verslo partneris:
• 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje
• Prioritetinis paslaugų užsakymų priėmimas per 2 darbo dienas
• Skubios Toyota Express serviso paslaugos (darbai trunka ne ilgiau nei 1,5 val.)

Specialus pasiūlymas pristatymo proga
5 metų arba 200 000 km ridos garantija* (pasiūlymas galioja iki 2017-03-31).

* 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota gamyklinė garantija ir  
papildoma 2 metų / 200 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) Toyota Extracare garantija.

metų
GARANTIJA / 
200 000 KM*


