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TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

VAATAME IGA PÄEV TULEVIKKU, LIIGUME EDASI, ARENEME. SOOVIME INIMESI 
RÕÕMUSTADA – TOOTA SÕIDUKEID, MIS ÜLETAVAD OOTUSI, PAKUVAD 
PÕNEVUST JA ERUTAVAD, KUID SAMAS SISENDAVAD KINDLUSTUNNET JA 
SOBIVAD TÄNAPÄEVA ELUSTIILIGA NAGU VALATULT. SUHTUGE MEISSE KUI 
ENDASTMÕISTETAVASSE.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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LAI VALIK VÕRDUB NUTIKATE 
LAHENDUSTEGA

* Vt täpsemat mudelivalikut lk 30–31.

Olenemata sellest, kui suur on teie ettevõte – kas väike idufirma või 
kasvav ettevõte –, taipate, et PROACE on loodud olema just selline 
kaubik, mida vajate. Tänu kombinatsioonide laialdasele valikule, kaasa 
arvatud kolm kerestiili, kolm pikkust ning neli või viis ust, võite olla 
kindel, et PROACE pakub lahendusi igaks tööks.

Tänu kaheksale kerestiili ja pikkuse kombinatsioonile ning uste 
konfiguratsioonide valikule võimaldab PROACE leida teil oma 
vajadustele kõige paremini vastava kaubiku.

CREW CABCOMBIPANEL VAN

 3 KERESTIILI

PIKKUS

* Smart Cargo nutika kaubaruumiga

Kaubaruumi maht: 6,6 m3*

Kandevõime: 1360 kg

PROACE’i pika kerega 
kaubik – Panel Van

MUDELIVALIK

Kompaktne kere
Keskmine kere
Pikk kere
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PRO4003_16 PRO4004_16 PRO4005_16

IGASUGUSE NÕUDLUSEGA 
TOIMETULEV KAUBARUUM

Uhiuus kompaktse kerega PROACE on tubli tööloom karmideks töödeks. Selle 
ainulaadne väike 4,6 m pikkune kere viib standardid uuele tasemele, pakkudes oma 
klassi suurimat ning nutika kaubaruumi läbilaadimisvõimalusega vaheseina avamisel 
ka pikimat kaubaruumi (üllatavad 3,3 m) ning tagades teile konkurentsitult parima 
mahutavuse ja kandevõime. Oma klassi parima ligipääsetavuse tagavad madala 
lävepakuga põrand ning laialt avanevad külgmised liuguksed ja tagauksed, samal ajal 
kui oma klassi parim kandevõime ja pöörderaadius võimaldavad vedada veelgi rohkem.

Kui teie nõudmised on aga veelgi suuremad, rahuldab need PROACE’i keskmise ja 
pika kerega mudelite – mis suurendavad kerepikkust vastavalt 4,9 ja 5,3 meetrini 
lisamahutavus.

Muljetavaldav mahutavus, praktiline ligipääsetavus ja kolm pikkust tähendavad, et 
mitmekülgses uues PROACE’is on piisavalt ruumi laialdase koormavaliku jaoks.

Uhiuus kompaktse 
kerega PROACE 
on tubli tööloom 
karmideks töödeks. 
Selle lühikesse 
4,6 m keresse 
mahub oma klassi 
suurim kaubaruum, 
mis pakub 
konkurentsitult 
parimat 
mahutavust ja 
kandevõimet.

Kaubaruumi pikkus: 2162 mm 
(3324 mm koos Smart Cargo nutika 
kaubaruumiga) 
Kaubaruumi kõrgus: 1397 mm 
Kaubaruumi laius: 1628 mm 
Suurim kandevõime: 1000 kg

Kompaktse kerega PROACE
Kaubaruumi pikkus: 2512 mm 
(3674 mm koos Smart Cargo nutika 
kaubaruumiga) 
Kaubaruumi kõrgus: 1397 mm 
Kaubaruumi laius: 1628 mm 
Suurim kandevõime: 1400 kg

Keskmise kerega PROACE
Kaubaruumi pikkus: 2862 mm 
(4026 mm koos Smart Cargo nutika 
kaubaruumiga) 
Kaubaruumi kõrgus: 1397 mm 
Kaubaruumi laius: 1636 mm 
Suurim kandevõime: 1360 kg

Pika kerega PROACE

KAUBARUUMI MAhUTAVUS

3 istekohta

5,1m3* 5,8m3* 6,6m3*

* Kaubaruumi suurim maht koos Smart Cargo nutika kaubaruumi lahendusega 76

4,6m
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TÖÖTAGE NUTIKALT, TÖÖTAGE MUGAVALT

Sujuv ja vaikne sõit, toetavad istmed ja 
kohanduvad sõiduomadused aitavad rooli 
taga olles pikki vahemaid läbida, samal ajal kui 
kompaktse kerega PROACE’i muljetavaldav 
esiistmelahendus võimaldab mugavalt kõrvuti 
istuda kolmel inimesel. Uuenduslik nutika 
kaubaruumi lahendus, mis ühendab endas 
kolme funktsiooni – mobiilne kontor, püstisesse 
asendisse kokkuklapitav kaassõitja istmepadi 
ja nutika kaubaruumi läbilaadimisvõimalusega 
vahesein –, täiustab PROACE’i salongi kasuliku 
praktilisusega.

PROACE’i lisavarustusse kuuluv 
navigatsioonisüsteem pakub internetipõhiseid 
teenuseid kümneks aastaks. Seega saate 
olenemata asukohast keskenduda teoksil 
olevale tööle, nautides samal ajal vajaminevat 
teavet sõrmepuudutuse kaugusel.

Mugavad salongid, nutikad mobiilse 
kontori lahendused ja praktilised 
laadimisfunktsioonid teevad uuest 
PROACE’ist nutika töökoha.

PROACE’i lisavarustusse kuuluva Smart Cargo nutika kaubaruumi 
püstisesse asendisse kokkuklapitav kaassõitja istmepadi – üksnes 
PROACE’ile omane funktsioon, mis suurendab kaubaruumi veel 
0,5 m3 võrra – võimaldab teil ära kasutada salongi väärtuslikku 
ruumi, kui peate vedama veidi rohkem.

PROACE’i Smart Cargo nutika kaubaruumi juurde kuuluvad 
kahekohaline kõrvaliste ja mobiilse kontori lahendus, mis 
tagavad väärtusliku paindlikkuse juhul, kui peate vedama 
kaassõitjaid – ning praktilise laua juhul, kui te ei pea seda 
tegema.

PROACE’i varustusse kuuluv panipaik istme all on praktiline 
koht, kus teie ja kaassõitjad saate oma igapäevaseid 
seadmeid hoida kenasti esiistme sees (mahutavust 
vähendab Smart Cargo nutika kaubaruumi lahenduse 
olemasolu).

PROACE’i lisavarustusse kuuluva Smart Cargo nutika 
kaubaruumi läbilaadimisvõimalusega vahesein, mis suurendab 
laadimispikkust 116 cm võrra, mahutades siiski ette ära kaks 
inimest, suudab kahtlemata teie meele järele olla.

PROACE’i varustusse kuuluv suure eraldusvõimega 
navigatsioonisüsteem Pro-Touch pakub kümme aastat 
internetipõhiseid teenuseid. Nende hulka kuuluvad TomTomi 
kohad, ilm, parkimine, kütusehinnad ja ohutsoonide 
(kiiruskaamera) hoiatused.

MUGAVUSVARUSTUS

98
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ÖKONOOMNE VÕIMSUS

§   Ei pakuta 1,6-liitrisele viiekäigulise manuaalkäigukastiga ja 2,0-liitrisele 120 DIN hj mudelile.

Täiustatud diiselmootorite ja sujuvalt töötavate 
käigukastide täieliku valikuga PROACE tagab 
sõiduki kandevõimele vastava võimsuse ning 
ökonoomsuse, millest peate lugu tanklates. Kahe 
erksa diiselmootori (1,6- ja 2,0-liitrine), viie võimsuse 
(95–180 DIN hj) ja kolme käigukastiga (viie- ja 
kuuekäiguline manuaalkäigukast ning kuuekäiguline 
automaatkäigukast) on tegemist igale asjatundjale sobiva 
jõuallikaga. Käivitus- ja seiskamistehnoloogia§ lisamise 
teel pakub PROACE muljetavaldavat ökonoomsust ja CO2 

heitkogust alates 133 g/km*.

Täiustatud diiselmootorid ja sujuvalt töötavad 
käigukastid ühendavad kulusid kokkuhoidva 
ökonoomsuse suurepäraste sõiduomadustega.

MOOTORID

 DIISEL 
 1,6-liitrine D-4D 95 

5 M/T

Võimsus
95 DIN hj 

Kütusekulu* 
5,5–5,6 l / 100 km

CO2 heitkogus* 
144–148 g/km 

Saadaval 
 varustustasemetel 
Panel Van Standard, 

Professional, 
Professional Plus, 
Combi Standard, 

Combi Professional

 DIISEL 
 1,6-liitrine D-4D 115 

6 M/T

Võimsus
115 DIN hj

Kütusekulu* 
5,1–5,4 l / 100 km

CO2 heitkogus* 
133–139 g/km

Saadaval 
 kõigil Panel Vani, 

Crew Cabi ja Combi 
varustustasemetel 

 DIISEL 
 2,0-liitrine D-4D 120 

6 M/T

Võimsus
120 DIN hj

Kütusekulu* 
5,5–5,7 l / 100 km

CO2 heitkogus* 
144–148 g/km

Saadaval 
 kõigil Panel Vani 

ja Crew Cabi 
varustustasemetel

 DIISEL 
 2,0-liitrine D-4D 150 

6 M/T

Võimsus
150 DIN hj

Kütusekulu* 
5,3–5,7 l / 100 km

CO2 heitkogus* 
139–147 g/km

Saadaval 
 kõigil Panel Vani, 

Crew Cabi ja Combi 
varustustasemetel

 DIISEL 
 2,0-liitrine D-4D 180 

6 A/T

Võimsus
177 DIN hj

Kütusekulu* 
5,7–6,2 l / 100 km

CO2 heitkogus* 
151–163 g/km

Saadaval 
 kõigil Panel Vani 

ja Crew Cabi 
varustustasemetel

A/T = automaatkäigukast      M/T = manuaalkäigukast       * Kombineeritud tsükkel.
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Automaatsed kaugtuled 
tagavad pimedal ajal 
optimaalse nähtavuse. 
Ohutuse tagamiseks öisel 
ajal lülitatakse kaugtuled 
automaatselt ümber 
lähituledeks ja vastupidi.

SKANEERIGE 
SEDA 
RUUTKOODI
Lugege lisaks 
Toyota Safety 
Sense’i kohta.

 Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
 Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)  
 Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA) 
 Automaatsed kaugtuled (AHB) 
 Isekohanduv kiirusehoidik (ACC) 

Ohutussüsteemide valikusse kuulub ka pimeala monitor (BSM), juhi valvsuse jälgimise 
süsteem; samuti on mugavamaks ja ohutumaks parkimiseks saadaval parkimisandurid 
ning tahavaatemonitor. Kõik need süsteemid ja EuroNCAPi ohutuskatses saadud viis 
tärni* teevad PROACE’ist turvalise koha kiire tööpäeva veetmiseks.

Ohutuspakett Toyota Safety Sense

Kui peate töö tõttu iga päev ringi sõitma, soovite kindel olla, et olete sõidu ajal 
kindlates kätes. Tänu Toyota Safety Sense’ile uues PROACE’is just nii ongi. Teie 
ohutust aitavad tagada mitmesugused uuenduslikud ohutussüsteemid, mis on 
saadaval lisavarustusse kuuluva Toyota Safety Sense’i paketina.

Mitmed täiustatud ohutussüsteemid aitavad teid ja teie kaassõitjaid 
hädaohust päästa.

Sellel mudelil on kas kaks või 
neli turvapatja, kaasa arvatud 
SRS-turvapadjad nii juhile 
kui ka kõrvalistujale, ning 
nelja turvapadja korral ka 
esiistmete külgturvapadjad.

Täiendava turvasüsteemi 
(SRS) turvapadjad

Tänu pimeala monitorile 
on sõiduraja vahetamine 
ohutum.

TÖÖOHUTUS

OhUTUS

Kui juhi valvsuse jälgimise 
süsteem tuvastab, et sõiduk 
pole kiirusel üle 65 km/h 
teinud kahe tunni jooksul 
peatusi, aktiveerib see 
visuaalse ja helilise märguande. 
Kindlustunde suurendamiseks 
jälgib väsimuse tuvastamise 
süsteem sõiduki teel 
paiknemise muutusi ja annab 
juhile lisamärguandeid pausi 
tegemiseks.

Juhi valvsuse  
jälgimise süsteem

* Üksnes Combi mudelitel.               

Sõidurajalt lahkumise 
hoiatussüsteem hoiatab 
juhti, kui sõiduk hakkab 
oma sõidurajalt kõrvale 
kalduma.

Ohutuskatseid korraldav 
organisatsioon Euro NCAP 
andis PROACE’ile viis 
tärni*.

Kokkupõrke 
ennetussüsteem koos 
jalakäijate tuvastamise 
funktsiooniga kasutab 
sõidukite ja jalakäijate 
tuvastamiseks 
ning kokkupõrgete 
ärahoidmiseks 
millimeeterlaineala radarit 
ja kaamerat.

Toyota Safety Sense’i 
juurde kuuluv kohanduv 
kiirushoidik hoiab eesliikuva 
sõidukiga eelseadistatud 
minimaalset pikivahet. 
Kui vahemaa lüheneb, 
vähendab kiirushoidik 
sõiduki kiirust. Vahemaa 
pikenedes lisab kiirushoidik 
järk-järgult kiirust, kuni 
sõiduk saavutab määratud 
sõidukiiruse.

Kohanduv kiirushoidik
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 Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)  
 Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA) 
 Automaatsed kaugtuled (AHB) 
 Isekohanduv kiirusehoidik (ACC) 

Ohutussüsteemide valikusse kuulub ka pimeala monitor (BSM), juhi valvsuse jälgimise 
süsteem; samuti on mugavamaks ja ohutumaks parkimiseks saadaval parkimisandurid 
ning tahavaatemonitor. Kõik need süsteemid ja EuroNCAPi ohutuskatses saadud viis 
tärni* teevad PROACE’ist turvalise koha kiire tööpäeva veetmiseks.

Ohutuspakett Toyota Safety Sense

Kui peate töö tõttu iga päev ringi sõitma, soovite kindel olla, et olete sõidu ajal 
kindlates kätes. Tänu Toyota Safety Sense’ile uues PROACE’is just nii ongi. Teie 
ohutust aitavad tagada mitmesugused uuenduslikud ohutussüsteemid, mis on 
saadaval lisavarustusse kuuluva Toyota Safety Sense’i paketina.

Mitmed täiustatud ohutussüsteemid aitavad teid ja teie kaassõitjaid 
hädaohust päästa.

Sellel mudelil on kas kaks või 
neli turvapatja, kaasa arvatud 
SRS-turvapadjad nii juhile 
kui ka kõrvalistujale, ning 
nelja turvapadja korral ka 
esiistmete külgturvapadjad.

Täiendava turvasüsteemi 
(SRS) turvapadjad

Tänu pimeala monitorile 
on sõiduraja vahetamine 
ohutum.

TÖÖOHUTUS

OhUTUS

Kui juhi valvsuse jälgimise 
süsteem tuvastab, et sõiduk 
pole kiirusel üle 65 km/h 
teinud kahe tunni jooksul 
peatusi, aktiveerib see 
visuaalse ja helilise märguande. 
Kindlustunde suurendamiseks 
jälgib väsimuse tuvastamise 
süsteem sõiduki teel 
paiknemise muutusi ja annab 
juhile lisamärguandeid pausi 
tegemiseks.

Juhi valvsuse  
jälgimise süsteem

* Üksnes Combi mudelitel.               

Sõidurajalt lahkumise 
hoiatussüsteem hoiatab 
juhti, kui sõiduk hakkab 
oma sõidurajalt kõrvale 
kalduma.

Ohutuskatseid korraldav 
organisatsioon Euro NCAP 
andis PROACE’ile viis 
tärni*.

Kokkupõrke 
ennetussüsteem koos 
jalakäijate tuvastamise 
funktsiooniga kasutab 
sõidukite ja jalakäijate 
tuvastamiseks 
ning kokkupõrgete 
ärahoidmiseks 
millimeeterlaineala radarit 
ja kaamerat.

Toyota Safety Sense’i 
juurde kuuluv kohanduv 
kiirushoidik hoiab eesliikuva 
sõidukiga eelseadistatud 
minimaalset pikivahet. 
Kui vahemaa lüheneb, 
vähendab kiirushoidik 
sõiduki kiirust. Vahemaa 
pikenedes lisab kiirushoidik 
järk-järgult kiirust, kuni 
sõiduk saavutab määratud 
sõidukiiruse.

Kohanduv kiirushoidik
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PRO4003_16 PRO4004_16 PRO4005_16

PANEL VAN

VARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE STANDARD VARUSTUSTASE PROFESSIONAL

Kompaktse kerega PROACE –  
Panel Van, varustustase 
Professional

Pika kerega PROACE – Panel Van, 
varustustase Professional

Panel Vani konfiguratsioonid
Saadaval kompaktse, keskmise ja pika kerega.

3 istekohta

*  Kaubaruumi suurim maht koos Smart Cargo 
nutika kaubaruumiga.

Standardvarustus Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Standard)  — 16-tollised terasveljed

  — 180° avanevad tagumised tiibuksed
  — Kiirushoidik
  — Musta värvi kaitseliistud küljeustel
  — Helehall kangas
  — Vahesein 1. istmerea taga
  — Juhiistme käetugi
  — Eesmised elektriaknad
  — Avatud hoiulaegas armatuurlaua 

ülaosas
  — Täiendava turvasüsteemi (SRS) 

turvapadjad – 2 turvapatja

  — Helehall kangas PVC-elementidega
  — Reguleeritava kõrgusega juhiiste
  — Reguleeritav nimmetugi juhiistmel 
  — Manuaalne kliimaseade
  — Raadio
  — 4 kõlarit
  — Ülemine jahutiga kindalaegas
  — Kaubaruumi 12 V pistikupesa 
  — Panipaik kõrvalistuja istme all
  — AUX- ja USB-pesad
  — Bluetooth®-i vabakäesüsteem

  — Esiiste kahele kaassõitjale
  — Soojendusega elektrilised 

küljepeeglid
  — Nõlvaltstardiabi (HAC)
  — 12 V pistikupesa ees 

Lisavarustus
  — Pakiruumi puidust põrandakate

Lisavarustus
  — Smart Cargo nutikas kaubaruum
  — Pakiruumi puidust põrandakate

5,1m3* 5,8m3* 6,6m3*

Fotod on illustratiivsed. 1514
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VARUSTUSTASEMEDVARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE PROFESSIONAL PLUS VARUSTUSTASE PROFESSIONAL COMFORT
Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional)

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional Plus)

  — Udutuled
  — Elektriliselt kokkuklapitavad 

küljepeeglid
  — Müra vähendav kiht esiklaasil
  — Akna ja kaitsevõrega vahesein  

1. istmerea taga 
  — Esiistmete soojendus
  — Tagumised parkimisandurid
  — Smart Cargo nutikas kaubaruum
  — Täiendava turvasüsteemi (SRS) 

turvapadjad – 4 turvapatja 

  — 16-tollised ilukilpidega terasveljed
  — Kerevärvi uksekäepidemed, peeglid ja 

põrkerauad
  — Kerevärvi kaitseliistud küljeustel
  — Hõbedane iluliist alumisel eesmisel 

iluvõrel
  — 7-tollise ekraaniga 

multimeediasüsteem Pro-Touch
  — Wi-Fi ühenduvus
  — Lisaküttesüsteem Webasto
  — Automaatne kliimaseade

Lisavarustus
  — 7-tollise ekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem Pro-Touch
  — Pakiruumi puidust põrandakate

Lisavarustus
  — Nutikas kaubaruum
  — Pakiruumi puidust põrandakate

Fotod on illustratiivsed. 1716



VARUSTUSTASEMEDVARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE PROFESSIONAL PLUS VARUSTUSTASE PROFESSIONAL COMFORT
Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional)

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional Plus)

  — Udutuled
  — Elektriliselt kokkuklapitavad 

küljepeeglid
  — Müra vähendav kiht esiklaasil
  — Akna ja kaitsevõrega vahesein  

1. istmerea taga 
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  — 16-tollised ilukilpidega terasveljed
  — Kerevärvi uksekäepidemed, peeglid ja 

põrkerauad
  — Kerevärvi kaitseliistud küljeustel
  — Hõbedane iluliist alumisel eesmisel 

iluvõrel
  — 7-tollise ekraaniga 

multimeediasüsteem Pro-Touch
  — Wi-Fi ühenduvus
  — Lisaküttesüsteem Webasto
  — Automaatne kliimaseade

Lisavarustus
  — 7-tollise ekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem Pro-Touch
  — Pakiruumi puidust põrandakate

Lisavarustus
  — Nutikas kaubaruum
  — Pakiruumi puidust põrandakate

Fotod on illustratiivsed. 1716



PRO4011_16

Pika kerega PROACE – Crew Cab, 
varustustase Professional

CREW CAB

VARUSTUSTASEMED

Crew Cab’i konfiguratsioonid
Saadaval keskmise ja pika kerega.

VARUSTUSTASE STANDARD
Standardvarustus

  — 16-tollised terasveljed
  —  Soojendusega elektrilised 

küljepeeglid
  — Kiirushoidik
  — Musta värvi kaitseliistud küljeustel
  — PVC-istmekatted
  — Juhiistme käetugi
  — Reguleeritava kõrgusega juhiiste
  — Panipaik esiistme all
  — Eesmised elektriaknad
  — 12 V pistikupesa ees
  — Kaubaruumi 12 V pistikupesa
  — Avatud hoiulaegas armatuurlaua 

ülaosas
  —  Uksetaskud ees
  — Täiendava turvasüsteemi (SRS) 

turvapadjad – 4 turvapatja

6 istekohta

Foto on illustratiivne. 1918



PRO4011_16

Pika kerega PROACE – Crew Cab, 
varustustase Professional

CREW CAB

VARUSTUSTASEMED

Crew Cab’i konfiguratsioonid
Saadaval keskmise ja pika kerega.

VARUSTUSTASE STANDARD
Standardvarustus

  — 16-tollised terasveljed
  —  Soojendusega elektrilised 

küljepeeglid
  — Kiirushoidik
  — Musta värvi kaitseliistud küljeustel
  — PVC-istmekatted
  — Juhiistme käetugi
  — Reguleeritava kõrgusega juhiiste
  — Panipaik esiistme all
  — Eesmised elektriaknad
  — 12 V pistikupesa ees
  — Kaubaruumi 12 V pistikupesa
  — Avatud hoiulaegas armatuurlaua 

ülaosas
  —  Uksetaskud ees
  — Täiendava turvasüsteemi (SRS) 

turvapadjad – 4 turvapatja

6 istekohta

Foto on illustratiivne. 1918



VARUSTUSTASEMEDVARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE PROFESSIONAL VARUSTUSTASE PROFESSIONAL PLUS
Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional)

  — Udutuled
  — Müra vähendav kiht esiklaasil
  — Tumehallid kangast istmekatted
  — Esiistmete soojendus
  — Tagumised parkimisandurid
  — 8 kõlarit
  — Panipaik tagaistme all

Lisavarustus
  — 7-tollise ekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem Pro-Touch

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Standard)

  — Manuaalne kliimaseade
  — Raadio
  — 4 kõlarit
  — AUX- ja USB-pesad
  — Bluetooth®-i vabakäesüsteem
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VARUSTUSTASEMEDVARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE PROFESSIONAL VARUSTUSTASE PROFESSIONAL PLUS
Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Professional)

  — Udutuled
  — Müra vähendav kiht esiklaasil
  — Tumehallid kangast istmekatted
  — Esiistmete soojendus
  — Tagumised parkimisandurid
  — 8 kõlarit
  — Panipaik tagaistme all

Lisavarustus
  — 7-tollise ekraaniga multimeedia- ja 

navigatsioonisüsteem Pro-Touch

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Standard)

  — Manuaalne kliimaseade
  — Raadio
  — 4 kõlarit
  — AUX- ja USB-pesad
  — Bluetooth®-i vabakäesüsteem
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COMBI / PROACE VERSO 

VARUSTUSTASEMED

Combi konfiguratsioonid
Saadaval kompaktse, keskmise ja pika kerega.

6 istekohta 9 istekohta 

Pika kerega PROACE – Combi

VARUSTUSTASE STANDARD VARUSTUSTASE PROFESSIONAL

Standardvarustus
  — 16-tollised terasveljed
  — Soojendusega elektrilised küljepeeglid
  — 180° avanevad tagumised tiibuksed
  — Kiirushoidik
  — Musta värvi kaitseliistud küljeustel
  — Helehall kangas
  — Juhiistme käetugi
  — Reguleeritava kõrgusega juhiiste
  — Eesmised elektriaknad
  — Avatud hoiulaegas  

armatuurlaua ülaosas
  — Uksetaskud ees
  — Täiendava turvasüsteemi (SRS) 

turvapadjad – 4 turvapatja

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Standard)

  — Manuaalne kliimaseade
  — Raadio
  — 4 kõlarit
  — AUX- ja USB-pesad
  — Bluetooth®-i vabakäesüsteem
  — Ülemine jahutiga kindalaegas
  — Panipaik kõrvalistuja istme all
  — 12 V pistikupesa kolmandas istmereas
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LISAVARUSTUS

TRANSPORT

Kohandatud salong
Toyota lisatarvikute hulgast leiate kõik vajaliku oma Proace’i salongi 
kohandamiseks. Saadaval on nii kaitsmiseks, isoleerimiseks kui ka 
ohutuse suurendamiseks mõeldud lisatarvikud, mille hulgast leiate 
kindlasti enda ettevõtte jaoks vajaliku.

Alumiiniumist 
katuseplatvorm 
Tugev, kuid kerge 
alumiiniumkonstruktsioon 
integreeritud katusejalgtee ja 
täislaiuses redelirullikutega.

Olenemata sellest, millega tegelete või millise Proace’i mudeliga sõidate, 
võimaldavad Toyota originaallisatarvikud muuta teie sõiduki praktilisemaks 
ja suurendada selle kandevõimet teie vajaduste järgi. Iga lisatarvik ja kõik 
tarviku juurde kuuluvad detailid teevad teie elu lihtsamaks, tõhusamaks ja 
nauditavamaks.

LOODUD TEIE ETTEVÕTTE JAOKS

Libisemisvastane puidust 
põrandakate

Rattakoobaste katted

Akna kaitsevõre 
külgmise liugukse 
jaoks

Akna kaitsevõre tagumiste 
väljapoole avanevate uste jaoks, 
millel on klaasipuhasti (saadaval 
kõigi tagauste versioonide jaoks)Katuse ja külgede 

isolatsioon 

Katuseraami talad
Hõlpsalt paigaldatavad lukustatavad talad 
loovad tugeva aluse näiteks jalgrataste, 
pagasi ja suusabokside vedamiseks.

Teavet kogu lisatarvikute  
valiku kohta saate veebisaidilt  

www.toyota.ee või oma  
Toyota edasimüüjalt.

Fikseeritud veokonksud
Need veokonksud võimaldavad teil kasutada Proace’i 
kogu suurepärast veojõudu. Saadaval on ka eemaldatav 
veokonks, mille saab mittekasutamise ajaks küljest ära 
võtta.

Foto on illustratiivne.
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Foto on illustratiivne.
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KAITSE

LISAVARUSTUS

Laadimisläve kate, roostevaba teras
Üleulatuva servaga kohandatud kaitseplaat 
kaitseb tagumist põrkerauda pakkide peale- ja 
mahalaadimisel kriimustuste eest.

Äärikuga veokuul
Loodud haagiste vedamiseks tavatingimustel. 
Veokuuli äärik vähendab koormusest tulenevate 
kahjustuste ohtu.

Roostevabast terasest astmelauad
Omanäolised roostevabast terasest torutalad lisavad stiili 
ja kaitsevad küljepaneele väiksemate löögikahjustuste eest.

Teavet kogu lisatarvikute valiku kohta saate veebisaidilt  
www.toyota.ee või oma kohalikult Toyota edasimüüjalt.

Valuvelgede ProTect*
ProTecti ränipõhine 
kaitsekiht kaitseb velje 
pinda kriimustuste ja 
määrdumise eest, mida 
põhjustavad piduritolm, 
teeolud ja ilm.  

Kere ProTect*
Katab pinnad kõva 
keraamilise kaitsekihiga, 
et kerevärv ja küljeaknad 
näeksid ka aastate pärast 
välja nagu uued. 

Kanga ProTect*
Vastupidav, kuid nähtamatu 
kaitsekiht tekstiilist istmete 
ja salongi vaipkatete jaoks. 
See on allergiaohutu ja 
võimaldab eemaldada 
mustuse jälgi jätmata.

Porikaitsmed
Minimeerivad vee, muda ja kivide paiskumist vastu 
Proace’i keret. Ees ja taga. 

Tuulesuunajad
Vähendavad salongis lahtiste akendega sõites 
tuulemüra ja -turbulentsi.

* Toyota ProTecti võivad peale kanda Toyota koolitatud asjatundjad. Küsige lähemat teavet kohalikust Toyota müügiesindusest.

Foto on illustratiivne.
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* Metallikvärv. § Ei ole saadaval Combi versiooni puhul.

Standardvarustuses 
varustustasemetel Panel Van 
Standard, Professional; Combi 
Standard, Professional

helehall kangas

Standardvarustuses varustustasemetel 
Panel Van Standard, Professional, 
Professional Plus; Crew Cab Standard, 
Professional, Professional Plus;  
Combi Standard, Professional

Standardvarustuses varustustasemel 
Panel Van Professional Comfort

16-tollised rummukapslitega terasveljed 16-tollised ilukilpidega terasveljed

Standardvarustuses 
varustustasemetel Crew Cab 
Standard, Professional

Tumehall kangashelehall kangas PVC-elementidega 
Standardvarustuses 
varustustasemetel Panel Van 
Professional Plus, Professional 
Comfort

Standardvarustuses 
varustustasemel Crew Cab 
Professional Plus

PVC-kangas

VÄRVID, VELJED, ISTMEKATTED

VIIMISTLEGE TÖÖ STIILSELT

EWP Arctic White EZR Atomium Silver* 

KNP Majestic BlueEVL Falcon Grey*

KJF Supreme Red§

EXY Misty Black

NEU Grey Limestone*

KhK Carnelian Orange* KCM Rich Brown*
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* Metallikvärv. § Ei ole saadaval Combi versiooni puhul.

Standardvarustuses 
varustustasemetel Panel Van 
Standard, Professional; Combi 
Standard, Professional

helehall kangas

Standardvarustuses varustustasemetel 
Panel Van Standard, Professional, 
Professional Plus; Crew Cab Standard, 
Professional, Professional Plus;  
Combi Standard, Professional

Standardvarustuses varustustasemel 
Panel Van Professional Comfort

16-tollised rummukapslitega terasveljed 16-tollised ilukilpidega terasveljed

Standardvarustuses 
varustustasemetel Crew Cab 
Standard, Professional

Tumehall kangashelehall kangas PVC-elementidega 
Standardvarustuses 
varustustasemetel Panel Van 
Professional Plus, Professional 
Comfort

Standardvarustuses 
varustustasemel Crew Cab 
Professional Plus

PVC-kangas

VÄRVID, VELJED, ISTMEKATTED

VIIMISTLEGE TÖÖ STIILSELT

EWP Arctic White EZR Atomium Silver* 

KNP Majestic BlueEVL Falcon Grey*

KJF Supreme Red§

EXY Misty Black

NEU Grey Limestone*

KhK Carnelian Orange* KCM Rich Brown*
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KÄTTESAADAVUS

LEIDKE ENDALE SOBIV KAUBIK

* To top of back seats.

PANEL VAN CREW CAB
KOMPAKTNE KESKMINE PIKK KESKMINE PIKK KOMPAKTNE KESKMINE PIKK

NÄITLIK

KüLGEDELE 
AVANEVAD 
TAGAUKSED

PRO4022_16 PRO4024_16 PRO4026_16 PRO4034_16 PRO4035_16 PRO4037_16 PRO4039_16 PRO4041_16

3 ISTEKOhTA

PRO4003_16 PRO4004_16 PRO4005_16

– – – – –

6 ISTEKOhTA – – –
PRO4011_16 PRO4045_16 PRO4046_16 PRO4007_16 PRO4048_16

9 ISTEKOhTA – – – – –

PRO4047_16 PRO4009_16 PRO4049_163 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS m3

(nutikas kaubaruum + 
0,5 m3)

PRO4003_16
PRO4004_16 PRO4005_16

– – – – –

6 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS

– – –

PRO4011_16 PRO4045_16
PRO4046_16 PRO4007_16 PRO4048_16

9 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS

– – – – –

PRO4047_16 PRO4009_16 PRO4049_16

958 mm

1488 mm

608 mm

1138 mm

266 mm

   4,6
(5,1)

   5,3
(5,8)

   6,1
(6,6)

   
3,2

   
4,0

0,18* 0,55* 0,98*

1838 mm

1,2* 1,6* 2,0*

* Tagaistmete kõrguseni.

COMBI / PROACE VERSO
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KÄTTESAADAVUS

LEIDKE ENDALE SOBIV KAUBIK

* To top of back seats.

PANEL VAN CREW CAB
KOMPAKTNE KESKMINE PIKK KESKMINE PIKK KOMPAKTNE KESKMINE PIKK

NÄITLIK

KüLGEDELE 
AVANEVAD 
TAGAUKSED

PRO4022_16 PRO4024_16 PRO4026_16 PRO4034_16 PRO4035_16 PRO4037_16 PRO4039_16 PRO4041_16

3 ISTEKOhTA

PRO4003_16 PRO4004_16 PRO4005_16

– – – – –

6 ISTEKOhTA – – –
PRO4011_16 PRO4045_16 PRO4046_16 PRO4007_16 PRO4048_16

9 ISTEKOhTA – – – – –

PRO4047_16 PRO4009_16 PRO4049_163 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS m3

(nutikas kaubaruum + 
0,5 m3)

PRO4003_16
PRO4004_16 PRO4005_16

– – – – –

6 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS

– – –

PRO4011_16 PRO4045_16
PRO4046_16 PRO4007_16 PRO4048_16

9 ISTEKOhTA
KAUBARUUMI 
MAhUTAVUS

– – – – –

PRO4047_16 PRO4009_16 PRO4049_16

958 mm

1488 mm

608 mm

1138 mm

266 mm

   4,6
(5,1)

   5,3
(5,8)

   6,1
(6,6)

   
3,2

   
4,0

0,18* 0,55* 0,98*

1838 mm

1,2* 1,6* 2,0*

* Tagaistmete kõrguseni.

COMBI / PROACE VERSO

3130



TEhNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED
KESKKONNAANDMED 1,6-liitrine D-4D 95

Diiselmootor, 5 M/T
1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (liitrit / 100 km) 5,5–5,6 5,1–5,2 5,5–5,7 5,3–5,6 5,7–6,0

Linnas (liitrit / 100 km) 6–6,1 5,5–5,6 6,3–6,6 5,9 6,1–6,4

Maanteel (liitrit / 100 km) 5,2–5,4 4,9–5,0 5,1 4,9–5,3 5,4–5,7

Süsinikdioksiid, CO2 (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (g/km) 144–148 133–137 144–148 139–147 151–159

Linnas (g/km) 156–160 143–148 164–173 154 161–169

Maanteel (g/km) 136–141 127–131 133–134 129–140 141–149

heitgaasid (ELi määrus (Eü) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W, 45X, 45Y, EC 2016 646W, 646X ja 646Y)

Euroklass Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Vingugaas, CO (mg/km) 259,3 195,5 186,8–228,7 191,7–222,7 115,8–146,1

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 48,2 34,7 53,3–62,6 65,1–67,5 25,7–35

Süsivesinikud, THC, ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 69,6 54 62,6–74 75,8–76,7 33,2–41,8

Mikroosakesed (mg/km) 0,15 0,45 0,03–0,48 0,24–0,3 0,27–0,33

Müratase möödasõidul (dB(A)) 69,1 69,2 72,3 73,5 73,2

MOOTOR 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Mootori kood 3WZ-TV 3WZ-HV 4WZ-FTV 4WZ-FTV 4WZ-FHV

Silindrite arv 4 4 4 4 4

Klapimehhanism 8 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

8 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

Kütusesüsteem Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

MOOTOR 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Töömaht (cm3) 1560 1560 1997 1997 1997

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm × mm) 75 × 88,3 75 × 88,3 85 × 88 85 × 88 85 × 88

Surveaste 17 : 1 17 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1

Suurim pöördemoment (Nm / p/ min) 210/1750 300/1750 340/2000 370/2000 400/2000

Suurim võimsus (DIN hj) 95 115 120 150 177

Suurim võimsus (kW / p/ min) 70/3750 85/3500 90/3750 110/4000 130/3750

KIIRUSOMADUSED 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Tippkiirus (km/h) 145 145 160 170 170

0–100 km/h (s) 15,5–19,1 18,1 12,9–16,1 13,3 11,0

VEDRUSTUS 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Esivedrustus Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Tagavedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus

MAhUTAVUS (COMBI) 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

Pakiruumi maht (pagasikatteni), 9-kohaline (liitrit) 180–550 180–980 550–980

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval, 9-kohaline (liitrit) 700 700–1300 700–1300

Pakiruumi maht (pagasikatteni), 6-kohaline (liitrit) 1200–1600 1200–2000 1600–2000

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval, 6-kohaline (liitrit) 1700–2300 1700–3700 2300–3700

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud põhitootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Kui soovite põhjalikumat teavet või kui olete 
huvitatud seeriamudeli soetamisest, võtke ühendust Toyota Motor Europe NV/SAga. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus 
sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).     

A/T = automaatkäigukast M/T = manuaalkäigukast
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TEhNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED
KESKKONNAANDMED 1,6-liitrine D-4D 95

Diiselmootor, 5 M/T
1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (liitrit / 100 km) 5,5–5,6 5,1–5,2 5,5–5,7 5,3–5,6 5,7–6,0

Linnas (liitrit / 100 km) 6–6,1 5,5–5,6 6,3–6,6 5,9 6,1–6,4

Maanteel (liitrit / 100 km) 5,2–5,4 4,9–5,0 5,1 4,9–5,3 5,4–5,7

Süsinikdioksiid, CO2 (kehtivate õigusaktide järgi)

Kombineeritud (g/km) 144–148 133–137 144–148 139–147 151–159

Linnas (g/km) 156–160 143–148 164–173 154 161–169

Maanteel (g/km) 136–141 127–131 133–134 129–140 141–149

heitgaasid (ELi määrus (Eü) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W, 45X, 45Y, EC 2016 646W, 646X ja 646Y)

Euroklass Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Vingugaas, CO (mg/km) 259,3 195,5 186,8–228,7 191,7–222,7 115,8–146,1

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 48,2 34,7 53,3–62,6 65,1–67,5 25,7–35

Süsivesinikud, THC, ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km) 69,6 54 62,6–74 75,8–76,7 33,2–41,8

Mikroosakesed (mg/km) 0,15 0,45 0,03–0,48 0,24–0,3 0,27–0,33

Müratase möödasõidul (dB(A)) 69,1 69,2 72,3 73,5 73,2

MOOTOR 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Mootori kood 3WZ-TV 3WZ-HV 4WZ-FTV 4WZ-FTV 4WZ-FHV

Silindrite arv 4 4 4 4 4

Klapimehhanism 8 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

8 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

16 klappi, DOHC, 
rihmülekanne

Kütusesüsteem Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

Ühisanumsissepritsega 
diiselmootor

MOOTOR 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Töömaht (cm3) 1560 1560 1997 1997 1997

Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm × mm) 75 × 88,3 75 × 88,3 85 × 88 85 × 88 85 × 88

Surveaste 17 : 1 17 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1

Suurim pöördemoment (Nm / p/ min) 210/1750 300/1750 340/2000 370/2000 400/2000

Suurim võimsus (DIN hj) 95 115 120 150 177

Suurim võimsus (kW / p/ min) 70/3750 85/3500 90/3750 110/4000 130/3750

KIIRUSOMADUSED 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Tippkiirus (km/h) 145 145 160 170 170

0–100 km/h (s) 15,5–19,1 18,1 12,9–16,1 13,3 11,0

VEDRUSTUS 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Esivedrustus Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga 
pseudo-McPherson

Tagavedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus Kaldus õõtsharkvedrustus

MAhUTAVUS (COMBI) 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

Pakiruumi maht (pagasikatteni), 9-kohaline (liitrit) 180–550 180–980 550–980

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval, 9-kohaline (liitrit) 700 700–1300 700–1300

Pakiruumi maht (pagasikatteni), 6-kohaline (liitrit) 1200–1600 1200–2000 1600–2000

Pakiruumi maht laeni, tagaiste üleval, 6-kohaline (liitrit) 1700–2300 1700–3700 2300–3700

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud põhitootel kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa õigusnormide kohaselt. Kui soovite põhjalikumat teavet või kui olete 
huvitatud seeriamudeli soetamisest, võtke ühendust Toyota Motor Europe NV/SAga. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus 
sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).     

A/T = automaatkäigukast M/T = manuaalkäigukast
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TEhNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

1630 mm

1920 –1970 mm

2925–3275 mm

4609 –5309 mm

881 mm 1618 mm 

1920 –1970 mm

803 –1153 mm

MÕÕTMED JA MASSID 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Välispikkus (mm) 4609–5309 4609–5309 4959–5309 4959–5309 4959–5309

Välislaius (mm) 1920 1920 1920 1920 1920

Väliskõrgus (mm) 1910–1940 1899–1940 1940 1899–1940 1910–1940

Esirööbe (mm) 1630 1630 1630 1630 1630

Tagarööbe (mm) 1618 1618 1618 1618 1618

Esiülend (mm) 881 881 881 881 881

Tagaülend (mm) 803 803–1153 803–1153 803–1153 803–1153

Teljevahe (mm) 2925–3275 2925–3275 2925–3275 2925–3275 2925–3275

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 11,3–12,4 11,3–12,4 11,3–12,4 12,4 12,4

Salongi pikkus (mm) 2811–3161 2811–3511 3161–3511 3161–3511 3161–3511

Salongi laius (mm) 1515 1515 1515 1515 1515

Kasti pikkus (mm) 2162–2512 1352–2512 1352–2862 1700–2862 1700–2862

Kasti laius (mm) 1628 1618–1628 1618–1628 1618–1636 1618–1636

Kasti kõrgus (mm) 1397 1337–1397 1337–1397 1339–1397 1339–1397

Pakiruumi kogupikkus, tagaiste üleval (mm) 2063–2413 1488–2763 1488–2763 1838–2763 1838–2763

Pakiruumi maht (m³) 4,6–5,3 3,2–5,3 3,2–6,1 4–6,1 4–6,1

Pakiruumi maht (VDA), pakiruumi katteni, tagaiste üleval (liitrit)

Kandevõime (kg) 1000 1000–1185 1185–1400 1000–1360 1000–1360

Täismass (kg) 2610–2640 2635–2790 2965–3100 2730–3100 2750–3000

Tühimass (kg) 1510–1965 1536–2043 1601–1980 1603–2103 1646–2014

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) 1800–2000 1800–2500 2000–2500 2300–2500 2000–2500

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) 750 750 750 750 750

PIDURID 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Esipidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid

Tagapidurid Täiskettad Täiskettad Täiskettad Täiskettad Täiskettad

VELJED Panel Van Standard, 
Professional, Professional Plus

Panel Van
Professional Comfort

Kõigil Crew Cabi 
varustustasemetel

Kõigil Combi 
varustustasemetel

16-tollised terasveljed  −  

16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) −  − −

Täissuuruses varuratas    

19
10

–2
60

0 
m

m

A/T = automaatkäigukast M/T = manuaalkäigukast

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub
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TEhNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

1630 mm

1920 –1970 mm

2925–3275 mm

4609 –5309 mm

881 mm 1618 mm 

1920 –1970 mm

803 –1153 mm

MÕÕTMED JA MASSID 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Välispikkus (mm) 4609–5309 4609–5309 4959–5309 4959–5309 4959–5309

Välislaius (mm) 1920 1920 1920 1920 1920

Väliskõrgus (mm) 1910–1940 1899–1940 1940 1899–1940 1910–1940

Esirööbe (mm) 1630 1630 1630 1630 1630

Tagarööbe (mm) 1618 1618 1618 1618 1618

Esiülend (mm) 881 881 881 881 881

Tagaülend (mm) 803 803–1153 803–1153 803–1153 803–1153

Teljevahe (mm) 2925–3275 2925–3275 2925–3275 2925–3275 2925–3275

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 11,3–12,4 11,3–12,4 11,3–12,4 12,4 12,4

Salongi pikkus (mm) 2811–3161 2811–3511 3161–3511 3161–3511 3161–3511

Salongi laius (mm) 1515 1515 1515 1515 1515

Kasti pikkus (mm) 2162–2512 1352–2512 1352–2862 1700–2862 1700–2862

Kasti laius (mm) 1628 1618–1628 1618–1628 1618–1636 1618–1636

Kasti kõrgus (mm) 1397 1337–1397 1337–1397 1339–1397 1339–1397

Pakiruumi kogupikkus, tagaiste üleval (mm) 2063–2413 1488–2763 1488–2763 1838–2763 1838–2763

Pakiruumi maht (m³) 4,6–5,3 3,2–5,3 3,2–6,1 4–6,1 4–6,1

Pakiruumi maht (VDA), pakiruumi katteni, tagaiste üleval (liitrit)

Kandevõime (kg) 1000 1000–1185 1185–1400 1000–1360 1000–1360

Täismass (kg) 2610–2640 2635–2790 2965–3100 2730–3100 2750–3000

Tühimass (kg) 1510–1965 1536–2043 1601–1980 1603–2103 1646–2014

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) 1800–2000 1800–2500 2000–2500 2300–2500 2000–2500

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) 750 750 750 750 750

PIDURID 1,6-liitrine D-4D 95
Diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 115
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 120
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
Diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
Diiselmootor, 6 A/T

Esipidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid

Tagapidurid Täiskettad Täiskettad Täiskettad Täiskettad Täiskettad

VELJED Panel Van Standard, 
Professional, Professional Plus

Panel Van
Professional Comfort

Kõigil Crew Cabi 
varustustasemetel

Kõigil Combi 
varustustasemetel

16-tollised terasveljed  −  

16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) −  − −

Täissuuruses varuratas    

19
10

–2
60

0 
m

m

A/T = automaatkäigukast M/T = manuaalkäigukast

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub
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VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

16-tollised terasveljed (215/65R16)    −

16-tollised ilukilpidega terasveljed  
(5 kolmikkodarat) (215/65R16) − − − 

Täismõõdus varuratas    

Reflektoritega halogeenesituled    

Päevatuled (pirni-tüüpi)    

Eesmised udutuled − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)  

Kurvituled − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral või pakett (AP))

Esitulede pesurid − − − Pakett (C2)

Mustad uksekäepidemed    -

Kerevärvi uksekäepidemed − − − 

Uksekäepidemete kroomehis − − − Pakett (AP)

Mustad küljepeeglid    −

Kerevärvi küljepeeglid − − − 

Elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid − −  

Musta värvi eesmine ja tagumine 
põrkeraud    −

Kerevärvi eesmine ja tagumine 
põrkeraud − − − 

Kerevärvi eesmine ning must ja 
kerevärvi tagumine põrkeraud (üksnes 
pika kerega mudelil)

− − − 

Hõbedane iluliist alumisel eesmisel 
iluvõrel − − − 

Panel Van

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Musta värvi kaitseliistud küljeustel    −

Kerevärvi kaitseliistud küljeustel − − − 

Elektrilised küljepeeglid soojendusega    

1 külgmine liuguks    

2 külgmist liugust    

Elektriline (elektrilised) liuguks(ed) − − − Pakett (AP)

180° avanevad tagumised tiibuksed    

Müra vähendav kiht esiklaasil − −  

Soojusisolatsiooniga esiklaas − − − Pakett (TP)

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)    

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)    

Salongituli ees (pirni-tüüpi)    

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi) − −  

Plastist põrandakate    

Kummist põrandamatid    

Vahesein esimese istmerea taga   − −

Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga − −  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus

3736



VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

16-tollised terasveljed (215/65R16)    −

16-tollised ilukilpidega terasveljed  
(5 kolmikkodarat) (215/65R16) − − − 

Täismõõdus varuratas    

Reflektoritega halogeenesituled    

Päevatuled (pirni-tüüpi)    

Eesmised udutuled − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)  

Kurvituled − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral või pakett (AP))

Esitulede pesurid − − − Pakett (C2)

Mustad uksekäepidemed    -

Kerevärvi uksekäepidemed − − − 

Uksekäepidemete kroomehis − − − Pakett (AP)

Mustad küljepeeglid    −

Kerevärvi küljepeeglid − − − 

Elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid − −  

Musta värvi eesmine ja tagumine 
põrkeraud    −

Kerevärvi eesmine ja tagumine 
põrkeraud − − − 

Kerevärvi eesmine ning must ja 
kerevärvi tagumine põrkeraud (üksnes 
pika kerega mudelil)

− − − 

Hõbedane iluliist alumisel eesmisel 
iluvõrel − − − 

Panel Van

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Musta värvi kaitseliistud küljeustel    −

Kerevärvi kaitseliistud küljeustel − − − 

Elektrilised küljepeeglid soojendusega    

1 külgmine liuguks    

2 külgmist liugust    

Elektriline (elektrilised) liuguks(ed) − − − Pakett (AP)

180° avanevad tagumised tiibuksed    

Müra vähendav kiht esiklaasil − −  

Soojusisolatsiooniga esiklaas − − − Pakett (TP)

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)    

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)    

Salongituli ees (pirni-tüüpi)    

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi) − −  

Plastist põrandakate    

Kummist põrandamatid    

Vahesein esimese istmerea taga   − −

Akna ja kaitsevõrega vahesein esimese istmerea taga − −  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

ISTMED Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Istmekatted: tekstiil  − − −

Istmekatted: PVC-elementidega tekstiil −   

Esiistmete soojendus − −  

Reguleeritava kõrgusega juhiiste −   

Reguleeritav nimmetugi juhiistmel −   

Esiiste kahele kaassõitjale    

Juhiistme käetugi    

MUGAVUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Manuaalne kliimaseade −/  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)   −

Automaatne kliimaseade −   

Kiirushoidik    

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)    

Eesmised elektriaknad    

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel    

Uretaankattega rool, kolme kodaraga    

Puldiga kesklukustus    

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem − − − Pakett (AP)

Nupust käivitamine − − − Pakett (AP)

Hämaraandur − − − Pakett (C2)

Vihmaandur − − − Pakett (C2)

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel − −  

Isetumenev tahavaatepeegel − − − Pakett (TP & AP)

Tagumised parkimisandurid − −  

Programmeeritav ja puldist juhitav Webasto lisasoojendus − − − 

Panel Van

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Raadio −   

7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch − − Pakett (MN) 

4 kõlarit −   

Aux-sisend −   

USB-pistik −   

Bluetooth®-i vabakäesüsteem −   

Wi-Fi ühendus − − − 

Valge lihtne LCD-universaalnäidik    −

Valge LCD-universaalnäidik − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) 

Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik − − Pakett (MN)  / pakett (TP)

Esiklaasinäidik − − − Pakett (TP)

Tahavaatepeeglisse sisseehitatud tahavaatekaamera ekraan − − − -

Tahavaatekaamera ekraan multimeediasüsteemi ekraanil − − − Pakett (C2)

Panoraamvaatemonitor − − − Pakett (C2)

Lühike antenn −   

Pikk antenn  − − −

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Panipaik kõrvalistuja istme all −  / − * − −

Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo −    

Lahtine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas    

Kinnine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas − − − Pakett (TP)

12 V pistikupesa ees (2 tk)    

Kindalaeka valgustus −   

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus * Ei ole saadaval Smart Cargo nutika kaubaruumi lahendusega
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VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

ISTMED Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Istmekatted: tekstiil  − − −

Istmekatted: PVC-elementidega tekstiil −   

Esiistmete soojendus − −  

Reguleeritava kõrgusega juhiiste −   

Reguleeritav nimmetugi juhiistmel −   

Esiiste kahele kaassõitjale    

Juhiistme käetugi    

MUGAVUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Manuaalne kliimaseade −/  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)   −

Automaatne kliimaseade −   

Kiirushoidik    

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)    

Eesmised elektriaknad    

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel    

Uretaankattega rool, kolme kodaraga    

Puldiga kesklukustus    

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem − − − Pakett (AP)

Nupust käivitamine − − − Pakett (AP)

Hämaraandur − − − Pakett (C2)

Vihmaandur − − − Pakett (C2)

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel − −  

Isetumenev tahavaatepeegel − − − Pakett (TP & AP)

Tagumised parkimisandurid − −  

Programmeeritav ja puldist juhitav Webasto lisasoojendus − − − 

Panel Van

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Raadio −   

7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch − − Pakett (MN) 

4 kõlarit −   

Aux-sisend −   

USB-pistik −   

Bluetooth®-i vabakäesüsteem −   

Wi-Fi ühendus − − − 

Valge lihtne LCD-universaalnäidik    −

Valge LCD-universaalnäidik − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) − /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) 

Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik − − Pakett (MN)  / pakett (TP)

Esiklaasinäidik − − − Pakett (TP)

Tahavaatepeeglisse sisseehitatud tahavaatekaamera ekraan − − − -

Tahavaatekaamera ekraan multimeediasüsteemi ekraanil − − − Pakett (C2)

Panoraamvaatemonitor − − − Pakett (C2)

Lühike antenn −   

Pikk antenn  − − −

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Panipaik kõrvalistuja istme all −  / − * − −

Nutika kaubaruumi lahendus Smart Cargo −    

Lahtine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas    

Kinnine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas − − − Pakett (TP)

12 V pistikupesa ees (2 tk)    

Kindalaeka valgustus −   

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus * Ei ole saadaval Smart Cargo nutika kaubaruumi lahendusega
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VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Jahutiga ülemine kindalaegas −   

12 V pistikupesa kaubaruumis −   

Kaubaruumi põranda puidust kaitsekate        

OhUTUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja 
piduriabiga (BA)

   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)    

Nõlvaltstardiabi (HAC)    

Lapselukk ustel −   

Pimeala monitor (BSM) − − − Pakett (TP)

Juhi valvsuse jälgimise süsteem − − − Pakett (TP)

Ohutuspakett Toyota Safety Sense  
       Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
       Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
       Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
       Automaatsed kaugtuled (AHB)
       Kohanduv kiirushoidik (ACC)

− − − Pakett (TP)

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 2 turvapatja   − −

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja − −  

LISAVARUSTUSPAKETID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem (MN)
       7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch
       Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik

− −   −

Panel Van

LISAVARUSTUSPAKETID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Mugavuspakett 2 (C2)
       Pimeala monitor (BSM)
       Vihmaandur
       Hämaraandur
       Esitulede pesurid
       Eesmised ja tagumised parkimisandurid
       Panoraamvaatemonitor
       Tahavaatekaamera ekraan multimeediasüsteemi ekraanil 

− − −  

Mugava ligipääsu pakett (AP)
       Kurvituled
       Kerevärvi uksekäepidemed 
       Isetumenev tahavaatepeegel 
       Uksekäepidemete kroomehis 
       Elektriline (elektrilised) liuguks(ed)
       Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem 
       Nupust käivitamine

− − −

   Saadaval vaid 
mugavuspakett 2 (C2) ja 
navigatsiooniga

Ohutus- ja tehnoloogiapakett (TP)
Toyota Safety Sense
       Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
       Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
       Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
       Automaatsed kaugtuled (AHB)
       Kohanduv kiirushoidik (ACC)
Pimeala monitor (BSM)
Juhi valvsuse jälgimise süsteem 
Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik
Häältuvastus
Kinnine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas
Soojusisolatsiooniga esiklaas 
Isetumenev tahavaatepeegel 
Esiklaasinäidik

− − −

   Saadaval vaid 
mugavuspakett 2 (C2) 
ja mugava ligipääsu 
paketiga (AP)

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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VARUSTUS

VARUSTUS

Panel Van

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Jahutiga ülemine kindalaegas −   

12 V pistikupesa kaubaruumis −   

Kaubaruumi põranda puidust kaitsekate        

OhUTUS Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja 
piduriabiga (BA)

   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)    

Nõlvaltstardiabi (HAC)    

Lapselukk ustel −   

Pimeala monitor (BSM) − − − Pakett (TP)

Juhi valvsuse jälgimise süsteem − − − Pakett (TP)

Ohutuspakett Toyota Safety Sense  
       Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
       Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
       Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
       Automaatsed kaugtuled (AHB)
       Kohanduv kiirushoidik (ACC)

− − − Pakett (TP)

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 2 turvapatja   − −

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja − −  

LISAVARUSTUSPAKETID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem (MN)
       7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch
       Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik

− −   −

Panel Van

LISAVARUSTUSPAKETID Standard Professional Professional Plus Professional Comfort

Mugavuspakett 2 (C2)
       Pimeala monitor (BSM)
       Vihmaandur
       Hämaraandur
       Esitulede pesurid
       Eesmised ja tagumised parkimisandurid
       Panoraamvaatemonitor
       Tahavaatekaamera ekraan multimeediasüsteemi ekraanil 

− − −  

Mugava ligipääsu pakett (AP)
       Kurvituled
       Kerevärvi uksekäepidemed 
       Isetumenev tahavaatepeegel 
       Uksekäepidemete kroomehis 
       Elektriline (elektrilised) liuguks(ed)
       Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem 
       Nupust käivitamine

− − −

   Saadaval vaid 
mugavuspakett 2 (C2) ja 
navigatsiooniga

Ohutus- ja tehnoloogiapakett (TP)
Toyota Safety Sense
       Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
       Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
       Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)
       Automaatsed kaugtuled (AHB)
       Kohanduv kiirushoidik (ACC)
Pimeala monitor (BSM)
Juhi valvsuse jälgimise süsteem 
Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik
Häältuvastus
Kinnine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas
Soojusisolatsiooniga esiklaas 
Isetumenev tahavaatepeegel 
Esiklaasinäidik

− − −

   Saadaval vaid 
mugavuspakett 2 (C2) 
ja mugava ligipääsu 
paketiga (AP)

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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VARUSTUS

VARUSTUS

Crew Cab

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus

16-tollised terasveljed (215/65R16)   

Täismõõdus varuratas   

Reflektoritega halogeenesituled   

Päevatuled (pirni-tüüpi)   

Eesmised udutuled −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) 

Kurvituled −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)

Mustad uksekäepidemed   

Mustad küljepeeglid   

Musta värvi eesmine ja tagumine põrkeraud   

Hõbedane iluliist ülemisel eesmisel iluvõrel   

Musta värvi kaitseliistud küljeustel   

Elektrilised küljepeeglid soojendusega   

2 külgmist liugust   

2 fikseeritud külgmist akent teisel istmereal   

Toonitud klaasid (30%) teisel istmereal   

180° avanevad tagumised tiibuksed   

Müra vähendav kiht esiklaasil − − 

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)   

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)   

Salongituli ees (pirni-tüüpi)   

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi) − − 

Crew Cab

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus

Plastist põrandakate    

Kummist põrandamatid   

Vahesein teise istmerea taga   

ISTMED
Standard Professional Professional Plus

Istmekatted: PVC   −

Istmekatted: tekstiil − − 

Esiistmete soojendus − − 

Reguleeritava kõrgusega juhiiste   

Esiiste kahele kaassõitjale    

Juhiistme käetugi   

6-kohaline   

MUGAVUS Standard Professional Professional Plus

Manuaalne kliimaseade −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)  −

Kiirushoidik   

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)   

Eesmised elektriaknad   

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel    

Uretaankattega rool, kolme kodaraga   

Puldiga kesklukustus   

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel   

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub
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VARUSTUS

VARUSTUS

Crew Cab

VÄLIMUS Standard Professional Professional Plus

16-tollised terasveljed (215/65R16)   

Täismõõdus varuratas   

Reflektoritega halogeenesituled   

Päevatuled (pirni-tüüpi)   

Eesmised udutuled −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) 

Kurvituled −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)

Mustad uksekäepidemed   

Mustad küljepeeglid   

Musta värvi eesmine ja tagumine põrkeraud   

Hõbedane iluliist ülemisel eesmisel iluvõrel   

Musta värvi kaitseliistud küljeustel   

Elektrilised küljepeeglid soojendusega   

2 külgmist liugust   

2 fikseeritud külgmist akent teisel istmereal   

Toonitud klaasid (30%) teisel istmereal   

180° avanevad tagumised tiibuksed   

Müra vähendav kiht esiklaasil − − 

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)   

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)   

Salongituli ees (pirni-tüüpi)   

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi) − − 

Crew Cab

SÕITJATERUUM Standard Professional Professional Plus

Plastist põrandakate    

Kummist põrandamatid   

Vahesein teise istmerea taga   

ISTMED
Standard Professional Professional Plus

Istmekatted: PVC   −

Istmekatted: tekstiil − − 

Esiistmete soojendus − − 

Reguleeritava kõrgusega juhiiste   

Esiiste kahele kaassõitjale    

Juhiistme käetugi   

6-kohaline   

MUGAVUS Standard Professional Professional Plus

Manuaalne kliimaseade −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)  −

Kiirushoidik   

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)   

Eesmised elektriaknad   

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel    

Uretaankattega rool, kolme kodaraga   

Puldiga kesklukustus   

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel   

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

4342



VARUSTUS

VARUSTUS

Crew Cab

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Standard Professional Professional Plus

Raadio −  

4 kõlarit −  −

8 kõlarit − − 

Aux-sisend −  

USB-pistik −   

Bluetooth®-i vabakäesüsteem −  

Valge lihtne LCD-universaalnäidik   

Valge LCD-universaalnäidik −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)

Lühike antenn −  

Pikk antenn  − −

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus

Panipaik kõrvalistuja istme all   

Panipaik tagumise istme all − − 

Lahtine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas   

12 V pistikupesa ees (2 tk)   

12 V pistikupesa kaubaruumis    

Kindalaeka valgustus −  

OhUTUS Standard Professional Professional Plus

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja 
piduriabiga (BA)   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)   

Nõlvaltstardiabi (HAC)   

Lapselukk ustel    

Crew Cab

OhUTUS Standard Professional Professional Plus

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja   

LISAVARUSTUSPAKETID
Standard Professional Professional Plus

Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem (MN)
       7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch
       Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik

− − 

Combi / PROACE VERSO

VÄLIMUS Combi Standard Combi Professional

16-tollised terasveljed (215/65R16)  

Täismõõdus varuratas  

Reflektoritega halogeenesituled   

Päevatuled (pirni-tüüpi)  

Mustad uksekäepidemed  

Mustad küljepeeglid  

Musta värvi eesmine ja tagumine põrkeraud  

Hõbedane iluliist ülemisel eesmisel iluvõrel  

Musta värvi kaitseliistud küljeustel  

Elektrilised küljepeeglid soojendusega  

1 külgmine liuguks  

2 külgmist liugakent  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

4544



VARUSTUS

VARUSTUS

Crew Cab

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Standard Professional Professional Plus

Raadio −  

4 kõlarit −  −

8 kõlarit − − 

Aux-sisend −  

USB-pistik −   

Bluetooth®-i vabakäesüsteem −  

Valge lihtne LCD-universaalnäidik   

Valge LCD-universaalnäidik −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral) −  /  (üksnes 2,0 D 180 hj korral)

Lühike antenn −  

Pikk antenn  − −

hOIULAEKAD Standard Professional Professional Plus

Panipaik kõrvalistuja istme all   

Panipaik tagumise istme all − − 

Lahtine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas   

12 V pistikupesa ees (2 tk)   

12 V pistikupesa kaubaruumis    

Kindalaeka valgustus −  

OhUTUS Standard Professional Professional Plus

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja 
piduriabiga (BA)   

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)   

Nõlvaltstardiabi (HAC)   

Lapselukk ustel    

Crew Cab

OhUTUS Standard Professional Professional Plus

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja   

LISAVARUSTUSPAKETID
Standard Professional Professional Plus

Multimeedia- ja navigatsioonisüsteem (MN)
       7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch
       Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik

− − 

Combi / PROACE VERSO

VÄLIMUS Combi Standard Combi Professional

16-tollised terasveljed (215/65R16)  

Täismõõdus varuratas  

Reflektoritega halogeenesituled   

Päevatuled (pirni-tüüpi)  

Mustad uksekäepidemed  

Mustad küljepeeglid  

Musta värvi eesmine ja tagumine põrkeraud  

Hõbedane iluliist ülemisel eesmisel iluvõrel  

Musta värvi kaitseliistud küljeustel  

Elektrilised küljepeeglid soojendusega  

1 külgmine liuguks  

2 külgmist liugakent  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

4544



VARUSTUS

VARUSTUS

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

Combi / PROACE VERSO

VÄLIMUS Combi Standard Combi Professional

Midnight-tooni (70%) toonklaas tagumistel akendel  

180° avanevad tagumised tiibuksed  

Klaasakendega tagumised tiibuksed  

Soojendusega tagaaken  

Tagaakna klaasipuhasti  

SÕITJATERUUM Combi Standard Combi Professional

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)  

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)  

Salongituli ees (pirni-tüüpi)   

Plastist põrandakate  

ISTMED
Combi Standard Combi Professional

Istmekatted: tekstiil  

Reguleeritava kõrgusega juhiiste  

Esiiste kahele kaassõitjale   

Juhiistme käetugi  

Kolmekohaline pinkiste teises istmereas  

Ettepoole kallutatavad tagaistmed teises istmereas  

Kolmekohaline pinkiste kolmandas istmereas  

6-kohaline  

9-kohaline  

Combi / PROACE VERSO

MUGAVUS Combi Standard Combi Professional

Manuaalne kliimaseade − 

Kiirushoidik  

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)   

Eesmised elektriaknad  

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel  

Puldiga kesklukustus  

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel  

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Combi Standard Combi Professional

Raadiomängija − 

4 kõlarit − 

Aux-sisend −  

USB-pistik − 

Bluetooth®-i vabakäesüsteem − 

Valge lihtne LCD-universaalnäidik  

Valge LCD-universaalnäidik  

Lühike antenn − 

Pikk antenn  −

4746



VARUSTUS

VARUSTUS

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

Combi / PROACE VERSO

VÄLIMUS Combi Standard Combi Professional

Midnight-tooni (70%) toonklaas tagumistel akendel  

180° avanevad tagumised tiibuksed  

Klaasakendega tagumised tiibuksed  

Soojendusega tagaaken  

Tagaakna klaasipuhasti  

SÕITJATERUUM Combi Standard Combi Professional

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)  

Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)  

Salongituli ees (pirni-tüüpi)   

Plastist põrandakate  

ISTMED
Combi Standard Combi Professional

Istmekatted: tekstiil  

Reguleeritava kõrgusega juhiiste  

Esiiste kahele kaassõitjale   

Juhiistme käetugi  

Kolmekohaline pinkiste teises istmereas  

Ettepoole kallutatavad tagaistmed teises istmereas  

Kolmekohaline pinkiste kolmandas istmereas  

6-kohaline  

9-kohaline  

Combi / PROACE VERSO

MUGAVUS Combi Standard Combi Professional

Manuaalne kliimaseade − 

Kiirushoidik  

Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)   

Eesmised elektriaknad  

Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel  

Puldiga kesklukustus  

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel  

MULTIMEEDIA- JA TEABESüSTEEMID Combi Standard Combi Professional

Raadiomängija − 

4 kõlarit − 

Aux-sisend −  

USB-pistik − 

Bluetooth®-i vabakäesüsteem − 

Valge lihtne LCD-universaalnäidik  

Valge LCD-universaalnäidik  

Lühike antenn − 

Pikk antenn  −

4746



VARUSTUS

Combi / PROACE VERSO

hOIULAEKAD Combi Standard Combi Professional

Panipaik kõrvalistuja istme all − 

1 hoiulaegas armatuurlaua ülaosas  

Ülemine jahutiga kindalaegas −  

12 V pistikupesa ees (2 tk)  

12 V pistikupesa kolmandas istmereas − 

Kindalaeka valgustus − 

OhUTUS
Combi Standard Combi Professional

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)  

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)   

Nõlvaltstardiabi (HAC)  

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)  

Lapselukk ustel  

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

4948



VARUSTUS

Combi / PROACE VERSO

hOIULAEKAD Combi Standard Combi Professional

Panipaik kõrvalistuja istme all − 

1 hoiulaegas armatuurlaua ülaosas  

Ülemine jahutiga kindalaegas −  

12 V pistikupesa ees (2 tk)  

12 V pistikupesa kolmandas istmereas − 

Kindalaeka valgustus − 

OhUTUS
Combi Standard Combi Professional

Aktiivohutus

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA)  

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)   

Nõlvaltstardiabi (HAC)  

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)  

Lapselukk ustel  

Passiivohutus

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja  

 = standardvarustus  = lisavarustus − = puudub

4948
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MINU 
TOYOTA    

minu.toyota.ee

Kõik Sinu autoga 
seonduv ühes kohas
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SERVICETEENINDUS

TOYOTA TEENINDUS TOYOTA BUSINESS PLUS

Toyota erikoolitusega tehnikud, spetsiaalsed tööriistad, 
pikaajaline kogemus ja parim klienditeenindus – tere 
tulemast Toyota teenindusse!

Toyota teenindusse tulles võite lõõgastuda, sest meie 
tunneme teie autot paremini kui keegi teine. Meie 
konstrueerisime ja valmistasime selle ning meie teame, mis 
on parim teile ja teie Toyotale.

 Toyota mehaanikud on kutsetunnistusega ja saanud   
 parima väljaõppe.

 Remondiks ja hoolduseks kasutame üksnes Toyota   
 originaalvaruosi.

 Parimal tasemel hooldus ja klienditeenindus tagavad   
 teile meelerahu.

 Õigeaegne hooldus Toyota esinduses aitab hoida teie   
 auto järelturuväärtust.

 Hooldusaja saate mugavalt broneerida internetis.

Tere tulemast kasutama Toyota Business Plusi – teie edule 
ja ootuste ületamisele pühendunud äripartnerit! 

See programm on välja töötatud äriklientide toetamiseks. 
Toyota Business Plusi abil saame pakkuda väga 
konkurentsivõimelist omamise kogukulu, meelerahu, et 
sõidukeid saab kasutada ööpäev läbi seitse päeva nädalas, 
ning professionaalset teenindust meie edasimüüjate juures.

Omamise kogukulu 
 Atraktiivne jääkväärtus 
 Oma klassi madalamaid CO2 heitkoguseid 
 Väga hea kütusesäästlikkus

Meelerahu 
 Mitmesugused lahendused iga ärivajaduse jaoks 
 Üle maailma tuntud oma kvaliteedi ja töökindluse poolest 
 Partnerlus, mis on loodud kestma pikka aega

Professionaalne teenindus 
 Kvaliteetne kogemus igas etapis 
 Kohandatud nõuanded ja privaatne toetus 
 Toyota Express Service

5554



SERVICETEENINDUS

TOYOTA TEENINDUS TOYOTA BUSINESS PLUS

Toyota erikoolitusega tehnikud, spetsiaalsed tööriistad, 
pikaajaline kogemus ja parim klienditeenindus – tere 
tulemast Toyota teenindusse!

Toyota teenindusse tulles võite lõõgastuda, sest meie 
tunneme teie autot paremini kui keegi teine. Meie 
konstrueerisime ja valmistasime selle ning meie teame, mis 
on parim teile ja teie Toyotale.

 Toyota mehaanikud on kutsetunnistusega ja saanud   
 parima väljaõppe.

 Remondiks ja hoolduseks kasutame üksnes Toyota   
 originaalvaruosi.

 Parimal tasemel hooldus ja klienditeenindus tagavad   
 teile meelerahu.

 Õigeaegne hooldus Toyota esinduses aitab hoida teie   
 auto järelturuväärtust.

 Hooldusaja saate mugavalt broneerida internetis.

Tere tulemast kasutama Toyota Business Plusi – teie edule 
ja ootuste ületamisele pühendunud äripartnerit! 

See programm on välja töötatud äriklientide toetamiseks. 
Toyota Business Plusi abil saame pakkuda väga 
konkurentsivõimelist omamise kogukulu, meelerahu, et 
sõidukeid saab kasutada ööpäev läbi seitse päeva nädalas, 
ning professionaalset teenindust meie edasimüüjate juures.

Omamise kogukulu 
 Atraktiivne jääkväärtus 
 Oma klassi madalamaid CO2 heitkoguseid 
 Väga hea kütusesäästlikkus

Meelerahu 
 Mitmesugused lahendused iga ärivajaduse jaoks 
 Üle maailma tuntud oma kvaliteedi ja töökindluse poolest 
 Partnerlus, mis on loodud kestma pikka aega

Professionaalne teenindus 
 Kvaliteetne kogemus igas etapis 
 Kohandatud nõuanded ja privaatne toetus 
 Toyota Express Service
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PROACE. ASJATUNDLIK ABILINE IGAKS TÖÖKS
www.toyota.ee

Et elamus kestaks 
edasi, skaneerige 
seda ruutkoodi.

Meile teadaolevalt on kogu käesolevas brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja 
nõuetest ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki 
kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei õnnestu 
mõnda ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta ette teatamata tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME).  
• Selle väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada. 
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