PROACE
& PROACE ELECTRIC

INTRODUKSJON

EN ELEKTRISK OPPLEVELSE
Når du kjører en elektrisk varebil, er det ikke bare miljøet som vinner, du har det morsomt
selv også. Til forskjell fra konvensjonelle bensin- og dieselbiler, leverer el-varebilen
maksimalt dreiemoment umiddelbart. Du trenger ikke vente til motoren har fått høyt nok
turtall eller stadig skifte til lavere gir, i el-varebilen kommer akselerasjonen øyeblikkelig
og uavbrutt og gjør det morsommere å kjøre. Og siden bilen ikke har forbrenningsmotor
og batteriene er plassert lavt nede i bilen, får elektriske varebiler en myk, stille gange og
smidige kjøreegenskaper.
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INTRODUKSJON

PROACE – FOR ALLE JOBBER
I utvalget av Proace-modeller, finner du den modellen som passer ditt transportbehov,
fra lukkede varebiler med høy kapasitet til komfortable biler for persontransport. Med
å introdusere Proace Electric, gir vi deg mulighet til å teste ut null-utslippsteknologi og
prøve kompromissløs ytelse og pålitelighet.

SMARTE LØSNINGER I STORT UTVALG
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PROACE ELECTRIC

PROACE ELECTRIC,
DITT NYE ELVERKTØY
Proace Electric kombinerer stor kapasitet og
fleksibilitet som i Proace med ytelsene og
effektiviteten i et helelektrisk drivverk med
null-utslipp.

TILGJENGELIG PÅ:

ELECTRIC

5 VIKTIGE GRUNNER TIL Å VELGE PROACE ELECTRIC
LAVE KOSTNADER
Du betaler ingen avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller
merverdiavgift. Det gjelder også nødvendig tilleggsutstyr. I tillegg
kommer besparelser på drivstoff, skatt, vedlikehold og kan nyte flere
elbilfordeler. (Enova gir også støtte ved kjøp av Proace Electric).

Uansett hva du ser etter, er Proace Electric
et alternativ. Både travle distribusjonsruter
i byen og oppgaver ute på landet tas unna
med uslåelige ytelser og stillhet. En kraftfull
motor drevet av et 75 kWt kraftig batteri,
sørger for utmerket akselerasjon, rekkevidde
og fremfor alt, null-utslipp.

NULL-UTSLIPP
Proace Electric har et tilnærmet lydløst drivverk med null-utslipp.
Du har tilgang til byområder/kjørefelt som er stengt for biler med
forbrenningsmotor og/eller gratis eller rabattert parkering.
REKKEVIDDE OPP TIL 315 KM§
Proace Electric har stor kapasitet og rekkevidde slik at du får
gjennomført dine oppdrag.

Med to lengder og karosserityper, imponerende nyttelast og tilhengerkapasitet til din
disposisjon, dekker Proace Electric de fleste
behov. I kupéen sørger spesielle elbilfunksjoner for at du har full kontroll med
batterikapasiteten, forbruket og rekkevidden.

KOMPROMISSLØS KAPASITET
Proace Electric kan laste opp mot 1 tonn på tilhenger,
slik at de tunge jobbene blir gjort.
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BATTERISTØRRELSE
Proace Electric med 75 kWt batteri gir rekkevidde
som dekker de fleste behov for transport i hverdagen
(315 km – Medium L1 / 313 km – Lang L2).

§
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Med 75 kWt batteri, basert på WLTP-kalkulasjoner.
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KJØRING MED PROACE ELECTRIC

ELEKTRISK
ARBEIDSPLASS

TILGJENGELIG PÅ:

ELECTRIC

Proace Electric gjør det enklere å løse
oppgaver i byen. Bilen er ren, har stor
kapasitet og den effektive elmotoren sørger
for å redusere driftskostnadene og gir deg
også andre fordeler, takket være nullutslipp.

VALG MELLOM 3 KJØREMODUS
I Proace Electric kan du velge mellom
3 kjøremodus. Dermed kan du tilpasse
motorens ytelser til omstendighetene:
Power for raskere akselerasjon, Normal
for daglig bruk og Eco for å få lengst
mulig rekkevidde.

Motoren leverer maksimalt dreiemoment
øyeblikkelig og dermed akselererer bilen
stille og sømløst etter stopp i lyskryss og
rundkjøringer, hver eneste gang.

RIKTIG REKKEVIDDE FOR DIN VIRKSOMHET
Proace Electric leverens med 75 kWt batteri.
Det gir rekkevidde opptil 315 km.

Den elektroniske parkeringsbremsen gjør
det enkelt å drive distribusjon med hyppig
start og stopp og gir bedre beinplass og
bevegelsesfrihet i kupéen.

Estimerte distanser som indikert på Google
Maps. Rekkevidden er avhengig av hvilken
lengde og hvilket utstyr du velger på din bil.
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75 kWt batteri rekkevidde opptil 315 km.

EKSEMPEL PÅ DAGLIG BILBRUK

OPPTIL 315 KILOMETER
START
Bygningsarbeidere
kjører 40 km fra
hovedkontoret til
byggeplassen

HENTING
Hente første
omgang med
materialer

BESØKE
BYGGEPLASS
Arbeid på
byggeplass

HENTING
Hente utstyr
på andre
siden av
byen

BESØKE
BYGGEPLASS
Sjekke byggetomter
med forskjellige
fagfolk

LEVERING
Kjører arbeidslaget 40 km
tilbake til avtalt
sted

TILBAKE TIL
HOVEDKONTORET
Parkere og
kobler bilen til
ladeboksen
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LADING AV PROACE ELECTRIC

SÅ LETT
Å LADE
Proace Electric har en rekkevidde som
holder i hverdagen for de aller fleste
virksomheter Med hurtiglading til 80%
lading på så lite som 45 minutter og
rekkevidde opptil 315 km, blir det å
bruke elbil i jobben en kostnadseffektiv
og god løsning.
Enten bilen lades via veggboks eller på
hurtiglader underveis, kan Proace Electric
løse mange forskjellige transportoppgaver.
Rekkevidden fra batteriet på 75 kWt gir
energi nok til travle dager uten behov for
lading før arbeidsdagen er slutt i mange
tilfeller. Når bilen kobles til for lading, viser
en statuslampe på innsiden av ladelokket
batteriets ladestatus.

TILGJENGELIG PÅ:

ELECTRIC

Standby
Timed charge
Charging
Error

TYDELIG LADESTATUS
På innsiden av ladelokken viser en
indikatorlampe batteriets ladestatus
klart og tydelig.

BATTERIETS OPPGAVE
Elektrisk energi fra batteriet driver bilen.
Ved å slå av bilen når den står stille og
regenerere energi under bremsing blir
energitapet minimalt. Når batteriet
nærmer seg tomt lades det opp igjen
via en ladeboks for elbiler.

LADING AV BATTERIET

32
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HJEMMEKONTAKT (MODE 2)
Å fullade 75 kWt-batteriet fra en vanlig
hjemmekontakt tar fra 22 til 34 timer*.
Fra juli 2022 er det ikke lenger tillatt å
installere jordet husholdningskontakt for
lading av elbil. Men det vil fortsatt ikke
være forbudt å nødlade fra stikkontakt
dersom situasjonen skulle kreve det.

VEGGBOKS (MODE 3)
Fra en egen veggboks som er montert
hjemme eller på jobben (Type 2 Mennekes),
trenger batteriet på 75 kWt 7 timer for å bli
fulladet*.

HURTIGLADING (MODE 4)
DC-hurtiglading tar fra 45 minutter*
til 80% fulladet batteri på 75 kWt ved
bruk av hurtiglader på en offentlig
ladestasjon.

KOMBIINSTRUMENT OG MULTIINFORMASJONSDISPLAY
Kombiinstrumentet viser informasjonen
du trenger underveis, fra elforbruk og
batterikapasitet til indikasjoner om
elsystemet. Multiinformasjonsdisplayet
viser også elbilinfo, inkludert program for
ladetider, ladestatus, aktuell rekkevidde
og reiseinfo - alt lett tilgjengelig.

* Ladetidene vil avhenge av lokale forhold.
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PROACE ELECTRIC TILKOBLING

KOBLE TIL, KONTROLLÉR OG
HOLD DEG INFORMERT
Proace Electric har en rekke elbilfunksjoner og
avanserte tilkoblingsmuligheter slik at du kan
holde deg informert, ha oversikt og kontroll,
også når du er på farten hele dagen.
Viktig informasjon som elforbruk og batterikapasitet vises på det sentrale kombiinstrumentet og på multiinformasjonsdisplayet.
På berøringsskjermen kan du få opp en oversikt
over ladestasjoner og rekkevidde. Skjermen
måler 8" og har også navigasjonsfunksjon som
kan gi deg nyttig hjelp i hverdagen.
Smarttelefon integrasjon, via bilens multimedia
system, med Apple CarPlay™ og Android Auto™
– få enkelt tilgang til navigasjon – en smart,
trafikksikker måte for enkelt å speile apper på
telefonen.

TILGJENGELIG PÅ:

ELECTRIC

PROGRAMMER FOR LADING OG
FORVARMING AV KUPÉEN
Du kan programmere bilen med dine
foretrukne ladetider og sørge for at
kupéen får riktig temperatur til du skal
sette deg inn og starte arbeidsdagen.

LADESTASJONSOVERSIKT
Se alle tilgjengelige ladestasjonen på
berøringsskjermen, legg til adresser
du skal innom underveis og se hvor de
nærmeste stasjonene ligger når det
nærmer seg tid for lading.

VISNING AV STRØMFORBRUK
Denne funksjonen viser kjørerekkevidde
basert på tilgjengelig batterilading, samt
ladestasjoner innenfor området.

REKKEVIDDESJEKK
Du kan se hvor lang rekkevidde du har,
basert på den aktuelle batteristatusen
samtidig som du får en oversikt over
ladestasjoner i nærområdet.
* Apple Carplay™ og Android Auto™ er tilgjengelig i Proace Electric.
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KAROSSERITYPER

STORT TILBUD AV
SMARTE LØSNINGER
Velg mellom to ulike kombinasjoner av
karosserilengder som Medium (L1) eller
Lang (L2) som passer deg og ditt arbeid.
Takket være de mange kombinasjonene,
inkludert 2 lengder og valg av dørkonfigurasjoner* - i utvalget av Proace-modeller kan
du være sikker på å finne rett Proace for
ditt behov. Enten du har en liten, nystartet
virksomhet eller representerer et stort
konsern, vil du finne den eller de bilene
som dekker behovet.

TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL
ELECTRIC

2 LENGDER

L1 – MEDIUM
4959 mm

L2 – LANG
5309 mm

* Din Toyota-forhandler kan vise deg alle tilgjengelige Proace-varianter eller se mer på toyota.no
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LASTEKAPASITET

ROM FOR ALL
SLAGS LAST

TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL
ELECTRIC

Imponerende kapasitet, lett adkomst og
to lengder, betyr at den fleksible Proace har
plass nok til et bredt spekter av laster.

* Maksimal verdi er med Smart Cargo.
16

6,6 m3*

Proace Lang (L2)
Lastlengde: 2730–4026 mm*
Lasthøyde: 1300 mm
Lastbredde: 1628 mm
Bredde mellom hjulkasser: 1258 mm
3 seter

PRO4005_16

Du vil verdsette lavt gulv i lasterommet,
brede skyvedører på sidene og stor(e)
bakdør(er), mens nyttelast og svingradius
gir effektiv transport og smidig
fremkommelighet.

PRO4004_16

Proace er utviklet for å oppfylle alle krav
til transport. Velg mellom Proace Medium
og Proace Lang med god plass, med sine
henholdsvis 4,9 og 5,3 meter. Og med
Smart Cargo i bruk, får du også plass til
kolli opp til 3,3 meters lengde.

5,8 m3*

Proace Medium (l1)
Lastlengde 2395–3674 mm*
Lasthøyde: 1300 mm
Lastbredde: 1628 mm
Bredde mellom hjulkasser: 1258 mm
3 seter

Proace Lang (L2) varebil med sidehengslet bakdører.
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KOMFORT

JOBB SMART,
JOBB KOMFORTABELT
Smarte interiørløsninger for mobilt kontor
og et praktisk lasterom gjør Proace til en god
arbeidsplass.
Den går mykt og stille, har seter som støtter godt
og gode kjøreegenskaper som betyr mye for den
som skal kjøre langt. Forsetene gir god plass
for opp til 3 personer. Smart Cargo-løsningen
kombinerer tre funksjoner; mobilt kontor,
sammenleggbart forsete og Smart Cargo med
lastemulighet gjennom lasteromsveggen, og
gjør bilen enda mer anvendelig og praktisk.
Navigasjon* med 10 års tilkoblede tjenester.
Uansett hvor du kjører kan du konsentrere
deg om jobben din og vite at du har all den
informasjonen du trenger tilgjengelig i bilen.
Med Toyota Connect, kan du slappe av med
favorittmusikken din eller ta nødvendige
telefonsamtaler, takket være sømløs integrasjon
med Apple CarPlay™ og Android Auto™*.

* std på Proace Electric, kan ikke ettermonteres.
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TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL
ELECTRIC

SMART CARGO
Denne løsningen gir deg mulighet til å
få med kolli som er 116 cm lengre enn
lasterommet og det er fortsatt er plass
til to personer i kupéen.

OPPBEVARINGSPLASS UNDER SETET
Oppbevaringsløsningen gir deg og dine
passasjerer en praktisk og sikker oppbevarings
plass inne i sittebenken for det som må være
med gjennom arbeidsdagen.
(Oppbevaringskapasiteten reduseres i biler
med Smart Cargo).

MOBILT KONTOR
Sammen med Smart Cargo leveres Proace
med sittebenk for to personer og en løsning
for mobilt kontor som gir fleksibilitet når du
må ha med passasjerer – og fordelen av et
arbeidsbord når du er alene i bilen.

TILKOBLEDE TJENESTER
Pro-Touch navigasjonssystem* leveres
med høyoppløselig monitor og tilkoblede
tjeneste i 10 år. Her får du funksjoner som
trafikkinformasjon i sanntid, TomTom steder,
vær, parkeringsinfo, drivstoffpriser og
fotobokser.
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SIKKERHET
TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL

SIKKERHET PÅ JOBBEN
En rekke avanserte sikkerhetsfunksjoner
bidrar til å holde deg og dine passasjerer
sikre i bilen.
Det er svært viktig at yrkesbiler som er
ute i trafikken hver eneste dag har et høyt
sikkerhetsnivå og med Toyota Safety Sense
i Proace, får du akkurat det.
Blindsonevarsling, parkeringssensorer og
monitor med bilder fra området bak bilen er
tilgjengelig for å gjøre parkering enklere og
sikrere. Kombinert med 5-stjerner fra Euro
NCAP gjør Proace til en sikker arbeidsplass.

ELECTRIC

TOYOTA SAFETY SENSE PAKKE 1 ∆
 Filskiftvarsling
 Skiltgjenkjenning
 Automatisk fjernlys
 Varsling for føreroppmerksomhet
 Kollisjonsvern§ med
fotgjengergjenkjenning
EURO NCAP
Proace fikk 5 stjerner etter sikkerhetstesten hos EuroNCAP.

Proace er også utstyrt med 4 kollisjonsputer*, inkludert puter foran både fører og
forsetepassasjer samt sidekollisjonsputer
for forsetene.

§
∆

kun EV Comfort Fleet (Teknisk betegnelse: Pre-Crash Safety System).
Tilgjengelig på enkelte grader.
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MOTOR

RIKTIG MOTORISERING
FOR DIN VIRKSOMHET
Med et tilbud som har enten elmotorer med nullutslipp
eller smidige dieselmotorer, kan du finne en Proace i
utvalget som har den effektiviteten og de egenskapene
du er ute etter.
Som elbil kommer Proace med batteri på 75 kWt og
rekkevidde opp til 315 km. Proace Electric er en bil som
kan dekke de fleste behov i dag.
Alternativt kan du velge Proace med dieselmotorer på
1,5 eller 2,0 liter som leveres med forskjellige effektnivåer,
fra 122, 144 eller 177 hk – og to forskjellige girkasser –
6-trinns manuell eller 8-trinns automatisk.
Stopp&Start-teknologi er tilgjengelig, noe som bidar
til lavere drivstofforbruk og CO₂-utslipp helt ned til
175 g/km*.

TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL
ELECTRIC

DIESEL

DIESEL

DIESEL

1,5 liter D-4D
6 Man, S&S§

2,0 liter D-4D
6 Man, 8 Aut, S&S§

2,0 liter D-4D
8 Aut, S&S§

Effekt

Effekt

Effekt

122 hk

144 hk

177 hk

Drivstofforbruk*

Drivstofforbruk*

Drivstofforbruk*

6,6 l/100 km

5,3 l/100 km

7,5 l/100 km

CO₂-utslipp*

CO₂-utslipp*

CO₂-utslipp*

175 g/km

196–215 g/km

199 g/km

Tilgjengelig på

Tilgjengelig på

Tilgjengelig på

Medium Comfort,
Lang Comfort,
Comfort Fleet Color◊

Medium Comfort,
Lang Comfort,
Comfort 4x4∆,
Comfort Black Pack,
Comfort Fleet Color◊

Lang Comfort,
Comfort Fleet Color◊

ELECTRIC

75 kWt / 260Nm Automat

Effekt 136 hk/260 Nm
Energiforbruk 26,8–27,0 kWt/100 km
CO₂-utslipp fra 0 g/km
0–100 km/t 13,3 sek
Rekkevidde (WLTP) 315 km
Tilgjengelig på Comfort (L1, L2)

TOYOTA TRACTION SELECT∞
Toyota Traction Select med
Hill-start Assist Control
(HAC) gir ekstra hjelp til å
takle utfordrende underlag.
Drei på dreiehjulet og velg
mellom Normal, Snø, Sand
og Terreng.

∞
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tilgjengelig på diesel

Aut = automatgir
* blandet kjøring

Man = manuell girkasse
∆
kun manuell girkasse

§
◊

S&S = stopp&start-teknologi
flåtefarger kontakt selger
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FIREHJULSTREKK
TILGJENGELIG PÅ:

DIESEL

TOYOTA PROACE
Toyota Proace utstyrt med firehjulstrekk
sikrer trygg fremkommelighet uansett
kjøreforhold.
Det er mange grunner til å like Proace med
4x4. En av de er det svært lette påbygget
som gir Proace 4x4 nyttelast på hele
1400 kg, noe som gjør den til klassens
desidert beste. I tillegg har den også en
hengevektkapasitet på 2500 kg.
Andre fordeler du finner på Proace 4x4 er
økt bakkeklaring, ekstra beskyttelsesplater
under bilen foran, samme girutveksling
som på 2WD. Alt dette samtidig som man
har klart å beholde samme komfort som du
finner på Proace 2WD.

• Smart Cargo

• 2500 kg hengervekt

• Selvstyrt 4x4 og 2WD

• Økt bakkeklaring

• Ryggekamera

ØNSKER DU Å VITE MER OM PROACE 4X4, TA KONTAKT MED DIN LOKALE FORHANDLER
STYREHJUL PROACE 4X4
4x4 systemet er laget slik at
du kan selv veksle mellom 4x4
og 2WD, noe som resulterer
i lavt utslipp. Systemet er
også satt sammen slik at
fordelingsgirkassen sitter
plassert i front, og bak finner
du en viskosekobling som
kobler inn 4WD rask og mykt
under kjøring.
24
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PROACE ELECTRIC UTSTYRSGRADER

PROACE ELECTRIC
COMFORT
VIKTIG UTSTYR
— 16" stålfelg med heldekkende
kapsel
— Xenon hovedlys med LED kjørelys
— 2 sone automatisk klimaanlegg
— Cruise Controll
— Tåkelys foran uten svingfunksjon
— Elektriske vinduer med auto
funksjon
— 7" audio skjerm med DAB+ radio,
Apple CarPlay & Android Auto
speiling av telefon – som gir enkel
tilgang til navigasjon via speiling
av telefon applikasjoner
— Comfort skillevegg i plast som
bygger 11 cm ekstra bakover med
Smart Cargo luke
— Elektrisk håndbrems
— Varmeseter og varme i speil
— ABS, ESC og HAC
— 4 kollisjonsputer, front og side
— Dedikert EV display i
kombinasjonsmeter

COMFORT FLEET
— Smart Cargo pakke - skillevegg
med luke og fleksibel seteløsning
som bidrar til mobilt kontor.
Førersete har armlene, høydejustering og korsryggstøtte
— Lakkerte fangere og krom
dørhåndtak
— Smart inngang og startsystem,
leveres med 2 nøkler
— Fabrikkmontert navigasjon som
bistår deg via interessepunktmeny
til nærmeste lademulighet og
veileder deg reiseveien dit
— Leveres med 12 mm gulv, taktrekk
og led lampe
— Ryggekamera 180 grader
— Glass i skyvedører
— Reservehjul
— Emergency Call

VIKTIG UTSTYR
(i forhold til Comfort)
— Leveres uten fabrikkmontert navigasjon,
leveres med kollisjonsvern (Pre-Crash Safety System).
Pre-Crash pakke inneholder:
• Auto brems funksjon
• Filskift varsler
• Skiltgjenkjenning
• Auto fjernlys

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO – SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.
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PROACE DIESEL UTSTYRSGRADER

PROACE DIESEL
COMFORT

Proace Medium (L1) –
Comfort Black Pack

Proace Medium (L1) – Comfort

3 seter
Proace Medium (L1)

5,3-5,8m3*

6,1-6,6m3*

3 Europaller

3 Europaller

PRO4005_16

* Maksimal verdi er med Smart Cargo.

PRO4004_16
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Proace Lang (L2)

Viktig utstyr
— 17" stålfelg med heldekkende kapsel
215/60R17 dekk
— Xenon hovedlys med LED kjørelys
— Cruise Controll
— Elektriske vinduer
— Comfort skillevegg i plast som bygger 11 cm
ekstra bakover med Smart Cargo luke
— Smart Cargo pakke, skillevegg med luke og
fleksible stoffseter klargjort for mobilt kontor
— Varmeseter og varme i utvendige speil
— ABS, ESC og HAC
— TRC select
— Regnsensor
— Elektriske foldbare utvendige speil
— Tåkelys foran
— Autolys
— Automatisk klimaanlegg med 2 soner
—
— Lakkerte fangere og dørhåndtak
— Korsryggstøtte på førersiden
— 7" audio fargeskjerm med DAB+ radio og
navigasjon
— Ryggekamera 180 grader
— Fabrikkmontert navigasjon
— Multimedia klargjort for Apple CarPlay &
Android Auto

COMFORT BLACK PACK
Tregulv 12 mm med antisklibelegg
Takpaneler med isolasjon for redusert kondens
LED lampe i varerom
Fjernstyrt webasto parkeringsvarmer med
kjørevarmer
— Glass i skyvedører
— Reservehjul
—
—
—
—

Viktig utstyr (i forhold til Comfort)
— sorte lekre detaljer og 17'' aluminiumsfelger

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO – SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.
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TILBEHØR

TRANSPORT

TILPASSET DIN VIRKSOMHET
Sikkerhetsgitter for bakvinduet i
topphengslet dør eller sidehengslede
dører med vindusviskere (tilgjengelig
for alle kombinasjoner av side- og
bakdører)

LED taklampe

Uansett hvilken virksomhet du driver og hvilken Proace-modell du kjører,
gir originalt Toyota tilbehør fleksiblitet og praktisk tilpasning av bilen til
dine transportbehov. Alt tilbehør er nøye tilpasset og satt sammen for å
gjøre hverdagen enkler, mer effektiv og enda mer lønnsom.

Sikkerhetsgitter for
skyvedøren på siden

Deksler for
hjulbuene
12 mm tregulv med antisklibelegg av høy kvalitet
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TAKPLATTFORM I ALUMINIUM
En sterk, men likefullt lett
aluminiumstruktur med integrert
gangbane og ruller i hele bredden.

TAK/LASTESTATIV
Disse låsbare lastbærerne kombineres
for å kunne transportere all mulig
slags lang last, også sykler, bagasje og
takbokser.

TILPASSEDE INNREDNINGER
Toyota tilbehør gir deg mulighet til å tilpasse
hele lasterommet i din Proace. Vi leverer utstyr for
bekyttelse, isolasjon og sikkerhet som passe for en
rekke profesjonelle behov.

TILHENGERFESTER
Med tilhengerfeste kan du utnytte Proace’ store
lastekapasitet fullt ut. Både faste og avtagbare
tilhengerfester er tilgjengelige for din Proace.

Se www.toyota.no eller ta
en fagprat med din Toyotaforhandleren for å få full oversikt
over tilbehøret til Proace.
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TILBEHØR

TILBEHØR

BESKYTTELSESRØR I SYREFAST STÅL
Disse rørene styler bilen samtidig som de beskytter sidepanelene
og kanalene mot mindre bulker og skader.
BESKYTTELSESPLATE I SYREFAST STÅL FOR BAKRE STØTFANGER
Detaljtilpasset form som er bøyd ut over bakkanten for å beskytte
støtfangeren bak mot skraper og riper under lastning og lossing.

TERSKELBESKYTTER I ALUMINIUM
Beskytter dørtersklene mot skraper og
riper og minner passasjerene om at dette
er en Proace Electric.

Den enkleste måten å lade din Toyota Proace Electric
hjemme, er å bruke en Toyota veggboks. Produktene i vårt
tilbud av veggbokser er perfekt tilpasset elbilene våre
for rask og sikker lading. Alle Toyota veggbokser støtter
lading opp til 22 kW og også 3-fase, slik at de ikke bare
dekker dagens behov, men også godt inn i fremtiden.

FORSTERKET TILHENGERFESTE
Designet med tanke på deg som regelmessig kjører med tung
tilhenger for å fordele belastningene på bilen best mulig.

TOYOTA ENTRY VEGGBOKS
Toyota Entry Wall Box er den miste
veggboksen av sitt slag og er ideell for
både hjemme og halvoffentlig bruk.
Boksen kommer med integrert ladekabel
og kontakt av Type 2 som sikrer enkel
bruk. Takket være kompakte dimensjoner
er den perfekt for montering inne eller
utendørs for å gi deg effektiv lading.

MODE 3 LADEKABEL
Ladekabler selges i lengder på 5, 7,5 og 10
meter og kobler bilen din til ladeboksen.

ELBIL NØKKELDEKSEL
Vi tilbyr et eget deksel som bare er for
Proace Electric.

ZAPTEC GO
Vi tilbyr markedsledende Zaptec Go –
smart ladeboks, og kan tilby en
komplett installasjonsløsning hos deg.
Din Toyota-forhandler vil kunne guide
deg mot et riktig valg av lader tilpasset
din elektriske Toyota.

KABELHOLDER
Robust og slitesterk Zaptech Chill
kabelholder, som tåler høy påkjenning
fra tunge ladekabler.
Den er designet for å
passe sammen med
Zaptec ladestasjon.
Ladekabel selges
separat.

OPPBEVARINGSBAG FOR LADEKABEL
Den praktiske oppbevaringsbaggen
beskytter og holder kabelen i orden
og forhindrer at den blir skadet i
lasterommet.

Se www.toyota.no for å få full oversikt over tilbehøret til Proace.
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LAKKFARGER, FELGER, SETETREKK

SISTE FINPUSS PÅ JOBBEN

Icy White* (EPR)

Light Grey*§ (KCA)

16" stålfelg med
heldekkende kapsel
Standard på Comfort grad
Falcon Grey*§ (EVL)

* Tilgjengelig på Proace Electric.
34

Stoff i lys grå farge
Standard på Comfort

Absolute Black* (KTV)

§

Metallic lakk.
35

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER
Electric

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

MILJØDATA

75 kWt
Automat

1.5 l D-4D 122
6 Man S&S

2.0 l D-4D 144
6 Man S&S

2.0 l D-4D 144
8 Aut S&S

2.0 l D-4D 177
8 Aut S&S

MOTOR

Elektrisk rekkevidde – Blandet kjøring WLTP (km)

303–285

–

–

–

–

Antall sylindre

Elektrisk rekkevidde – Bykjøring (km)

398–377

–

–

–

–

Ventilmekanisme

Strømforbruk (kWt/km)

266–279

–

–

–

–

Drivstoffsystem

Drivstofforbruk

Diesel

1.5 l D-4D 122
6 Man S&S

2.0 l D-4D 144
6 Man 8 Aut S&S

Diesel
2.0 l D-4D 177
8 Aut S&S

4 i rekke
16-ventiler DOHC
Direkte innsprøytning Common rail
1997

1997

Blandet kjøring WLTP (liter/100 km)

–

6,6

7,4-8,1

7,4-7,5

7,5

Boring x slaglengde (mm x mm)

75 x 84,8

85 x 88,0

85 x 88,0

Tankvolum (liter)

–

69

69

69

69

Kompresjonsforhold

16,5:1

16,7:1

16,7:1

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min)

270/1600

340/2000–2500

400/2000–2500

–

175

196–215

196–199

199

Totaleffekt (hk)

122

122

177

–

71,2

33,5–53,9

18,2–18,7

21,8

Karbondioksid, CO₂
Blandet kjøring WLTP (g/km)

Sylindervolum (cm3)

1499

Eksosutslipp
Nitrogenoksider, NOx (mg/km)

Drivstofforbruket og CO₂-utslippene er målt i kontrollerte omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i den nye WLTP-normen, fastsatt i EU-regulativ EC2017/1151 med gjeldende
tillegg. Din bil kan avvike fra det som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer osv.) påvirker både
drivstofforbruket og CO₂-utslippene.

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.
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ELEKTRISK MOTOR

75 kWt Automat

ELEKTRISK MOTOR

75 kWt Automat

Type

Permanent
magnet-synkron
motor

Batteristørrelse (kWt)

75

Batterivekt (Kg)

534

Kapasitet (Ah)

60

Nominell spenning (V)

3,65

Type

Lithium-ion

Celler parallelt

3

Antall moduler (pakke med 12 celler hver)

27

Totalt antall celler i batteripakken

324

Maksimal effekt (kW)

100

Maksimal dreiemoment (Nm)

260

Maksimal spenning voltage (V)

450

Nominell spenning (V)

394

Kapasitet (Ah)

180

Ladetid (min)

ca 45

Aut = Automatisk girkasse

Man = Manuell girkasse

S&S = Start&Stopp
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SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER
Electric

Diesel

Diesel

Diesel

YTELSER

75 kWt
Automat

1.5 l D-4D 122
6 Man S&S

2.0 l D-4D 144
6 Man 8 Aut S&S

2.0 l D-4D 177
8 Aut S&S

HJUL

MEDIUM (L1)

LANG (L2)

Maksimal hastighet (km/t)

130

145

160

170

Reservehjul





0 –100 km/t (sek)

13,3

19,6

12,5

10,0
 = Standard

Hjuloppheng foran

MacPherson fjærben

Bremser foran

Ventilerte skiver

Hjuloppheng bak

Tosjonsaksel med spiralfjærer

Bremser bak

Skiver

BAKDØR ÅPNING DIMENSJONER

MEDIUM (L1)

LANG (L2)

Min. høyde (mm)

544

600

Maks. høyde (mm)

613

633

Maks. bredde (mm)

1282

1282

Bakre dører åpningshøyde (mm)

1220

1220

SIDEDØR ÅPNING DIMENSJONER

MEDIUM (L1)

LANG (L2)

Maks. bredde (mm)

935

935

Maks. høyde (mm)

1241

1241

MEDIUM (L1)

LANG (L2)

12,4

12,4

STYRING
Svingradius – dekk (m)
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= Tilleggsutstyr

−

= Ikke tilgjengelig

BREMSER
UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.

1895 mm

HJULOPPHENG/FJÆRING

1630 mm

3275 mm

1618 mm

1920-1970 mm

4959 mm (L1) / 5309 mm (L2)

1920-1970 mm
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TOYOTA PROFESSIONAL –
MED TOYOTA I RYGGEN

BEKYMRINGSFRITT
BILHOLD MED TOYOTA
GENERELLE VAREBILGARANTIER

BLI KJENT MED VÅRE TJENESTER SOM
FØLGER OPP VIRKSOMHETEN DIN SLIK DU
FORVENTER.
SOM TOYOTA FORHANDLER ER VI KLAR TIL
Å HOLDE HJULENE DINE I GANG. VI KAN
TOYOTA OG HAR ET OMFATTENDE TILBUD AV
TJENESTER. TOYOTA HAR ALT DU TRENGER
FOR ET BEKYMRINGSFRITT BILHOLD.

Toyota Professional-forhandlere vet at
business ikke går av seg selv, og derfor har
vi laget en rekke nyttekjøretøy du kan stole
på. Velg mellom kompakte Proace City,
Proace, Land Cruiser eller den legendariske
Hilux slik at bilparken din er i trygge
hender. Takket være høyt spesialiserte
teknikere og et stort utvalg av tjenester
bygget rundt deg, tilbyr Toyota Professional
den sikkerhetskopien du trenger for total
trygghet i bakhånd.

VEIHJELP 24/7
Det er trygt å vite at du aldri er alene.
Vår veihjelpstjeneste omfatter mobile
verksteder og reparasjoner for å få
deg i gang igjen så raskt som mulig.

«FORBIKJØRINGSFELT»
FOR SPESIELLE TJENESTER
Noen ting kan rett og slett ikke
vente og derfor har vi etablert et
«forbikjøringsfelt» for reparasjoner
som haster. Det kan ikke bli raskere.

EXPRESS SERVICE

LEIE-/LÅNEBIL

Tid er penger og derfor gjør vi ferdig
servicer og vedlikehold på 60 minutter
eller mindre ved at to teknikere
jobber samtidig på bilen din.

Trenger du en varebil mens vi arbeider
på din bil? Vår flåte av låne- og leiebiler er til for å holde deg i drift.

DELER JUST-IN-TIME
Rask levering av originaldeler –
lager i Drammen på 11,5 mål.

For at garantien skal være gyldig, skal service
og reparasjoner utføres i henhold til fastsatte
spesifikasjoner og instruksjoner som beskrevet
i brukerhåndboken. Det er bileiers ansvar å
dokumentere at vedlikeholdet er utført hvis det ikke
tas på et autorisert Toyota-verksted i Norge.
Velger du et Toyota-verksted vil de stå ansvarlige
for alt arbeid og garanti.

5 ÅRS FABRIKKGARANTI
Garantien dekker enhver feil som skyldes
fabrikasjons- eller monteringsfeil. Den gjelder
5 år normal bruk eller 200.000 km (det som
først inntreffer) uten kilometerbegrensning det
første året.

STORT FORHANDLERNETTVERK
90 Toyota-forhandlere
– kort reisevei fra alle
kanter.

TOYOTA PROFESSIONAL

3 ÅRS LAKKGARANTI

Garantien dekker overflaterust og lakkfeil som
viser seg på et hvilken som helst lakkert
karosseripanel og som skyldes materialfeil i 3 år,
uansett kjørelengde.

6 ÅRS GJENNOMRUSTINGSGARANTI

Garantien gir dekning, uansett kjørelengde, mot
gjennomrusting i karosseriet (innenfra og ut) som
utvikler seg på grunn av korrosjon som skyldes
materialfeil eller produksjonsfeil.

8 ÅRS BATTERIGARANTI
Proace batterigaranti 8 år/160.000 km, avhengig
av hva som inntreffer først, sikrer 70% gjenværende
batterikapasitet i garantiperioden.

TOYOTA RELAX GARANTI – OPPTIL 10 ÅR ELLER INNTIL 200.000 KM
Ved kjøp av Toyota kan du oppnå inntil 10 års garanti med Toyota Relax en serviceaktivert garanti.
Garantien gis årlig fra år 4 til bilen er 10 år eller i inntil 200.000 km (det som først
inntreffer), ved årlig utført Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota-verksted
i Norge.

Bli kjent med våre tjenester som følger opp
virksomheten din slik du forventer.
* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene
og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt
bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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TOYOTA COMMERCIAL VEHICLE RANGE

VALG AV BILLEVERANDØR
TOYOTA PROFESSIONAL
Toyota Professional er et spesialtilpasset utvalg av
produkter og tjenester som er utviklet for å støtte
profesjonelle virksomheters behov med den kvaliteten
som forventes av en kvalitetsleverandør.
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MER ENN BARE EN BIL
Toyota Professional er utviklet
for kvalitet, omtanke og
bekymringsfrihet.

EN PARTNER DU KAN STOLE PÅ
Toyota Professional lover deg de beste
løsningene for å få jobben gjort og et
servicenivå som ikke vil skuffe deg.

BEST PÅ KUNDEBEHANDLING: 10 ÅR PÅ TOPP I NORSK KUNDEBAROMETER
Toyota har de mest fornøyde kundene:
Siste 10 årene har Toyota oppnådd mer enn 80 poeng i Norsk kundebarometer.
I målingen av kundenes lojalitet scorer Toyota best i bilbransjen med 82,2 poeng.
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TOYOTA PROACE.
SMARTE LØSNINGER
I STORT UTVALG.

WWW.TOYOTA.NO | FINN DIN NÆRMESTE TOYOTA-FORHANDLER
Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge.
Detaljer, spesifikasjoner og utstyr kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som
er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge AS forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2022 Toyota
Motor Europe NV/SA (‘TME’). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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