Аксесуари

Внутрішня захисна панель
з лаковим покриттям

Внутрішня захисна панель
з високоякісного пластика

Вантажна платформа на дах
автомобіля, сталева

Вантажна платформа на дах
автомобіля, алюмінієва

Сталеві сріблясті диски 15”

Повнорозмірні ковпаки
для сталевого диску

Центральна консоль

Чохли на сидіння

TOYOTA PROACE CITY
Поперечини даху

Легкосплавні диски 16”

Замок дверей, фланцевий фаркоп

Дефлектор вікон,
передніх

Кольори екстерʼєру

EWP Білий, лак

KTV Чорний, металік

KCA Сріблястий, металік

EVL Сірий, металік

www.toyota.ua
Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 15.06.2021. Імпортер автомобілів Toyota залишає
за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його
складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без
попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно
заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах,
які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.
На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистрибʼютора або під час передпродажного сервісу
у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов
настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».
У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний
аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні
аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти)
місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».
Виробник та Дистрибʼютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити
зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації
до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики
оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей
та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.
Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua
або звʼяжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Технічні характеристики
Модель

1.5 D-4D 102

Трансмісія

5 М/Т

Довжина кузова

Standard

дизельний з турбонаддувом L4/16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"

Паливна система

Common Rail з прямим упорскуванням

Робочий обʼєм (см3)

1 499

Діаметр циліндра × хід поршня (мм)

•

1.5 D-4D 102, 5 M/T, Long

•

Екстерʼєр

Long

Двигун
Тип

Business

1.5 D-4D 102, 5 M/T, Standard

Передній та задній бампери чорного кольору

•

Боковий захисний молдинг чорного кольору

•

Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорного кольору

•

Двері:

75,0 × 84,8

Ступінь стиснення

16,4 : 1

Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)

75 (102)/3 500
250/1 750
ЄВРО 6

Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)
Стандарт токсичності вихлопу

Трансмісія

зсувні суцільнометалеві двері з правого боку

•

задні двостулкові асиметричні суцільнометалеві, кут відкриття 180°

•

Металевий захист картеру двигуна

•

Колісні диски сталеві, шини 205/60 R16

•

Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля

•

Освітлення та оглядовість
Тип

5-ст. механічна

Тип приводу

Освітлення

передній

Динамічні показники
Максимальна швидкість (км/год)

172

Прискорення 0-100 км/год (с)

12,0

Витрата пального
дизельне пальне

Тип пального
Міський цикл (л/100 км)

4,6

Заміський цикл (л/100 км)

4,1

Комбінований цикл (л/100 км)

4,3

Місткість паливного бака (л)

50

Місткість бака для рідини AdBlue (л)

17

Міський цикл (г/км)

122

Заміський цикл (г/км)

109

Комбінований цикл (г/км)

114

Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)

5,5

5,8

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)

5,7

6,0

Гальмівна система
дискові, вентильовані
дискові

Тип стоянкового гальма

ручного типу/електромеханічні гальма1

Підвіска
Передня
Задня

незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості
напівзалежна; пружинна з балкою, що скручується

Маса
Споряджена маса (кг)
Максимальна допустима маса (кг)
Максимальна вантажопідйомність (кг)

1 422
2 345

Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)

1 477/1 498¹
2 355/2 375¹

923

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)

•

Система головного освітлення з функцією супровідного освітлення "Follow me home"

•

Денні ходові вогні

•

Задні протитуманні ліхтарі

•

Електросклопідіймачі передніх вікон

•

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом

•

Комфорт

електропідсилювач

Задні гальма

•

Датчик освітлення

Інтерʼєр

Кермове управління

Передні гальма

•

Механічний коректор кута нахилу фар головного світла

Оглядовість

Викиди СО₂

Тип підсилювача

Галогенові фари головного світла

Електропідсилювач керма

•

Електричне стоянкове гальмо

O¹

Регулювання положення керма за висотою та глибиною

•

Ручний кондиціонер

•

Оздоблення сидінь тканиною

•

Відсік для зберігання над вітровим склом

•

Відділення для речей у верхній частині панелі приладів

•

Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів

•

Пластикове оздоблення підлоги кабіни

•

Гумові килимки салону

•

Сонцезахисні козирки водія та переднього пасажира

•

Монохромний мультиінформаційний дисплей на панелі приладів

•

Аудіосистема (радіоприймач, MP3/WMA-програвач) та 4 динаміки

•

Управління аудіосистемою та телефоном підкермовим важелем

•

Система безпровідного звʼязку за протоколом Bluetooth

•

Розʼєм для підключення USB-пристроїв

•

Розетка 12В в центральній консолі

•

Передні сидіння:

878/877¹
1 000

710

730/740¹

1 817

2 167/3 440²

1 527

1 877

Максимальна висота вантажного відділення (мм)

1 270

Корисна ширина вантажного відділення (мм)

1 630

Ширина вантажного відділення між колісними арками (мм)

1 229

Мінімальна ширина отвору бокових дверей (мм)

центральний підлокітник у пасажирському сидінні з функцією «Мобільний офіс»

O¹

відсік для зберігання дрібних речей під пасажирським сидінням

O¹

Багатофункціональна кабіна "Smart Cargo": захисна суцільнометалева перегородка зі спеціальним отвором для завантаження довгомірних вантажів

O¹

Освітлення вантажного відділення

•

Провушини для кріплення вантажу в підлозі

•

Вантажне відділення

Системи безпеки

641

Засоби активної безпеки

Максимальна ширина отвору бокових дверей (мм)

675

Висота отвору бокових дверей (мм)
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових
асиметричних дверей знизу/зверху (мм)
Максимальна висота отвору задніх двостулкових
асиметричних дверей (мм)
Обʼєм вантажного відділення, м3

1 072
1 241/1 087
1 196
3,3

Кількість Європалет, що вміщується

•
O¹

160

Мінімальна довжина вантажного відділення (мм)

•

пасажирське сидіння здвоєне двомісне, мультифункціональне

Розміри вантажного відділення
Максимальна довжина вантажного відділення (мм)

•

регулювання поперекового підпору сидіння водія
підлокітник сидіння водія

Кліренс
Кліренс (мм)

регулювання положення сидіння водія за висотою

ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні
та електронною системою розподілу гальмівного зусилля

•

TRC — протибуксувальна система

•

VSC — система стабілізації автомобіля

•

НАС — система допомоги старту на підйомі

•

Засоби пасивної безпеки

3,9/4,3²

Подушки безпеки:

2 шт.

Габаритні розміри та обʼєми

фронтальні для водія та переднього пасажира

•

вимикач подушки безпеки переднього пасажира

•

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами

•

візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки

•

Ремені безпеки:

1 796 мм/1 817 мм

Протиугінні засоби
•

Центральний замок із дистанційним управлінням

•

Примітки:
1 — тільки для версії Long

Примітки:

Умовні позначення:

¹ — для комплектації з Smart Cargo
² — з Smart Cargo із складеною спинкою
пасажирського сидіння

Електронний імобілайзер

892 мм

2 785 мм/2 975 мм
4 403 мм/4 753 мм

726 мм/886 мм

1 568 мм

1 553 мм
1 848 мм

« • » — стандартне оснащення
« O» — опційне пакетне обладнання

