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BREZSKRBNOST POSLA IN ŽIVLJENJA
Novi PROACE CITY se v paleti komercialnih 
vozil Toyota pridružuje modelom PROACE, 
Land Cruiser in Hilux. Zdaj lahko izberete 
vozilo, ki povsem ustreza vašim poslovnim 
željam in potrebam.

Zavedamo se, da svoj posel jemljete zelo 
resno. Zato se vedno lahko zanesete na visoko 
usposobljene tehnike in vrhunske storitve, 
ki bodo na vsakem kilometru skrbeli za vaše 
brezskrbno premikanje. 
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ZASNOVAN OKOLI VAS IN VAŠEGA POSLA

Novi PROACE CITY je s svojo 
funkcionalnostjo, raznovrstnostjo in 
dostopnostjo tako rekoč popoln urbani 
kombi. Na voljo je v treh karoserijskih 
različicah in v dveh različnih dolžinah. 
Ponuja največjo nosilnost v svojem 
razredu (1 tona) in izjemno prostornino 
(4,3 m3). Opremljen je z različnimi 
bencinskimi in dizelskimi motorji, ki 
se tudi ponašajo z najmanjšo porabo 
goriva in emisijami v svojem razredu. 
Vozniku pomaga kar nekaj pametnih 
asistentov, med katerimi so varnostne 
kamere Smart Active Vision, sodobna 
multimedijska povezljivost, varnostni 
paketi in multimedijski sistem Pro 
Touch. Za praktičnost in funkcionalnost 
skrbi sistem Smart Cargo, s katerim 
lahko enega izmed sedežev 
spremenite tudi v priročno mizico. 

Van 
Na voljo v različicah s kratko in dolgo 
medosno razdaljo. 

Crew Cab 
Na voljo samo v različici z dolgo 
medosno razdaljo. 
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Novi PROACE CITY je s svojo funkcionalnostjo, 
raznovrstnostjo in dostopnostjo tako rekoč 
popoln urbani kombi. Ponuja največjo 
nakladalno dolžino v svojem razredu in 
izjemno prostornino. Različica s kratko 
medosno razdaljo in podaljšana verzija 
omogočata prevoz dveh evropalet.* 

Skupna nosilnost znaša eno tono, poleg tega 
pa je mogoče vleči tudi prikolico s poldrugo 
tono tovora. Zato boste vedno brez težav 
opravili svoje delo.

KOMPAKTNI KOMBI, KI MISLI NA VELIKO.

Long Van
Dolga medosna 
razdalja omogoča 
prevoz predmetov, 
dolgih do 3,4 metra. 
Skupna prostornina 
znaša 4,3 m3. 

Compact Van 
Kratka medosna 
razdalja omogoča 
prevoz predmetov, 
dolgih do 3,1 metra. 
Skupna prostornina 
pa znaša 3,7 m3. 

Crew Cab 
Ta različica omogoča 
prevoz potnikov in 
tovora. Klop druge 
sedežne vrste je 
zložljiva, kar omogoča 
optimiziranje prostora. 

* Velikost evropalete: 1,2 x 0,8 x 0,144 m
§ Dodatna prostornina s Smart Cargo
◊ Smart Cargo

1. Možnosti odpiranja 
zadnjih vrat
Dvojna ali enojna vrata. 
Odločitev je vaša.

Na fotogra�ji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.
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1. Odpiranje pregrade
Poveča dolžino tovora za 1,3 
metra in prostornino za 0,4 m3. 
Pregrada Smart Cargo: višina 
612 mm, širina 298 mm.Na fotogra�ji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.

PROACE CITY s svojo kompaktno zasnovo 
obožuje urbana okolja. Zaradi dvojnih ali 
enojnih dvižnih zadnjih vrat bo vaš tovor vedno 
pri roki. Smart Cargo System pa omogoča 
dodatno povečanje prtljažnega prostora za 1,3 
metra dolžine in 0,4 m3 prostornine.

PROACE CITY ponuja prilagodljivost, ki jo 
potrebujete za svoj posel. S sistemom Smart 
Cargo je mogoče ustvariti dodatno dolžino 
in prostornino, ki omogočata prevoz večjega 
tovora. Sredinski sprednji sedež je mogoče 
zložiti in ga spremeniti v priročno delovno 
mizico. V predal pod sedežem pa lahko spravite 
vse svoje potrebščine, za katere ne želite, da so 
vsem na očeh. Prva sedežna vrsta ja na voljo z 
dvema ali tremi sedeži. 

3 sprednji sedeži
Ravna tla omogočajo udobno 
namestitev treh sedežev. 

Mobilna pisarna
Integrirano mizico na 
sredinskem sedežu je 
mogoče obrniti proti 
vozniku ali sopotniku. 

Kljuke za pričvrstitev tovora
Zaradi njih bo tovor med 
prevozom vedno na varnem 
in se ne bo premikal. 

Indikator tovora
Zvočna in vizualna 
opozorila voznika 
opozarjajo, ko se približuje 
maksimalni obremenitvi 
vozila ali jo celo preseže. 

PREPROSTO IN PRAKTIČNO
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DOVOLJ PROSTORA ZA VSE
Zadnji sedeži 
Ponujajo dovolj prostora za 
vse. Skupaj s tremi sedeži v 
zadnji vrsti se v različici Crew 
Cab lahko pelje pet odraslih 
oseb in še kar nekaj tovora.

Odprtina v zadnjih sedežih
Zadnje sedeže je mogoče 
zlagati v razmerju 2/3 : 1/3. 
To omogoča prevoz 
dolgih predmetov. 

Zloženi zadnji sedeži
Preprosto zložljivi sedeži 
zadnje vrste precej povečajo 
prostor za prtljago. 

PROACE CITY v različici Crew Cab je kombi, 
ki navdušuje s svojo raznovrstnostjo. S svojo 
dolgo medosno razdaljo omogoča dovolj 
prostora za prevoz tovora in še petih oseb. 

Če zložite zadnjo sedežno vrsto in pregrado, 
se prostor za tovor precej poveča. Če zložite 
še sopotnikov sedež in srednji sedež Smart 
Cargo, se bo prostornina še dodatno povečala. 
PROACE CITY Crew Cab zagotavlja dovolj 
prostora ne glede na to, kakšen tovor prevažate.

Na fotogra�ji je prikazan model BASE z dolgo medosno razdaljo v različici Crew Cab.

1. Prilagodljiva odprtina
Prilagodljiva odprtina 
poveča tovorni prostor z 
le enim gibom.

2. Maksimalna dolžina 
tovora
Varno in preprosto lahko 
prevažate predmete, ki so 
dolgi do 3 metre. 
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Na fotogra�ji je prikazan model BASE z dolgo medosno razdaljo.

CONA UDOBJA NA DELU
Združite prijetno s koristnim: PROACE CITY je zasnovan 
tako, da ponuja tudi udobno vožnjo. Ponaša se s prostorno 
kabino, premišljeno zasnovano nadzorno ploščo in sedeži, ki 
omogočajo dovolj opore. Na sprednji klopi se lahko udobno 
peljejo trije potniki. Zaradi elektronske ročne zavore pa imajo 
tudi dovolj prostora za noge.

Predal na nadzorni plošči
Z učinkovitim načinom 
odpiranja in zapiranja boste 
v sekundi našli vse, kar 
potrebujete.

5,9-litrski predal 
v sprednjih vratih
S svojo globino in širino 
omogoča shranjevanje 
številnih potrebščin, ki bodo 
vedno pri roki. 

Stropne police
Pametna rešitev, ki maksimizira 
odlagalni prostor.

1. Talni predal
Vanj lahko shranite predmete, 
za katere ne želite, da so vidni.

1312

1



1. Brezžično polnjenje 
pametnega telefona 
Nimate žice? Ni problema. 
Baterijo pametnega telefona 
lahko napolnite brezžično. 

TEHNOLOGIJA DELA ZA VAS.
PROACE CITY je opremljen s sodobno 
multimedijsko povezljivostjo, ki vključuje tudi 
zvočne ukaze in za dotik občutljiv 8-palčni 
zaslon, prek katerega lahko upravljate 
pametni telefon, uživate v povezavi MirrorLink. 
Multimedijski sistem je opremljen tudi s 
povezavama Apple CarPlay™ z asistentko 
Siri assist in Android Auto™ z Googlovim 
asistentom. Na voljo so tudi prometne 
informacije, ki jih omogoča TomTom Traffic. To 
so pripomočki, s katerimi PROACE CITY olajša 
in olepša vaše potovanje.

Toyota Connect (Apple CarPlay™ 
in Android Auto™)
Priklopite se in sistem Toyota 
Connect bo na osrednji zaslon 
preslikal dogajanje na vašem 
pametnem telefonu. Predvajanje 
glasbe in telefonski klici so zdaj 
še preprostejši. 

Pro Touch 
Navigacija 3D in povezljive 
storitve Toyota ponujajo aktualne 
prometne informacije, ki jih 
omogoča TomTom Tra�c. S 
temi storitvami lahko locirate 
svoje vozilo, poiščete bencinsko 
črpalko, prosto parkirno mesto in 
številne zanimivosti na poti.

e-Call
Ob morebitni nesreči pokliče 
reševalce in sporoči lokacijo vozila.

Na fotogra�ji je prikazan model COMFORT z dolgo medosno razdaljo.
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Smart Active Vision je napredna tehnologija, ki vozniku 
pomaga pri vožnji in manevriranju. Uporablja dve kameri, ki 
omogočata pregled nad dogajanjem za vozilom in na 5-palčni 
zaslon, ki je nameščen na strehi, projicirata povsem jasno sliko. 
Ponujata tri različne poglede, ki vozniku omogočajo pregled 
nad vozilom, izničujejo mrtvi kot in olajšujejo parkiranje. 

Zaznavanje mrtvega kota na 
sopotnikovi strani 
Kamera na sopotnikovi strani 
omogoča poudarjen pogled, 
ki je še posebno uporaben pri 
vzvratni vožnji.

Zadnja vzvratna kamera – 
bližnji pogled
Tudi ta kamera je nameščena 
na zadnjem delu vozila 
in omogoča pregled nad 
dogajanjem tik ob vozilu, kar 
poenostavlja parkirni manever. 

Zadnja vzvratna kamera – 
pogled v daljavo 
Nameščena je na zadnjem 
delu avtomobila in ponuja 
pregled nad okolico vozila. 

Na fotogra�ji je prikazan model COMFORT z dolgo medosno razdaljo.

1. Elektronska ročna zavora
Med drugim zagotavlja več 
prostora za noge potnikov v 
prvi vrsti. 

NEVIDNO JE VIDNO.
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KATERI JE NAJBOLJŠI ZA VAS?
 Zavedamo se, da je izbira zelo pomembna. 
Zato je PROACE CITY na voljo z več bencinskimi 
in dizelskimi motorji, ki ponujajo od 75 do 
130 konjskih moči in so opremljeni s 5- ali 
6-stopenjskim ročnim ali 8-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom. Poleg tega ponujajo 
najnižje emisije in porabo v svojem razredu 
ter navdušujejo z nizkimi vzdrževalnimi in 
lastniškimi stroški. V vsakem primeru se bo 
našel PROACE CITY s pravim pogonskim 
sklopom za potrebe vašega posla. 

Dizel
1,5 l D-4D, 5 R/M
Moč: 56 kW (75 KM)
Poraba goriva:* 4,1 l/100 km
Emisije CO₂:* 109 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 15,8 sek 
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY VAN.

Bencin
1,2 l, bencin, 6 R/M 
Moč: 81 kW (110 KM)
Poraba goriva:* 5,3-5,5 l/100 km
Emisije CO₂:* 121-125 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,0 sek 
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY VAN in CREW CAB.

Dizel
1,5 l D-4D, 8 S/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,3-4,5 l/100 km
Emisije CO₂:* 114-117 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 10,6 sek 
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY VAN in CREW CAB.

Dizel
1,5 l D-4D, 6 R/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,4-4,5 l/100 km
Emisije CO₂:* 117-119 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 9,8 sek 
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY VAN in CREW CAB.

Dizel
1,5 l D-4D, 5 R/M 
Moč: 75 kW (102 KM)
Poraba goriva:* 4,0-4,1 l/100 km
Emisije CO₂:* 106-108 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,5 sek
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY VAN.

Bencin
1,2 l, bencin, 8 S/M 
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 5,5 l/100 km
Emisije CO₂:* 126 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 9,8 sek
Na voljo na paketu opreme PROACE 
CITY in CREW CAB.

Na fotogra�ji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.* Kombinirani cikel R/M = ročni menjalnik S/M = samodejni menjalnik

Toyota Traction Select 
Toyota Traction Select z asistenco 
speljevanja na naklonu HAC 
zagotavlja samozavest na najbolj 
zahtevnih terenih. Vozilo lahko 
prilagodite podlagi, po kateri 
vozite, in izbirate med načini 
Normal, Snow, Sand in All-Terrain.
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PROACE CITY ponuja najboljšo varnostno opremo 
v svojem razredu. Na voljo so trije varnostni paketi, 
ki so ukrojeni po vaših željah in potrebah.

Že standardni paket vključuje napredni sistem za 
zaznavanje trka, prepoznavanje prometnih znakov, 
sistem za ohranjanje voznega pasu s krmilnim 
asistentom, tempomat z omejevalnikom hitrosti in 
sistem za zaznavanje utrujenosti voznika. PROACE 
CITY vedno in povsod skrbi za vas.

VARNOST JE STANDARD.

Sistem za 
zaznavanje trka

Prepoznavanje 
prometnih znakov

Zaznavanje 
budnosti voznika

Ohranjanje voznega 
pasu z asistentom 
krmiljenja

Tempomat z 
omejevalnikom hitrosti

Razširjeno 
prepoznavanje 
prometnih znakov

Samodejno 
prilagajanje snopa luči

Zaznavanje 
mrtvega kota

Sistem za zaznavanje trka 
s posebnimi kamerami in 
laserjem zaznava druga vozila 
na cesti. Če obstaja nevarnost 
trka, voznika opozori z 
zvočnim in vizualnim signalom 
ter po potrebi aktivira zavore.

Poseben sistem spremlja 
prometne znake ob cesti in 
jih prikaže na zaslonu. Če 
voznik v danem trenutku ne 
vozi po prometnih omejitvah, 
ga sistem opozori z zvočnim 
in vizualnim opozorilom.

Sistem zaznava položaj 
vozila na cesti in voznikov 
način vožnje. Če zazna 
nenadzorovano gibanje 
in zibanje vozila, vozniku 
predlaga počitek. 

Posebne kamere zaznavajo 
oznake na cesti. V primeru 
nenadzorovanega premikanja 
proti robu cestišča 
sistem opozori voznika in 
hkrati začne manever za 
pozicioniranje vozila na 
sredino voznega pasu. 

S posebno funkcijo je mogoče 
nastaviti omejevalnik hitrosti. 
Ko se pri pospeševanju 
približujete nastavljeni 
hitrosti, vas sistem opozori z 
utripajočim signalom. 

Sistem zaznava prometne 
znake in jih prikaže na 
zaslonu. To vključuje 
tudi omejitve hitrosti. 
Sistem voznika opozori, 
če pomotoma zavije v 
enosmerno ulico, prezre 
znak stop, prekorači 
omejitev hitrosti ...

Sistem za samodejno 
prilagajanje snopa luči je 
zasnovan za optimalno 
vidljivost za vse voznike. 
Posebna kamera zaznava 
nasproti vozeča vozila 
in cestno razsvetljavo. 
Tem razmeram prilagodi 
delovanje luči, da vaše 
vozilo ne zaslepljuje drugih 
udeležencev v prometu.

Radarski senzorji zaznavajo 
vozila, ki so na vaši levi ali 
desni strani v mrtvem kotu. 
Nanje vas opozarjajo posebne 
lučke, ki začnejo utripati, če 
želite v neprimernem trenutku 
zamenjati vozni pas. 

Nadzor zibanja 
prikolice
Sistem za nadzor zibanja 
prikolice TSC vključuje 
stabilizator prikolice, ki 
zmanjšuje njene vibracije in 
zibanje ter upočasni vozilo do 
varne hitrosti. 

Prilagodljivi 
tempomat
Prilagodljivi tempomat 
ohranja varnostno razdaljo 
glede na pred vami vozeče 
vozilo. Če se ta začne 
zmanjševati, sistem zmanjša 
hitrost. Ko se razdalja spet 
poveča, sistem pospeši do 
nastavljene hitrosti.
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Compact Van, kratka medosna razdalja

Crew Cab, dolga medosna razdalja

15-palčna jeklena platišča15-palčna jeklena platiščaKratka medosna 
razdalja

Dolga medosna 
razdalja

Crew 
Cab

PAKET OPREME BASE

Osnovna oprema 
— Sistem elektronske porazdelitve sile 

zaviranja EBD
— Sistem nadzora stabilnosti vozila VSC
— Zunanji ogledali, električno nastavljivi 

in ogrevani
— Sistem za pomoč pri speljevanju v 

klanec HAC
— Tempomat z omejevalnikom hitrosti 

(samo z 8-stopenjskim avtomatskim 
menjalnikom)

Dodatno na opremo Base Panel Van 
— Sistem pritrditve otroških sedežev 

ISOFIX v 2. vrsti (vsa tri sedišča)
— 16-palčna (40,6 cm) jeklena platišča s 

pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 96h
— Stranska drsna vrata na desni in levi 

strani s stekli z možnostjo odpiranja 
navzven

— Klimatska naprava

BASE VAN BASE CREW CAB

— Stranska drsna vrata na desni strani 
(nezastekljena) (samo dolga različica)

— Radio, Bluetooth, USB
— Fiksna kovinska predelna stena med 

potniškim in tovornim prostorom

— Voznikov sedež s prilagodljivo 
ledveno oporo, nastavljiv po višini in z 
naslonom za roko

— 5 sedežev
— Mrežasta pomična in prilagodljiva 

predelna stena med potniškim in 
tovornim prostorom
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Long Van, dolga medosna razdalja

Compact Van, kratka medosna razdalja

16-palčna jeklena platišča s 
5-krakimi pokrovi

PAKET OPREME COMFORT

Dodatno na Comfort Van 
— Sistem pritrditve otroških sedežev 

ISOFIX v 2. vrsti (vsa tri sedišča)
— Stranska drsna vrata na desni in levi 

strani s stekli z možnostjo odpiranja 
navzven

— Fiksni stranski stekli v tovornem 
prostoru

— Zadnja krilna vrata s kotom odpiranja 
180 stopinj, z ogrevanim steklom in 
brisalcem

COMFORT VAN COMFORT CREW CAB

Dodatno na Base Van
— 16-palčna (40,6 cm) jeklena platišča s 

pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 96h
— Stranska drsna vrata na desni strani
— Klimatska naprava
— Voznikov sedež s prilagodljivo 

ledveno oporo, nastavljiv po višini in z 
naslonom za roko

— Zaslon LCD med merilniki s tekstovnim 
prikazom

— Tempomat z omejevalnikom hitrosti
— Parkirni senzorji zadaj
— Elektronska parkirna zavora

— 5 sedežev
— Klop s 3. sedeži v 2. vrsti, poklopljiva v 

razmerju 2/3 : 1/3
— Letalski mizici na hrbtiščih sprednjih 

sedežev
— Mrežasta pomična in prilagodljiva 

predelna stena med potniškim in 
tovornim prostorom

Kratka medosna 
razdalja

Dolga medosna 
razdalja

16-palčna 5-kraka lita platišča
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Strešna platforma, 
aluminij in jeklo
Kakovostna konstrukcija iz 
aluminija in jekla zagotavlja 
moč in trajnost. Na njej lahko 
prevažate različne vrste tovora. 

Vlečna kljuka
Zasnovana je za klasično 
vleko. Predvsem pa ponuja 
preprost priklop. Na voljo je z 
dvema različnima kroglama. 

Dodatna 
varnostna ključavnica
Zunanja varnostna ključavnica 
še dodatno varuje komercialna 
vozila, ki prevažajo 
dragocenejše dobrine. 
Nameščena je na prtljažnih 
vratih. AmkaDLock ponuja 
robustno strukturo in učinkovit 
sistem zaklepanja. MulT-LOck 
pa uporablja poseben trojni 
patent zaklepanja. 

Notranje stenske in talne obloge

1. Les

2. Lakiran les 3. Visokokakovostna plastika

Prečni nosilec
Prečni nosilec je preprost za 
namestitev in je opremljen s 
ključavnico. To je osnova, na 
katero lahko namestite nosilce za 
kolesa, smuči in snežne deske. 

Gumijaste preproge
Izredno odporna zaščita pred 
umazanijo, blatom in vodo. 
Oblikovane po meri, na voznikovi 
strani pa opremljene s pritrdišči, 
da ne drsijo po podlagi.

Ščitniki pred blatom
Namenska zaščita karoserije pred 
vodo, blatom in kamenjem izpod 
koles. Komplet za sprednji in 
zadnji kolesi.

Toyota ProTect
Toyota ProTect je revolucionaren nov premaz na osnovi silicija, 
ki so ga razvili Nasini znanstveniki. Omogoča visokokakovostno 
zaščito površin na vozilu. Gre za novo tehnologijo, ki tvori 
molekulsko vez z lakom vašega avtomobila in tako ustvari izjemno 
odporno zaščito. Z enim nanosom zavarujete lak vozila za 
naslednjih pet let.

Sredinska konzola
Sredinska konzola zagotavlja 
nekaj odlagalnih površin, zaradi 
katerih bodo nujni predmeti 
vedno pri roki.

Pregrinjala za sedeže
Pregrinjala za sedeže ohranjajo 
tkanino na vaših sedežih. So 
udobna in trpežna. Zasnovana 
so tako, da ne ovirajo delovanja 
zračnih blazin.

Zaščita za stekla
Jeklena mrežasta zaščita vozilo 
varuje pred vlomom. Oblikovana 
je tako, da se prilega obliki 
okenskih odprtin. 

Originalni dodatki Toyota bodo vašemu 
vozilu PROACE CITY zagotovili nekaj 
osebne note. Na voljo je kar nekaj opcij, 
s katerimi boste vozilo zaščitili in ga 
prilagodili potrebam svojega posla.

DODATKI
ProTect

Toyota

ZAŠČITNI PREMAZZAŠČITNI PREMAZ
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1. 15-palčna jeklena platišča 
Standardno na paketu opreme 
Base Van. 

2. 16-palčna jeklena platišča  
Standardno na paketu opreme 
Base Crew Cab.

3. 16-palčna jeklena platišča s 
5-krakimi pokrovi
Standardno na paketu opreme 
Comfort.

4. 16-palčna 5-kraka lita 
platišča
Opcijsko na paketu opreme 
Comfort Van.

EWP Bela Arctic EVL Siva Falcon* EXY Črna Misty

Temno siva tkanina

KCA Siva Cloud* EJG Modra Night*

* Kovinska barva

TKANINE, PLATIŠČA IN BARVE
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TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Dizel  
1,5 l D-4D 75 5 R/M

  Dizel  
1,5 l D-4D 100 5 R/M

  Dizel  
1,5 l D-4D 130 6 R/M

  Dizel  
1,5 l D-4D 130 8 S/M

  Bencin  
1,2 l Bencin 110 6 R/M

  Bencin  
1,2 l Bencin 130 8 S/M

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana vožnja (l/100 km) 4,1 4,0-4,1 4,4-4,5 4,3-4,5 5,3-5,5 5,5

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana vožnja (g/km) 109 1106-108 117-119 114-117 121-125 126

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)

Emisijski razred EURO 6 AN EURO 6 AN EURO 6 AN EURO 6 AN EURO 6 AN EURO 6 AN

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 66,1 67,5 107,5 102,9 384,3 57,0

Ogljikovodiki, THC (mg/km) – – – – 19,4 21,8

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) – – – – 17,2 19,1

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 28,5 22,9 28,6 37,0 31,9 24,4

Ogljikovodiki, THC in dušikovi oksidi, 
NOx (mg/km) 50,9 45,3 52,3 59,5 – –

Dimni delci (mg/km) 0,45 0,52 0,73 0,59 1,32 0,77

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 68 68 68 69 68 67

MOTOR

Oznaka motorja 5WZ-LV 5WZ-TV 5WZ-HV 5WZ-HV 2WZ-LV 2WZ-HV

Število valjev 4, v vrsti 4, v vrsti 4, v vrsti 4, v vrsti 3, v vrsti 3, v vrsti

Sistem vbrizga goriva
Neposredni vbrizg 
s tehnologijo 
skupnega voda

Neposredni vbrizg 
s tehnologijo 
skupnega voda

Neposredni vbrizg 
s tehnologijo 
skupnega voda

Neposredni vbrizg 
s tehnologijo 
skupnega voda

Neposredno 
vbrizgavanje pod 
visokim tlakom

Neposredno 
vbrizgavanje pod 
visokim tlakom

Prostornina (cm³) 1499 1499 1499 1499 1199 1199

Premer in gib bata (mm x mm) 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 90,5 75 x 90,5

Največja moč (KM) 75 102 130 130 110 130

Največja moč (kW/vrt./min) 56/3500 75/3500 96/3750 96/3750 81/5500 96/5500

Največji navor (Nm/vrt./min) 230/1750 250/1750 300/1750 300/1750 205/1750 230/1750

ZMOGLJIVOSTI
  Dizel  
1,5 l D-4D 75 5 R/M

  Dizel  
1,5 l D-4D 100 5 R/M

  Dizel  
1,5 l D-4D 130 6 R/M

  Diesel  
1,5 l D-4D 130 8 S/M

  Bencin  
1,2 l Bencin 110 6 R/M

  Bencin  
1,2 l Bencin 130 8 S/M

Največja hitrost (km/h) 152 172 185 183 174 173

0–100 km/h (s) 15,8 11,5 9,8 10,6 11,0 9,8

VZMETENJE

Spredaj MacPhersonova vzmetna roka

Zadaj Poltoga prema

ZAVORE

Spredaj Zračno hlajeni koluti

Zadaj Polni koluti

TEŽA & VLEČNA ZMOGLJIVOST

Največja dovoljena skupna 
masa vozila (kg) 3200 3355-3380 3520-3600 3370-3410 3140-3160 3270/3280

Nosilnost (kg) 650 650/1000* 650/1000* 1000 650/1000* 650/1000*

Masa praznega vozila (kg) 1320-1549 1320-1588 1362-1610 1380-1624 1284-1563 1320-1575

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 1230 1000/1050/1350§ 1200/1250/1500§ 1000/1050§ 850/1200§ 950/1300§

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 690 690/720/740/750§ 710/730/740/750§ 720/750§ 670/690/710/720§ 690/730§

R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP 
EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon³guracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila 
se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v 
pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). 
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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TEHNIČNI PODATKI
ZUNANJE MERE DMR Van 4-vratni KMR Van 4-vratni KMR Van 5-vratni KMR Van 3-vratni DMR Crew Cab 5-vratni

Dolžina (mm) 4753 4403 4403 4403 4753

Širina (mm) 1848 1848 1848 1848 1848

Višina (mm) 1880 1880 1880 1880 1880

Kolotek spredaj (mm) 1553 1548 1548 1548 1553

Kolotek zadaj (mm) 1549 1568 1568 1568 1549

Previs spredaj (mm) 892 892 892 892 892

Previs zadaj (mm) 886 726 726 726 886

Medosna razdalja (mm) 2975 2785 2785 2785 2975

NOTRANJE MERE

Dolžina (mm) 3440 3090 3090 3090 3440

Širina (mm) 1229 1229 1229 1229 1229

Višina (mm) 1200 1200 1200 1200 1200

PROSTORNINA

Dolžina prtljažnega dna (mm) 2167 1817 1817 1817 2167

Največja širina prtljažnika (mm) 1630 1630 1527 1733 1241

Uporabna dolžina prtljažnega dna (mm) 2167 1817 1817 1817 1450

Uporabna dolžina prtljažnega dna s 
prilagodljivo in nastavljivo sovoznikovo 
klopjo - Smart Cargo (mm)

3440 3090 3090 3090 2022

Standardna prostornina (m³) 3,9 3,3 3,3 3,3 1,8

Prostornina s prilagodljivo in nastavljivo 
sovoznikovo klopjo - Smart Cargo (m³) 4,4 3,8 3,8 3,8 2,1

Prtljažno dno pri 5 sedežih (mm) – – – – 1450

Prtljažno dno pri 2 sedežih – – – – 2000

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE Base Van Base Crew Cab Comfort Van Comfort Crew Cab

15-palčna jeklena platišča  – – –

16-palčna jeklena platišča –   

  

R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik DMR = Dolga medosna razdalja  KMR = Kratka medosna razdalja * Dolga medosna razdalja
§ Možna so odstopanja, odvisna od teže tovora, število sedežev in blatnih zavesic.

1548/1553 mm

1848 mm

18
80

 m
m

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm 1549/1568 mm

1848 mm

726/886 mm
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POPOLNA
BREZSKRBNOST 10 LET JAMSTVA

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da 
upošteva izjemno visoka merila kakovosti, 
trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v 
program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let 
ali 185.000 km). Program Toyota Relax se lahko 
aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa 
traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec 
predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA 
PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 
185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je 
predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike 
bezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo 
poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen 
servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko 
zakrpali ali pa zamenjali z novo, enakovredno.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer 
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi 
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 
prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni 
sestavni deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko 
blokado motorja so odobrile največje evropske 
zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo 
tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na 
voljo v 40 evropskih državah.**

ORIGINALNA 
DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana 
in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in 
natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema 
ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi 
napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova gospodarska vozila Toyota imajo 6-letno garancijo proti koroziji in na prerjavenje delov karoserije, 
ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

BREZSKRBNOST

Za več informacij obiščite: www.toyota.si
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Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. 
Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb 
podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. © Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 
51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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