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De PROACE Truck is de sterke en zuinige compacte truck van Toyota.  
Hij is uitermate geschikt voor hoveniers, werkvoorzieningsschappen, 
gemeentewerken en aannemers. Door zijn compacte bouw en groot  
laadvermogen is de PROACE Truck uitermate geschikt voor gebruik in 
stedelijke gebieden. Hij is tevens optioneel leverbaar als praktische kipper.
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INHOUDSOPGAVE

TOYOTA PROACE Truck

INTRODUCTIE
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DE VEELZIJDIGE TRUCK VAN TOYOTA

De PROACE Truck is leverbaar met 1.6 D-4D 95 pk en 2.0 D-4D 122 pk 
sterke en tevens zuinige dieselmotoren. Het grote laadvermogen tot ruim 
1.250 kg en zijn relatief lage laadvloer (sub 90 cm) maken de Toyota 
PROACE Truck uiterst praktisch. Met het trekvermogen van 2.500 kg 
klaart u bovendien iedere klus. Samen met de ergonomische smalle  
cabine en de korte draaicirkel van 12,4 meter is dit de meest bruikbare  
en efficiënte truck met open laadbak in zijn soort. 

Als kipper is de PROACE Truck voorzien van een hydraulische cilinder  
die eenvoudig elektrisch wordt bediend.
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MODELLEN
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*Brandstofverbruik (EC 2016/646X) 5,3-5,5 l/100 km (18,2-18,9 km/l); CO2 139-144 gr/km.

WAT DE PROACE TRUCK MET OPEN LAADBAK ZO BIJZONDER MAAKT:
• Zuinige motoren
• Groot laadvermogen tot ruim 1.250 kg
• Trekvermogen tot 2.500 kg 
• Relatief lage en volledig vlakke laadvloer (sub 90 cm)
• Ergonomische smalle cabine 
• Korte draaicirkel (12,4 meter)

• Laagste CO2-cijfer in zijn klasse 
•  Opbergvak voor uw gereedschappen onder  

de laadbak 
• Ook als kipper leverbaar
• 3 jaar/100.000 kilometer fabrieksgarantie*
• Toyota Full Service met vaste contactpersoon



COMFORT
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COMFORT VOOR IEDEREEN
De Toyota PROACE Truck maakt werken leuk. Met comfortabele stoelen, 
een goede zitpositie en een prettige wegligging is de PROACE Truck de 
ideale én veilige partner. Hij wordt aangedreven door soepele, krachtige 
aandrijflijnen voor een stille en vlotte rit. Door zijn korte draaicirkel is hij 
eenvoudig te manoeuvreren in de stad. 

HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR DE KLUS
Een PROACE Truck wordt voorzien van een grote aluminium laadbak op  
een stalen kokerprofiel. De vloer van de laadbak is voorzien van een 
betonplex vloer (Wisa antislip). Onder de laadbak, tussen de wielkasten,  
is een ruimte gecreëerd. Deze ruimte is ook voorzien van tranenplaat en  
te openen via een afsluitbare klep aan de achterzijde. Dit maakt het 
eenvoudig en ideaal om gereedschappen ónder de laadbak mee te nemen 
en veilig op te bergen (niet beschikbaar bij kipper).
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MOTOREN
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HET GEBRUIKELIJKE COMFORT VAN TOYOTA
De PROACE Truck beschikt standaard over 3 zitplaatsen en is  
naar wens te voorzien van airconditioning, audio en een extra 
comfortabele bestuurdersstoel. Met het oog op kwaliteit, beschikt 
de Toyota PROACE Truck over slijtvaste bekleding wat resulteert  
in jarenlange inzetbaarheid. 

KEUZE UIT TWEE KRACHTBRONNEN
De PROACE Truck is leverbaar in twee motoriseringen: 
• 1.6 D-4D 95 pk handgeschakeld (5,5 l/100 km)
• 2.0 D-4D 122 pk handgeschakeld (5,3 l/100 km)

MOBIEL ZIJN ÉN BLIJVEN MET TOYOTA FULL SERVICE 
De Toyota PROACE Truck krijgt standaard 3 jaar of 100.000 
kilometer fabrieksgarantie - dat wat het eerst bereikt is. Zolang  
uw bedrijfswagen in onderhoud is bij de Toyota dealer, behoort de 
24-uurs pechhulp in heel Europa tot het uitgebreide servicepakket.

U heeft één vast aanspreekpunt bij de Toyota-dealer die alles  
voor u regelt: de Toyota Bedrijfswagen Champion. Ook service en 
onderhoud aan de opbouw of kipper worden centraal door de 
Toyota-dealer verzorgd. Toyota biedt verder extra zekerheid met 
onderhoudscontracten en een verlengde garantie tot 5 jaar en 
200.000 kilometer.

Wilt u meer zekerheid in de vorm van een Full Service-contract, 
meer weten over de mogelijkheden van de Toyota Bedrijfswagen-
polis of over Toyota Operational of Financial Lease? Neem dan 
contact op met de Bedrijfswagen Champion bij de Toyota-dealer.

EFFICIËNTE, KRACHTIGE EURO 6-MOTOREN
Toyota levert de nieuwe PROACE Truck met de keuze uit 
efficiënte en tegelijkertijd krachtige Euro 6-dieselmotoren. 
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De PROACE Truck is verkrijgbaar in twee uitrustingsniveaus: 
Comfort en Cool Comfort. Drie zitplaatsen, Cruise Control en 
elektrisch bedienbare ramen zijn standaard. De Cool Comfort  
is bovendien voorzien van airconditioning, een radio met  
Bluetooth®-technologie en een praktische opbergruimte  
onder de bijrijdersbank.

UITVOERINGSNIVEAUS
• PROACE Truck Open laadbak
• PROACE Truck Open laadbak kippend

MATEN PROACE TRUCK MET OPEN LAADBAK
Totale lengte exterieur  
(inclusief open laadbak):    5.000 mm
Lengte laadbak buitenmaat: 2.490 mm
Lengte laadbak binnenmaat: 2.430 mm
Breedte laadbak buitenmaat: 1.960 mm
Breedte laadbak binnenmaat: 1.900 mm
Hoogte zijschotten: 400 mm
Hoogte kopschot: 600 mm
Hoogte laadvloer (vanaf wegdek): 860 mm 

EXTRA LAADRUIMTE ONDER DE OPEN  
LAADBAK (NIET KIPPEND):
Lengte: 1.970 mm
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 150 mm

PROACE Truck



UITVOERINGEN
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Een PROACE Truck is al heel compleet. Heeft u toch nog  
extra wensen, dan kunt u de PROACE Truck voorzien van  
praktische en comfortabele opties.

OPTIES TRUCK:
• Parkeercamera in de binnenspiegel
• Navigatie TomTom op vaste houder inclusief lader
• Hulpveren

OPTIES OPEN LAADBAK:
• Palenrek vóór
• Palenrek vóór en achter
• Touwhaken rondom en afdeknet
• Opzetschotten op de zijborden
• Gereedschapskist in laadbak
• Sjorogen in de laadbakvloer  
• Beschermroosters voor de achterlichten

VERLICHTING (ECE65 GOEDGEKEURD):
• LED flitslicht amber (voor bevestiging op palenrek)
• LED dakset amber- LED flitsers aan voorzijde (2x)
• LED flitsers aan achterzijde (2x)

MÉÉR 
PROACE Truck?



VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA,  
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN  

8-21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9-17 UUR)  
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, september 2018.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

blog.toyota.nl flickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

instagram.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


