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TOYOTA PROACE VAN 2016 – szeroka oferta samochodów
użytkowych od 73 000 zł netto

W odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie na samochody
dostawcze Toyota wprowadza na rynek nowy model PROACE Van.
Premierowy model oferuje szeroki wybór rozwiązań dla
przedsiębiorców, w tym unikalną wersję PROACE Van Compact o
długości tylko 4,6 m, która tworzy nowy podsegment w klasie
samochodów użytkowych. Ceny rozpoczynają się od 73 000 netto
(89 790 zł brutto).
Polscy przedsiębiorcy kupują coraz więcej samochodów dostawczych
do 3,5 T. W roku 2015 ich sprzedaż wyniosła ponad 53 285 aut, co
oznacza wzrost o ponad 22% w stosunku do poprzedniego roku. Nowy
PROACE Van oferuje wiele różnych wariantów użytkowych, które w
pełni korespondują z potrzebami polskich firm. Klienci mogą wybierać
spośród trzech długości nadwozia, dwóch rozstawów osi, dwóch wersji
wyposażenia oraz pięciu silników współpracujących ze skrzynią
manualną i automatyczną. Samochody mogą zostać indywidualnie
dostosowane do potrzeb dzięki wielu konfiguracjom drzwi, okien i
typów nadwozia oraz wyposażenia przestrzeni bagażowej.
Samochód na miarę
Trzyosobowy PROACE Van Compact o długości 4,6 m jest najkrótszym
autem w segmencie MDV (Medium Duty Vehicle) i w istocie plasuje się
między segmentami CDV i MDV. Dzięki przemyślanemu projektowi
wnętrza, samochód wykazuje się ładownością typową dla vana średniej
wielkości, jednocześnie utrzymując zużycie paliwa na poziomie
analogicznym do minivanów (od 5,5 l/100 km). W przestrzeni
bagażowej o pojemności 4,6 m2, długości 2,1 m i szerokości 1,6 m można
załadować towary o masie do 1000 lub 1250 kg przy zwiększonej
ładowności pojazdu. Najmniejszy PROACE jest dostępny z dwoma
silnikami 1.6 D-4D o mocy 95 lub 115 KM. Ceny zaczynają się od 73 000
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zł netto (89 790 zł brutto) za wersję Life, zaś wersja Active jest tylko o
5900 zł netto droższa. PROACE Compact jest dostępny w wersjach
częściowo i całkowicie przeszklonej oraz jako furgon.
PROACE Van Medium ma długość 4,9 m i rozstaw osi 3,2 m, co przekłada
się na 2,5 m długości przestrzeni bagażowej i 5,3 m2 objętości. W
zależności od wersji maksymalna ładowność wynosi od 1000 do 1400
kg. PROACE średniej wielkości jest dostępny z pełną paletą silników w
dwóch pojemnościach i aż pięciu wariantach mocy od 95 KM do 180 KM.
Wygodę prowadzenia zwiększa automatyczna skrzynia biegów
współpracująca z silnikiem 2.0 180 KM. Wszystkie silniki wyróżniają się
najlepszą emisją CO2 w swoich klasach w segmencie MDV i spełniają
normę Euro 6. Wersja Medium jest dostępna z nadwoziem furgon, jako
półprzeszklony lub przeszklony van, z dwoma rzędami siedzeń, w wersji
kombi i z platformą. Ceny zaczynają się od 78 400 zł netto (96 400 zł
brutto) dla wersji Life i od 83 400 zł netto (102 580 brutto) dla wersji
Active.
Wersja Long z tym samym rozstawem osi ma wydłużony tylny zwis,
który zwiększa długość pojazdu do 5,3 m. Samochód jest dostępny jako
furgon, półprzeszklony lub przeszklony van, wersja z dwoma rzędami
siedzeń i kombi. Część bagażowa o długości 2,8 m i 1,6 m szerokości
zapewnia objętość przestrzeni ładunkowej na poziomie 6,1 m3.
Maksymalna ładowność wynosi od 1200 do 1400 kg. Do jest paleta
silników o mocy 95 KM, 120 KM, 150 KM ze skrzynią manualną i 180 KM
z przekładnią automatyczną. Najdłuższy PROACE Van w wersji Life
kosztuje od 86 200 zł netto (106 020 zł brutto), zaś w wersji Active od
91 200 zł netto (112 170 zł brutto).
Wersje wyposażenia
Podstawowa wersja Life zawiera centralny zamek, elektryczne szyby
przednie, gniazdko 12 V na desce rozdzielczej, fotel kierowcy z
podłokietnikiem, tapicerkę materiałową i pełną przegrodę przestrzeni
bagażowej. Bezpieczeństwo zapewniają poduszki powietrzne chroniące
kierowcę i 2 pasażerów, układ stabilizacji toru jazdy ESC, system
wspomagający pokonywanie podjazdów HAC oraz system odcięcia
paliwa w przypadku uderzenia i czujnik niezapiętych pasów
bezpieczeństwa. Wskaźnik zmiany biegów wspomaga kierowcę w
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ekonomicznej jeździe, podobnie jak system Start&Stop dostępny z
niemal wszystkimi rodzajami silników.
Wersja Active została wzbogacona o klimatyzację oraz system audio ze
zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth i wejściem USB. Fotel
kierowcy ma regulację wysokości i odcinka lędźwiowego. Samochód
jest wygodniejszy w użytkowaniu także dzięki dodatkowym gniazdkom
12V w schowku i z tyłu pojazdu oraz kluczykowi z pilotem. Przegroda
przestrzeni ładunkowej jest w tej wersji przeszklona, a materiałowa
tapicerka ma elementy winylowe, co zwiększa jej trwałość i ułatwia
czyszczenie.
Maksymalna funkcjonalność
Atutem wersji Active jest system Smart Cargo, który łączy otwieraną
przegrodę z unoszonym przednim siedzeniem pasażera, aby zwiększyć
długość przestrzeni bagażowej o 1,16 m, a ładowność o 0,5 m3. W
ramach tej opcji samochód otrzymuje dodatkowy schowek pod
środkowym fotelem pasażera i ruchomy stolik przyczepiony do oparcia
fotela z uchwytem do bezpiecznego przytrzymywania przedmiotów
takich jak dokumenty czy laptop.
Zaletą wszystkich wersji są praktyczne, przesuwne drzwi boczne (w
wersji Medium i Long są wystarczająco szerokie, aby zmieściła się euro
paleta) oraz podwójne tylne drzwi otwierane na szerokość 180 stopni.
Opcjonalnie występują także automatyczne boczne drzwi przesuwne.
Tylne drzwi dzielone w proporcji 50:50 w standardzie mogą być
zastąpione przez 3 alternatywne konfiguracje, poprawiające własności
użytkowe samochodu.
Kompleksowa lista opcji i akcesoriów pozwala zaadaptować samochód
do różnorodnych potrzeb. Składają się na nie rozwiązania ułatwiające
użytkowanie (bezkluczykowe otwieranie samochodu, automatyczne
światła i wycieraczki, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera
cofania, system multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran
dotykowy 7'', elektryczne lusterka), zwiększające uniwersalność
samochodu (powiększona przestrzeń bagażowa, większy prześwit i
możliwości terenowe), dodatkowe elementy stylizacji (17-calowe felgi,
lakierowane zderzaki, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia,
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osłony boczne), oraz bezpieczeństwo (boczne poduszki powietrzne,
reflektory ksenonowe, lampy przeciwmgielne).
Szeroki zestaw akcesoriów pozwala przystosować PROACE VAN do
konkretnych potrzeb użytkowników. Składają się na nie dodatkowe
izolacje dźwiękowe i termiczne, tylna drabinka, montowane na stałe lub
zdejmowane haki holownicze, relingi wyposażone w rolki, bagażniki
dachowe i nośniki rurowe oraz inne akcesoria opracowane specjalnie dla
tego modelu przez firmę Würth.
Bezpieczeństwo i gwarancja
Samochód zapewnia ten sam standard bezpieczeństwa co pozostałe
auta Toyoty. Wersja osobowa, PROACE Verso, otrzymała 5 gwiazdek w
testach zderzeniowych Euro NCAP. Zarówno w osobowych, jak i
dostawczych wersjach PROACE jest dostępny pakiet systemów
bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Jak każdy samochód
japońskiej marki, PROACE VAN będzie objęty gwarancją na 3 lata lub
100 tys. km.
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