
PROACE CITY



PROACE CITY 
Trygghet är standard

Vi på Toyota tar både vårt eget och ditt arbete på största allvar. Därför har 
vi skapat PROACE CITY och PROACE CITY VERSO. De är designade för dig 
och din verksamhet till 100%. Dessutom är de smidiga att köra och har 
utrymmen som överraskar. Nya PROACE CITY är allt det du kan förvänta 
dig från Toyota – i en skåpbil.
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BÄST I KLASSEN 
PROACE CITY

SÄTEN 
Den korta versionen har 2 eller 3 säten. 
Den långa har alltid 3 säten. Med 3 säten 
får du också Smart Cargo vilket ger dig 
extra lastvolym och lastlängd genom 
mellanväggen.

LASTLÄNGD 
Upp till 3,4 m med PROACE CITY 
Smart Cargo.

LASTUTRYMME 
Upp till 4,3 m³ med Smart Cargo. Både den 
korta och långa versionen har plats för två 
europallar.

DRAGVIKT 
Förflytta berg, upp till 1 500 kg i taget.

LASTKAPACITET 
Kapacitet som räcker och blir över – lastar 
upp till 1 000 kg.

VERSIONER 
PROACE CITY är redo för varje 
jobb. Välj mellan kort eller lång, en 
eller två skjutdörrar och tre olika 
utrustningsnivåer.

MOTORALTERNATIV 
Ge verksamheten ny kraft med bensin- 
och dieselmotorer från 75 till 130 hk. 
Automatlådor finns att välja till både 
diesel och bensin.

PROACE CITY VERSO 

SÄTEN 
Alla får plats tack vare sju säten och lång 
version som standard.

FLEXIBILITET 
Andra sätesraden kan vikas platt och tredje 
raden kan lyftas ur för oslagbar flexibilitet.

ISOFIX 
Tre ISOFIX-fästen på den andra 
sätesraden.

VERSIONER 
Förnuft eller extra allt – maximal valfrihet 
utan kompromisser.

MOTORALTERNATIV 
PROACE CITY VERSO finns med 
bensinmotor på 110 hk eller 130 hk med 
åttastegad automatlåda som tillval.

PROACE CITY & 
PROACE CITY VERSO 

AKTIV SÄKERHET
Färdas säkert med 6 krockkuddar och 
Toyota Safety Sense med bl.a. autobroms 
som standard.

LÅGA UTSLÄPPSVÄRDEN 
Våra motorer har klassledande 
förbrukning, CO-värden och har därmed 
också låg fordonsskatt och är billiga i drift.
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PROACE CITY

LångKort
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ALLTID REDO 
FÖÖR ARBETE 
Smidig och lättkörd, överraskande rymlig

Oavsett behov – det finns alltid en PROACE CITY som passar ditt 
företag. Det generösa lastutrymmet på upp till 3,7 m³ för den 
korta versionen och upp till 4,3 m³ för den långa klarar lastlängder 
på upp till 3,4 m i kombination med Smart Cargo-systemet. 2 
lastpallar går in även i den korta versionen och små hjulhus och 
låg lasttröskel gör lastningen lätt.

TIll dieselmotorerna har du fjärrstyrd bränsledriven värmare som 
standard från Comfort-nivå. Med den har du en varm och avisad 
bil när du lämnar hemmet på morgonen.

upp till 4,3 m³*

* Med Smart Cargo.
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Kapacitet som 
räcker och blir 
över – lastar upp 
till 1 000 kg.

Förflytta berg, dra 
upp till 1 500 kg.

Upp till 4,3 m³ med 
Smart Cargo. Både 
den korta och långa 
versionen har plats 
för två europallar.
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PLATS FÖR ALLT 
OCH ALLA 
Byggd för att förenkla din vardag

Praktisk, mångsidig, bekväm och uppkopplad – PROACE CITY 
VERSO är designad att lösa alla tänkbara transportbehov och 
dessutom med högsta komfort. Den har gott om plats för upp till 
sju personer, och med tre Isofix-fästen på andra sätesraden och 
flera säkerhetspaket kan du, dina passagerare och din värdefulla 
last alltid känna sig trygga. För alla teknikälskare finns Apple 
CarPlay™ och Android Auto™, som i kombination med Toyota 
Touch® och Toyota Touch® & Go visar dina utvalda appar och ger 
dig tillgång till en mängd funktioner direkt på bilens pekskärm.

Lång med 
7 säten 

4
,7

 m

4
1

8
/5

6
6

*
 m

m

PROACE CITY VERSO

* Kapacitet med tredje raden framskjuten.

209/322* l
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TID ÄR PENGAR, 
SLÖÖSA INTE EN 
ENDA MINUT 
Smart och uppkopplad så att du 
kan få jobbet gjort

PROACE CITY är din perfekta arbetskamrat – praktisk, smidig och 
flexibel. Du kan få den med senaste generationens automatlådor 
både i diesel -och bensinutförande. PROACE CITY har en mängd 
genomtänkta funktioner och är byggd för att hålla din verksamhet 
rullande, oavsett vad du transporterar. Öka lastkapaciteten med 
0,4 m³ med Smart Cargo-systemet. PROACE CITY tar sig fram utan 
problem på smala stadsgator och de asymmetriska bakdörrarna 
gör den enkel att lasta. Om du väljer dubbla skjutdörrar kan du 
lasta från bägge sidor.

PROACE CITY
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PROACE CITY VERSO 
ÄÄR DESIGNAD 
FÖÖR DIG 
Kliv in i din komfortzon 

Luta dig tillbaka och njut av färden. Oavsett om du sitter bakom 
ratten eller kopplar av som passagerare kommer du att bli 
imponerad av Toyota PROACE CITY VERSO. Den är lika praktisk 
som den är bekväm, med en mängd förvaringsutrymmen, glasad 
baklucka och ett passagerarsäte fram som kan vikas platt när 
du behöver transportera extra långa föremål. Ta med upp till sex 
passagerare och streama din favoritmusik med Apple CarPlay™ 
eller Android Auto™.

PROACE CITY VERSO är designad för dig.

PROACE CITY VERSO

I Sverige marknadsförs PROACE 
CITY VERSO Lång med 3 sätesrader. 
På bilden kort med två sätesrader.
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I SÄKRA HÄNDER 
Vi tänker på dig så att du kan 
tänka på jobbet.

För Toyota är det självklart att alla har rätt till en hög säkerhet. 
Därför har du aktiva säkerhetspaket till din PROACE CITY – var 
och en av funktionerna för att öka säkerheten för dig och dina 
medtrafikanter. Funktioner som filhållningsassistans, aktiv 
farthållare, automatiskt helljus och vägskyltsigenkänning ger dig 
lugn och ro på vägen. Smarta, aktiva backkameror ger dig bättre 
sikt både bakåt och åt sidorna.

Aktivt 
krock-
skydd-
ssystem

Körfils-
assistans

Vägskylt-
sigen-
känning

Trötthets-
varnare

Aktiv 
farthållare

REDO FÖR VAD SOM ÄN VÄNTAR
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TOYOTA DIN 
AFFÄÄRSPARTNER 
Bättre tillsammans

Toyota vet att ditt företag är mer än bara ett jobb. Därför har vi 
skapat transportfordon som du kan lita på. Oavsett om du väljer 
nya kompakta PROACE CITY, PROACE eller legendariska Hilux 
kan du vara säker på att din verksamhet är i trygga händer. Våra 
dedikerade Toyota verkstäder och kompetenta tekniker finns 
på plats för att hålla dig rullande, och vi erbjuder ett brett urval 
tjänster som är utformade med dig i fokus. Toyota ger dig all 
backup du behöver för att få jobbet gjort bekymmersfritt.
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DESIGNAD FÖR 
DITT FÖÖRETAG 
PROACE CITY, en smart arbetskamrat

UTVÄNDIGA MÅTT KORT LÅNG

Längd (mm) 4 403 4 753

Bredd – med/utan utfällda sidospeglar (mm) 1 848/2 107 1 848/2 107

Höjd – min/max (mm) 1 796/1 860 1 812/1 860

Axelavstånd (mm) 2 785 2 975

Spårvidd fram (mm) 1 548–1 563 1 553

Spårvidd bak (mm) 1 568–1 577 1 549–1 568

Överhäng fram (mm) 892 892

Överhäng bak (mm) 726 886

LASTUTRYMME, MÅTT KORT LÅNG

Lastutrymme, längd (mm) 1 817 2 167

Lastutrymme, längd – med Smart Cargo (mm) 3 090 3 440

Lastutrymme, max höjd (mm) 1 200–1 270 1 200–1 270

Lastutrymme, bredd (mm) 1 630/1 527* 1 630/1 527*

Lastutrymme, bredd mellan hjulhusen (mm) 1 229 1 229

Lasttröskel, höjd – min/max (mm) 547/625 560/617

Skjutdörr, höjd (mm) 1 072 1 072

Skjutdörr, bredd – med/utan skiljevägg (mm) 641–675 675–759

Bakdörr, höjd (mm) 1 196 1 196

Bakdörr, bredd – undre/övre del (mm) 1 241/1 087 1 241/1 087

LASTVOLYM KORT LÅNG

Utan smart Cargo (m³) 3,3 3,9

Med smart Cargo (m³) 3,8 4,3

Antal europallar 2 2

VIKTER/DRAGVIKTER KORT LÅNG

Maxlast – min/max§ (kg) 650/1 000 1 000

Max släpvagnsvikt§ (kg) 1 500 1 500

Vi på Toyota vet att 
varje verksamhet är 
unik och att valfrihet 
är viktigt. Därför 
erbjuder vi ett brett 
urval bensin- och 
dieselmotorer 
som kombinerar 
låga CO-värden 
med enastående 
bränsleekonomi. 

* Med 1/med 2 dörrar. § Beroende på motor och utrustning. Defi nitiva data per specifi k version publiceras 

på toyota.se under våren/sommaren 2020.
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Motortyp
Cylindervolym 
(liter) Maxeff ekt (hk) Kraftöverföring Euroklass PROACE CITY

PROACE CITY 
VERSO

Bensin
1,2 110 Manuell, 6-växlad Euro 6,3 l l

1,2 130 Automat, 8-stegad Euro 6,3 l l

Diesel

1,5 75 Manuell, 5-växlad Euro 6,2 l◊ –

1,5 100 Manuell, 5-växlad Euro 6,2 l◊ –

1,5 130 Manuell, 6-växlad Euro 6,2 l –

1,5 130 Automat, 8-stegad Euro 6,2 l –

l  = Standard   – = Ej valbar ◊ Ej tillgänglig på PROACE CITY Lång. Tillgängligheten på vissa motorer kan variera med utrustningsnivå.
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Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som 
inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifi kationer och 
utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning 
är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon 
form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen. 
Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

12/19/PROACECITY/SE/2 500

MER ÄN ETT JOBB. 
MER ÄN EN TRANSPORTBIL. DET ÄR EN TOYOTA.

PROACE CITY


