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TOYOTA PROACE PLATFORMA –
JESZCZE ZABUDOWA 
CZY JUŻ NOWY MODEL? 
 



Toyota PROACE Platforma 
– jeszcze zabudowa  
czy już nowy model? 
Do gamy aut użytkowych Toyota Professional 
dołączył nowy samochód. Toyota PROACE Platforma 
wjeżdża do salonów jako nowy wariant zabudowy, 
który wyróżni ją wśród konkurentów i oferuje 
mnóstwo korzyści. 
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Platforma została wyposażona w pojemną 
skrzynię ładunkową, a dzięki swoim parametrom 
i możliwościom konfiguracji odpowie na potrzeby 
jeszcze większej liczby przedsiębiorców. Choć nie 
jest to zupełnie odrębny model, funkcjonalność 
tej zabudowy przenosi jego zdolności robocze 
na wyższy poziom. Oto czym charakteryzuje 
się PROACE Platforma.
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Sprawdzona baza
PROACE w nowym wariancie został oparty 
na dobrze znanej Toyocie z segmentu MDV 
(Medium Duty Vehicle). PROACE zyskał 
wyjątkowo pojemną skrzynię ładunkową, która 
została wykonana z materiałów wysokiej jakości 
i starannie wykończona. Ciężkiej pracy się nie 
boi, bo wszystkie tworzywa są odporne na 
duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, 
a ładowność jest największa w segmencie. 
Skrzynia Toyoty bez trudu udźwignie aż 1325 kg! 
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Skrzynia ładunkowa
Wysoka ładowność to w dużej mierze zasługa 
zastosowania lekkich materiałów. Opracowana 
specjalnie na potrzeby Toyoty skrzynia ładunkowa 
została wykonana w 95% z aluminium. Ten metal 
waży niewiele i jest trwały. Nie poddaje się korozji 
i może przenosić duże obciążenia. Praktyczna 
skrzynia została dopracowana w szczegółach, 
a jej konstrukcja jest odporna nawet na najcięższe 
warunki pracy. Świadczą o tym podłoga 
wykonana z wodoodpornej płyty o grubości 
15 mm i jej krawędzie zabezpieczone masą 
uszczelniającą. Z wierzchu o bezpieczeństwo 
pracy zadba warstwa antypoślizgowa, a od 
spodu zastosowano ochronną warstwę folii.



Pomieści wszystko co potrzebne
Co zmieści się do przedziału ładunkowego Toyoty 
PROACE Platforma? Wszystko co niezbędne do pracy, 
bo skrzynia stanowi niemal połowę 5,2-metrowego 
samochodu. Jej długość wynosząca 2550 mm 
i szerokość 1900 mm składają się na powierzchnię 
wystarczającą dla każdego biznesu. Platforma 
została ograniczona aluminiowymi burtami 
o wysokości 350 mm. 
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Wieńczą je zamki kasetowe, które posiadają również 
zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem. 
Burta z tyłu jest z kolei wyposażona w praktyczny 
stopień, ułatwiający dostęp do platformy. Tylna 
część nadwozia pojazdu jest chroniona przed 
uszkodzeniami za pomocą aluminiowej osłony.



Po Twojemu
Wśród opcji, które można dobrać, by 
dostosować Toyotę PROACE Platforma do swoich 
potrzeb, jest również stelaż z plandeką. Platformę 
można doposażyć w niską lub wysoką plandekę 

– a burty służą do jej pewnego zamocowania. To 
jednak nie koniec dodatkowego wyposażenia, dzięki 
któremu nowy wariant modelu PROACE ułatwi pracę 
przedsiębiorcom z wielu branż. 
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Wśród oferty 
akcesoriów znajdują 
się między innymi tylny wspornik do  
dłużycy, belka świetlna LED czy nadstawki z siatki 
przewidziane dla przedsiębiorstw świadczących 
usługi komunalne. Na liście opcji znalazł 
się również Alarm MetaSystem EasyCan Digital 
z wbudowaną blokadą zapłonu. Po co zaprzątać 
sobie głowę montażem dodatkowego wyposażenia 
po odebraniu auta z salonu, skoro można zamówić 
kompletny samochód u dealera Toyoty?



Niżej znaczy lepiej
Dzięki temu, że Toyota PROACE Platforma należy 
do segmentu MDV, jej wymiary są wystarczająco 
kompaktowe, by sprawdzała się w miastach. 
Samochód użytkowy Toyoty okazał się być 
również świetną bazą do stworzenia zabudowy typu 
platforma z wyjątkowo niskim progiem załadunku. 
Wiodąca w klasie wartość 930 mm ułatwia załadunek 
i sprawia, że przestrzeń skrzyni ładunkowej łatwiej 
będzie wykorzystać do granic możliwości.
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Oszczędność już po przekręceniu kluczyka
PROACE Platforma jest napędzany przez 2,0-litrowy 
silnik Diesla o mocy 144 KM i momencie obrotowym 
340 Nm, który zapewni znakomite osiągi nawet 
po pełnym załadunku. W biznesie liczy się jednak 
również niskie zużycie paliwa, a w tym aspekcie 
wysokoprężny silnik D-4D naprawdę błyszczy, 
zużywając średnio 6,8-7,8 l/100 km.



Gotowy do pracy
Samochód z praktyczną zabudową jest dostępny 
w wersji Life, a jego wyposażenie pozwoli na 
komfortową pracę. W standardzie znajdziemy 
także manualną klimatyzację, radio z łącznością 
Bluetooth i 4 głośnikami, gniazda 12 V w desce 
rozdzielczej i schowku przed pasażerem, 
wyświetlacz między wskaźnikami oraz podświetlany 
schowek po stronie pasażera. 
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W standardzie znalazły się również elektryczne 
szyby i lusterka, tempomat z ogranicznikiem 
prędkości, układ wspomagający pokonywanie 
podjazdów, podgrzewanie lusterek oraz fotel 
kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości. 
Trzyosobowa kabina zawiera kompletny pakiet 
przydatnych w pracy udogodnień.



Ekonomiczna kalkulacja  
Toyota PROACE Platforma to komplet 
zalet użytkowego modelu w nowej 
odsłonie. Ta zabudowa, podobnie 
jak inne z gamy Toyota Professional, 
objęta jest pełną homologacją, dzięki 
czemu proces rejestracji jest szybki 
i jednoetapowy. 
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Dodatkowymi korzyściami jest gwarancja 
PRO na 3 lata lub 1 milion kilometrów, która 
dotyczy również zabudowy. Wszystko to jest 
dostępne w korzystnym leasingu 101%, co przy 
cenie netto startującej z poziomu 130 200 zł 
stanowi doskonałą ofertę dla przedsiębiorców 
poszukujących pewnego auta, które zachwyci 
pojemnością, praktycznością i zwinnością. 
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