
Proace  L2  4-drzwi  2.0 D-4D 106 KW (144 KM) Sta..  6-biegów wersja Meister

cena netto podstawowa: 29.495,00 €
+doposażenie: 0,00 €

Cena razem netto : 29.495,00 €



Proace  L2  4-drzwi  2.0 D-4D 106 KW (144 KM) Sta.. 6-biegów 
Wersja Meister

WYPOSAŻENIE- Highlights

• Ścianka działowa z oknem (w tym lustro wewnętrzne)
• Przeszklone tylne drzwi (zastępują zamknięte tylne drzwi 
skrzydłowe), z ogrzewaną tylną szybą i tylnymi 
wycieraczkami, w tym przegrodą z szybami
• Klimatyzacja, ręczna
• Centralny zamek ze zintegrowanym z kluczykiem pilotem 
radiowym i potwierdzeniem kierunkowskazów
• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
• Alarm martwego pola
• Lusterka zewnętrzne, podgrzewane
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, z 
podłokietnikiem i podparciem lędźwiowym
• Automatyczne światła mijania
• Światła przeciwmgielne
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
• 7-calowy kolorowy monitor multimedialny z
Funkcja ekranu dotykowego
• Pomoce przy parkowaniu z przodu
• Pomoce przy parkowaniu z tyłu
• Kamera cofania z zoomem przeszkód
• Czujnik deszczu
• Asystent ruszania pod górę (HAC)
• Elektroniczna Kontrola Stabilności (VSC)
• Elektryczne szyby przednie
• Podnośnik szyby z automatycznym sterowaniem góra/dół i 
zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
• Automatyczny start/stop
• System czyszczenia reflektorów
• Ściana działowa do przestrzeni ładunkowej z oknem (w 
tym krata ochronna)

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 6,0 / 5,0 / 5,0 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse A (nach EU-Messverfahren).



Proace  L2  4-drzwi  2.0 D-4D 106 KW (144 KM) Sta.. 6-biegów Wersja 

Meister

Wyposażenie seryjne

• piankowa biała / szara tkanina, częściowo winyl

BEZPIECZEŃSTWO

• Światła dzienne
• Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
• Układ przeciwblokujący (ABS) z elektronicznym rozdziałem siły hamowania 
(EBD)
• Trzecia dioda LED światła hamowania
• Alarm martwego pola
• Automatyczne światła mijania
• Światła przeciwmgielne
• Lusterko wewnętrzne, manualne
• Pomoce przy parkowaniu z przodu
• Kamera cofania z wytycznymi
• Pomoce przy parkowaniu z tyłu
• Kamera cofania z zoomem przeszkód
• System tempomatu
• Ogranicznik prędkości
• Asystent ruszania pod górę (HAC)
• Elektroniczna Kontrola Stabilności (VSC)
• Podgrzewana tylna szyba
• Asystent hamowania (BA)
• System czyszczenia reflektorów
• kamera tylna 180°
• Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

• Czarny przedni zderzak
• Czarny tylny zderzak
• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
• Lusterka zewnętrzne, podgrzewane
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Wycieraczka tylnej szyby
• Tylne drzwi skrzydłowe, przeszklone, z podgrzewaną tylną szybą i tylnymi wycieraczkami (w tym 
przegroda z oknem i lusterkiem wewnętrznym)
• Drzwi przesuwne po stronie pasażera
• Tylne drzwi skrzydłowe o kącie otwarcia 180°

Multimedia & Navigation

• Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch
• Bluetooth® 



• 4 głośniki
• 7" monitor dotykowy
• USB-

Komfort- & pozostałe wyposażenie

• gniazdo 12 V w desce rozdzielczej (2)
• Centralny zamek ze zintegrowanym z kluczykiem pilotem radiowym i potwierdzeniem 
kierunkowskazów
• Czujnik deszczu
• Elektryczne szyby przednie
• Podnośnik szyby z automatycznym sterowaniem góra/dół i zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
• Automatyczny start/stop
• gniazdo 12 V w bagażniku
• Ściana działowa do przestrzeni ładunkowej z oknem (w tym krata ochronna)
• Przednie lampki do czytania

Schowki

• Przedni uchwyt na kubek
• Schowek na rękawiczki z chłodzeniem
• Schowek na rękawiczki z oświetleniem
• Toyota Smart Cargo z systemem załadunku, składanym fotelem pasażera i funkcją 
mobilnego biura
• Schowek na desce rozdzielczej, otwarty
• Oświetlenie sufitowe w przestrzeni ładunkowej (2)

Siedzenia

• 3 osobowa
• Tkanina szara, częściowo winylowa
• Komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem i 
podparciem lędźwiowym
• Oparcie regulowane ręcznie do siedzenia kierowcy
• Ręczna regulacja wzdłużna fotela kierowcy
• Podwójna ławka pasażera

KLIMATYZACJA

• Klimatyzacja manualna

Koła i opony

• Koło zapasowe
• Felgi stalowe 16" z oponami 215/65 R16



Proace  L2 verblecht 4-türig  2.0 D-4D 106 KW (144 PS) Sta.. 
6-Gang-Schaltgetriebe  Meister

Technische Spezifikation
Motorentechnologie

Anzahl Zylinder 4
Ventiltrieb 16 valve DOHC, bel..
Zylinderbohrung 85,0 mm
Zylinderhub 88,0 mm
tatsächlicher Hubraum 1997 ccm
Motorleistung in KW bei Umdrehung 106 KW/3750 upm
Motorleistung in PS bei Umdrehung 144 PS/3750 upm
Maximales Drehmoment 340 Nm bei 2000 upm
Höchstgeschwindigkeit 170 km/h
Beschleunigung von 0 - 100 Km/h 12,5 s

Kraftübertragung

Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang 0,268
2. Gang 0,512
3. Gang 0,837
4. Gang 1,189
5. Gang 1,484
6. Gang 1,806
Achsübersetzung 0,223

Verbrauchs-, Abgas- und Füllmengen

Tankinhalt 69 l
Schadstoffarm nach Abgasnorm EURO 6 AR

Gewichte/Beladung

Leergewicht 1692-1923 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 3100 kg
Achslast vorne 1500 kg
Achslast hinten 1800 kg
Anhängerlast gebremst bis 12 % Steigung 2500 kg
Anhängerlast ungebremst 750 kg
Stützlast 100 kg

Räder/Bereifung (Standardbereifung)

Felgengröße vorne 6T - 7.00J16
Reifengröße vorne 215/65R1
Felgengröße hinten 6T - 7.00J16
Reifengröße hinten 215/65R1
Geschwindigkeitsindex 1



Bremsen

Art der Bremsen vorne Ventilated Disc
Art der Bremsen hinten Disc

Karosserie

Anzahl Türen inkl. Heckklappe 4
Anzahl Sitzplätze 3

Abmessungen

Länge der Karosserie 5309 mm
Breite der Karosserie 1920 mm
Höhe der Karosserie 1940 mm
Radstand 3275 mm
Bodenfreiheit 150 mm

Elektrik




