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Rigtigt værktøj er det halve arbejde. Den gamle sandhed bekræftes af det 
brede udvalg af Toyota Ekstraudstyr til Proace. Uanset hvilken branche du 
arbejder i, kan du på de næste sider finde udstyr, der gør din arbejdsdag 
endnu mere effektiv, øger komforten eller bidrager til din jobglæde. 
Velkommen til en verden af muligheder.
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Indvendig beklædning
Det brede program af Toyota Ekstraudstyr giver dig mulighed for at indrette 
Proace, så den passer lige nøjagtig til dit forretningsbehov. Du kan fx vælge 
en varerumsadskillelse for at give kørekomforten og sikkerheden et ekstra 
løft. Skræddersyede beklædninger til gulv, sider, loft og døre hører også til  
de mange muligheder, der er for at specialindrette din Proace.

Sidepaneler
Beskyttende sidebeklædning til øverste og nederste del af varerummet fås til alle Proace-varianter 
inklusiv versioner med sideruder og med en eller to skydedøre.

Isoleret loftspanel
Et isoleret loftspanel modvirker store temperaturudsving i varerummet. Loftspanelet inkluderer en 
centralt placeret LED-lampe og fås til Proace i både kort og lang version.

Beklædningerne er fremstillet i HDF-plade med vandtæt overflade. Det stærke 
materiale beskytter varerummet mod de knubs og skrammer, som nemt opstår i 
løbet af en arbejdsdag. Beklædning af varerummet i kombination med  loft-
isolering vil ydermere begrænse udviklingen af kondensfugt, som kan opstå i 
overgangen mellem varme dage og kolde nætter.
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Fuld forvandling
En totalløsning med beklæd-    
ning af loft, sider, gulv og døre 
samt varerumsadskillelse 
beskytter din Proace optimalt  
mod knubs og skrammer, 
ligesom kabinekomforten  
får et ekstra løft.

Varerumsadskillelse i stål
Varerumsadskillelse i stål øger såvel kabinekomforten som 
sikkerheden for fører og passagerer, idet lasten i varerummet 
holdes effektivt på plads. Udformningen af varerumsadskillelsen  
giver mulighed for at læne forsæderne tilbage, og den har en 
blød, isolerende overflade med rude til varerummet.
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Lydisolering af gulv
Monteres under gulvbelægningen og støjdæmper effektivt i 
varerummet. Fås til alle Proace-varianter.

Skridsikker gulvbelægning
Anti-slip overfladen på den 9 mm kraftige gulvbelægning 
bidrager til din arbejdssikkerhed i varerummet. Gulvet klikkes 
fast uden behov for gennemboring, aluminiumslister beskytter 
kanterne og fastsurringskroge gør det nemt at sikre lasten mod 
at vælte eller rutsje rundt. Sikkerhedsgulvet fås både til kort og 
lang version af Proace og til alle side- og bagdørskombinationer.

Bagdørsbeklædning
Skræddersyet beklædning til øverste og nederste del af bag - 
døren. Fås til såvel tophængslet bagklap som sidehængslede 
bagdøre.
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Tagplatform i aluminium
Perfekt til transport af tungt gods, stiger og andre lange emner. Fremstillet af aluminium, der 
kombinerer lav vægt med kraftig materialestyrke. Integreret gangbro i midten samt stigerulle  
i hele platformens bredde. Belastning 140 kg. Designet til Proace i lav og kort version.
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Tag- og trækudstyr
Proace er født som en funktionel og fleksibel varebil – og du kan udbygge 
dens brugsværdi med tagbøjler og udstyr specielt til dit arbejdsområde. 
Toyota Ekstraudstyr sætter din Proace i stand til at løse en endnu bredere 
vifte af opgaver.
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Det store udvalg af tag- og trækudstyr til din Proace giver dig alle 
muligheder for at indrette den specielt til dine arbejdsopgaver.
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Stigerulle
Som tilvalg fås en ekstra stigerulle, der matcher den standardmonterede 
stigerulle. Med en ekstra stigerulle bliver arbejdsdagen lettere, hvis du  
ofte kører med flere lange genstande som fx stiger, rør, lægter el. lign.

Fastmonteret stige
Stigen, der er fremstillet af 
pulverlakeret stål, fastmonteres 
på bagdøren. Giver nem og 
sikker adgang til din taglast. 
Belastning 100 kg. Fås til alle 
Proace-varianter.

Tagplatform i pulverlakeret stål
Den pulverlakerede stålkonstruktion har styrken og holdbarheden 
til de tunge opgaver. Det funktionelle design byder på integreret 
stigerulle i hele platformens bredde, og som tilvalg fås en  
praktisk gangbro, så du kan færdes sikkert på tagplat- 
formen. Belastning 170 kg. Fås til alle Proace-varianter.
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Cykelholder
Sikker montering på tagbøjlerne til din Proace. Kraftigt 
låsesystem samt fastgørelse af både cykelhjul og -ramme. 
Fastgørelse af cykelrammen kan justeres fra bilens taghøjde.

Tagbøjler
Tagbøjlerne monteres nemt og er velegnede til lettere taglaster 
som fx cykelholder eller bagagebokse. Belastning 100 kg (skal 
fordeles over mindst 3 tagbøjler). Du kan montere op til 5 
tagbøjler på kort version af Proace og op til 6 tagbøjler på den 
lange version.

Bagageboks
Stor bagagekapacitet i elegant strømlinet design. Bagageboksen 
kan åbnes fra begge sider, så det er let at komme til. Central 
multi-point aflåsning giver sikker opbevaring. Fås i sølvgrå.

Stor skiboks
Stor kapacitet kombineret med elegant aerodynamisk design. Central multi-point aflåsning og mulighed for at åbne/lukke skiboksen 
fra begge sider. Rummer 7 par ski / 5 snowboards. Fås i sort og sølvfarvet.

Medium skiboks
Elegant aerodynamisk design og formgivning til vinter sports-
udstyr. Central multi-point aflåsning og mulighed for at åbne/
lukke skiboksen fra begge sider. Rummer 6 par ski / 4 snow-
boards. Eksklusiv sølvgrå finish.
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Adapters
Med en Toyota-adapter kan du trygt forbinde trækkrogens stikdåsesæt til trailer, selvom stikkene 
ikke passer direkte. Toyota-adapters fås i tre versioner: 
- 7-polet (bil) til 13-polet (trailer). 
- 13-polet (bil) til 7-polet (trailer). 
- 13-polet (bil) til 12V-dobbeltstik (trailer).

Trækkrog
Specialdesignet til sikker integration med Proaces chassis, så trækkraften fordeles jævnt. 
Fastmonteres med to kraftige 50 mm boltbespændinger.

Stikdåsesæt
Sikkerhed er nøgleordet for Toyotas stikdåsesæt, som er designet specielt til din Proace, så  
bilens lygteføring forbindes korrekt til trailer. Uafhængigt kredsløb og sikringer beskytter bilens 
elsystem og forhindrer, at fejl i anhængernes elsystem påvirker bilens elsystem. Fås med 7- eller 
13-polet stik.
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Styling
Varebiler forbindes sjældent med kabinekomfort og lækker finish. Men Proace 
kører sine egne veje med sit høje udstyrsniveau, og med Toyota Ekstraudstyr 
kan du både indvendigt og udvendigt give designet din personlige drejning.

6-trins gearknop
Ergonomisk formet design 
med buet metalindlæg.

6-trins sportsgearknop
Rund top i poleret metal 
kombineret med sort eller  
gråt læder.

5-trins gearknop
Elegant sort læder kombine-
ret med rund top i poleret 
metal.

Indvendigt kan du fremhæve det stilsikre look interiør med en eksklusiv 
gearknop, der fås i flere varianter. Udvendigt vil et sæt originale 16” Toyota-
alufælge være med til at gøre din Proace til et elegant visitkort for firmaet.
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16” alufælge
Gør din Proace til et elegant 
visitkort med alufælge, der 
kombinerer stilsikkert look 
med perfekt balance, lav vægt 
og kraftig kvalitet.

Låsemøtrikker
Fremstillet i hærdet stål med 
en kromfinish, der matcher  
de eksisterende møtrikker. 
Kodet skiftenøgle og afrundet 
mø trik  hoved sikrer dine 
dyrebare fælge mod tyveri med 
en almindelig skiftenøgle.

Vinterfælge
Specialdesignede til mon te ring 
med vinterdæk. Kom sikkert 
gennem den kolde tid og skån 
dine flotte alufælge. Fås som 
16” i sort eller sølvgrå finish.



Beskyttelse og brugsværdi
Uanset branche er din Proace med til at styrke forretningen. Og med  
Toyota Ekstraudstyr kan du målrette den endnu mere til dit arbejdsbehov. 
Sædeovertræk og gulvmåtter beskytter mod det daglige slid. Køleboks og 
kopholdere øger komforten. 

Sædeovertræk
Perfekt pasform og slidstærk 
beskyttelse af sæder plus evt. 
armlæn. Toyota sædeovertræk 
fås i kraftig tekstilkvalitet eller 
ekstra slidstærk og vandtæt 
PVC i sort.

Sikkerhedsgitter
Ekstra beskyttelse mod ind- 
brud i bilens varerum. Facon- 
tilpasset til indvendig mon- 
tering på sideruder og bag- 
dørsruder. Sikkerheds gitteret 
kan fjernes, hvis ruderne skal 
rengøres.
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Stænklapper
Skåner lakken mod gadesnavs 
og stenslag. Kan lakeres i bilens 
farve for at opnå integreret look.



Gummimåtter
Perfekt pasform og effektiv beskyttelse mod snavs, mudder, regn og væsker. Sikker fastgørelse i førerside, så måtten holdes på plads.

Askebæger / opbevaring
Kan bruges som askebæger eller ekstra opbevaring. Klaplåget 
gør den runde boks velegnet til begge formål.

Kopholder
Udtrækkelig holder til kop eller flaske. Kan monteres i begge 
sider af instrumentpanelet.

Køleboks
Perfekt til de lange og travle arbejdsdage. Tilsluttes bilens 
12V-udtag og kan både holde indholdet afkølet eller opvarmet.

Transformer til køleboks
Omsætter 220V til 12V, så køleboksen også kan bruges, når du er 
ude på et job, på kontoret eller derhjemme.
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Toyota Hotspot
Toyota Hotspot forvandler din Proace til et mobilt kommunika - 
tions center. Du skal blot indsætte et SIM-kort efter eget valg i  
Toyota Hotspot, så har du adgang til internettet og alle web- 
tjenester, så længe du er i et område med 3G-dækning.

Toyota Hotspot kan via WiFi tilkoble op til fem enheder, herunder 
bærbare computere, tablets, smartphones, iPads, iPhones og 
spillesystemer.

Kommunikation i bilen mellem de nævnte enheder er også mulig. 
Toyota Hotspot forbindes til bilens batteri, så der er konstant 
strømforsyning.

- Designet specielt til brug i bilen, herunder vibrationer og 
temperaturudsving.

- Højhastigheds dobbelt antenne optimerer signalmodtagelsen.

- Åben for enhver GSM-operatør, så du kan bruge SIM-kort efter  
eget valg. Ved kørsel i udlandet kan du anvende et lokalt SIM- 
kort og dermed undgå dyre roaming-takster eller benytte  
roaming via eget SIM-kort.

- ”Over-the-air”- automatisk opdatering af software.

- Brugervenlig web-interface giver mulighed for at personliggøre 
Toyota Hotspot-funktioner som fx opkoblingsparametre.

- Nem at bruge med en enkel kontakt og farvede dioder, der viser 
status og aktivitet.

- Sikker og elegant montering i bilen uden løse ledninger.

- Eliminerer de tekniske problemer, der kan være forbundet med  
at bruge en smartphone som modem. Toyota Hotspot begræn- 
ser heller ikke intnetadgang til kun én person.

- Dækket af Toyota garanti.
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Teknologi
Kommunikation og effektivitet. Det er nøgleordene for de teknologiske muligheder og opgraderinger, som Toyota Ekstraudstyr byder på. Som fx Toyota 
Hotspot, der giver adgang til internettet fra din Proace. Eller parkeringshjælp, der gør det nemt og sikkert at parkere, selvom pladsen er trang. Eller ekstra 
højttaler, som giver musikglæden et ekstra løft.

Mulighederne er mange, og alligevel er der et vigtigt fællestræk: Hver eneste betjeningsknap er designet med fokus på brugervenlighed, og hver eneste 
funktion opfylder et behov.
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Højttalere
Musik til arbejdet bliver en endnu større fornøj-
else, hvis du opgraderer din Proace med kraftige 
170W-højttalere, som kan forvandle din Proace  
til en kørende koncertsal.

Frakobling
Med en trykknap på instru-
ment panelet kan du frakoble 
lydsignalet, når det ikke er 
relevant som fx ved kørsel  
med en trailer bagpå.

Parkeringshjælp
Når pladsen er snæver eller svær at overskue, kan det være rart med lidt hjælp til at parkere Proace. Toyota Parkeringssystem  gør  
det let og sikkert at manøvrere bilen ind på selv trange parkeringspladser. 

Infrarøde sensorer i bagkofangeren koblet til lydsignal inde i bilen og aktiveres automatisk, når du sætter bilen i bakgear. Lydsignalet  
vil med stigende frekvens fortælle dig, når du nærmer dig en forhindring. Du kan også frakoble lydsignalet, hvis det er overflødigt.
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Sikkerhed
Uheld kommer altid ubelejligt. Men med Toyota Ekstraudstyr kan du forberede dig på det uventede. Det er altid en god idé at have et  
førstehjælpssæt i bilen, ligesom advarselstrekant og sikkerhedsvest bør have en fast plads i din Proace.

Førstehjælpssæt
Toyota førstehjælpssæt kan 
gøre en stor forskel, når 
uhel det er ude. Sættet 
indeholder produkter til 
sårbehandling og umiddelbar 
førstehjælp.

Sikkerhedssæt
Sættet indeholder advarsels-
trekant, refleksvest og første- 
hjælpssæt pakket i en kom- 
pakt og praktisk bærepose.

Refleksvest
Refleksvest med kraftige 
reflekser gør dig synlig på en 
mørk landevej. Husk at der i 
flere lande inkl. Danmark er 
lovkrav om, at der skal være 
refleksvest i bilen.

Advarselstrekant
Lovpligtig advarselstrekant  
til brug ved motorstop eller 
ulykke. Skal iflg. færdselsloven 
ligge let tilgængelig i bilen.
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Reparationslak
Reparationslak til små skader, så du undgår efterfølgende 
rustdannelse. Fås både som stick og på spraydåse og i alle 
Proace-farver.

Omtanke
Hvis du fra begyndelsen gør lidt ekstra for at passe på din Proace, kan det på langt sigt blive en god investering. Du kan fx vælge at beskytte lakken med en 
professionel Toyota ProTect forsegling, så den bevarer sin glans og styrke i mindst fem år. Og du kan med reparationslak udbedre små stenslag og ridser,  
som let kommer i løbet af en travl arbejdsdag.

* Toyota Protect kræver professionel påføring af en uddannet Toyota-tekniker. Kontakt din Toyota-forhandler for yderligere oplysninger.

Toyota ProTect til lak, interiør og alufælge*
Toyota Protect er en professionel forsegling udført af dit autoriserede Toyota-værksted. ProTect bevarer lakkens oprindelige glans og 
styrke med en keramisk hærdet finish og kan også anvendes på sideruderne. Anvendt på stofindtræk og alufælge beskytter ProTect 
tilsvarende og gør det nemt at fjerne snavs og spild samt bremsestøv på fælgene.
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