
Тип дизельний з турбонаддувом L4/16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"
Паливна система Common Rail з прямим упорскуванням

Робочий обʼєм (см3) 1 499
Діаметр циліндра × хід поршня (мм) 75,0 × 84,8

Ступінь стиснення 16,4 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв) 75 (102)/3 750 96 (130)/3 750

Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв) 250/1 750 300/1 750
Стандарт токсичності вихлопу ЄВРО 6

Трансмісія
Тип 5-ст. механічна 8-ст. автоматична

Тип приводу передній
Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год) 172 184
Прискорення 0-100 км/год (с) 12,7 12,9 11 11,2/11,53

Витрата пального
Тип пального дизельне пальне

Міський цикл (л/100 км) 4,7 4,8
Заміський цикл (л/100 км) 4,3 4,4

Комбінований цикл (л/100 км) 4,4 4,6
Місткість паливного бака (л) 50

Місткість бака для рідини AdBlue (л) 17
Екологічність

Викиди СО₂, міський цикл (г/км) 125 126
Викиди СО₂, заміський цикл (г/км) 112 117

Викиди СО₂, комбінований цикл (г/км) 117 120
Кермове управління

Тип підсилювача електропідсилювач
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) 5,5 5,8 5,5 5,8

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) 5,7 6,0 5,7 6,0
Гальмівна система

Передні гальма дискові, вентильовані
Задні гальма дискові

Тип стоянкового гальма ручного типу або електромеханічні гальма
Підвіска

Передня незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості
Задня напівзалежна, пружинна з балкою що скручується

Маса
Споряджена маса (кг) 1 480 1 562 1 505 1 595/1 6153

Максимальна допустима маса (кг) 2 095 2 115 2 105 2 150/2 3203

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) 1 300 1 250 1 300 1 250/1 1003

Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) 740 750 750 750
Кліренс та обʼєм багажного відділення

Кліренс (мм) 160
Обʼєм багажного відділення (мін./макс., л)2 597/983 850/1 538 597/983 850/1 538

Габаритні розміри

TOYOTA PROACE CITY VERSO

Технічні характеристики
Модель 1.5 D-4D 102 1.5 D-4D 130
Трансмісія 5 М/Т 8 A/Т
Довжина кузова Standard Long Standard Long
Двигун

Примітки: 

1 — з рейлінгами на даху      
2 — розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня  
шторки/полички багажного відділення, Макс. - завантаження до рівня стелі. Див. окрему вкладку.  
3 — для 7-місної версії 

EWP Білий, лак KTV Чорний, металік KCA Сріблястий, металік

EVL Темно-сірий, металік EEU Бежевий, металік

www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 01.06.2021. Імпортер автомобілів Toyota залишає  
за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його 
складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без 
попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно 
заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах,  
які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації. 
 
На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистрибʼютора або під час передпродажного сервісу  
у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов 
настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія». 
 
У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний 
аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні 
аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) 
місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Виробник та Дистрибʼютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити 
зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації  
до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. 
 
Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики 
оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей  
та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі. 
 
Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua  
або звʼяжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

Кольори кузова
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Інформаційні пристрої
Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів 3,5” •• •• ••
Мультимедійне обладнання
Мультимедійна система Toyota Pro-Touch з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0” - •• ••
Радіоприймач FM/AM •• •• ••
4 динаміки •• - -
6 динаміків - •• ••
Підключення:

система безпровідного звʼязку за протоколом Bluetooth •• •• ••
порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/MP3/WMA-файлів) •• - -

порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/AAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) - •• ••
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель - •• ••

Розетки для аксесуарів:
Розетка 12В на центральній консолі •• •• ••
Розетка 12В для пасажирів 3-го ряду -  о3  о3

Розетка USB для пасажирів 2-го ряду - - ••
Інтелектуальні системи безпеки

Засоби активної безпеки
ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги  
при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля •• •• ••

TRC — протибуксувальна система •• •• ••
VSC — система стабілізації автомобіля •• •• ••
НАС — система допомоги старту на підйомі •• •• ••
Комплекс систем активної безпеки
PCS — cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією  
автоматичного гальмування у місті •• •• ••

RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки обмеження швидкості •• •• -
RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки - - ••
LDA — cистема сповіщення про зʼїзд зі смуги руху на трасі •• •• ••
AHB — автоматичне дальнє світло - - ••
Система контролю та інформування про втомлення водія •• •• ••
Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

водія фронтальна двоступенева •• •• ••
переднього пасажира фронтальна •• •• ••

бокові для водія та переднього пасажира •• •• ••
захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь •• •• ••

вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира •• •• ••
Ремені безпеки:

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) •• •• ••
візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки (передні сидіння) •• •• ••

Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX на сидіннях 2-го ряду •• •• ••
Механічний замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини •• - -
Електричний замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини - •• ••
Протиугінні засоби
Електронний імобілайзер •• •• ••
Центральний замок з дистанційним управлінням •• •• ••

КОМПЛЕКТАЦІЯ Combi Shuttle ComfortКОМПЛЕКТАЦІЯ Combi Shuttle Comfort
1.5 D-4D 102, 5 M/T, Standard •• •• -
1.5 D-4D 102, 5 M/T, Long •• •• -
1.5 D-4D 130, 8 A/T, Standard - •• ••
1.5 D-4D 130, 8 A/T, Long - •• ••

Екстерʼєр
Бампери чорного кольору •• - -
Бампери пофарбовані у колір кузова - •• ••
Бокові молдинги чорні •• - -
Бокові молдинги пофарбовані у колір кузова з хромованою вставкою - •• ••
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорного кольору •• - -
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду пофарбовані у колір кузова - •• ••
Накладка дверей багажного відділення чорного кольору •• - -
Накладка дверей багажного відділення пофарбована у колір кузова - •• ••
Рейлінги на даху - - ••
Антена на даху •• •• ••
Двері:

зсувні бокові з правого боку •• •• ••
 зсувні бокові з лівого боку   •   • 1 •• ••

задні відкидні двері •• •• ••
скло дверей багажного відділення, що відкривається - - ••

Колісні диски:
16” сталеві, з повнорозмірними ковпаками, шини 205/60 R16 •• •• -

16” легкосплавні, шини 205/60 R16 - - ••
Повнорозмірне сталеве запасне колесо під днищем автомобіля •• •• ••
Металевий захист картера двигуна •• •• ••

Освітлення та оглядовість
Освітлення
Галогенові фари головного світла •• •• ••
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла •• •• ••
Денні ходові вогні •• •• ••
Датчик освітлення •• •• ••
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - "Follow me home" •• •• ••
Передні протитуманні фари - •• ••
Задні протитуманні ліхтарі •• •• ••
Оглядовість
Склоочисники з сенсором дощу -    •    • 2 ••
Склоочисник скла задніх дверей з омивачем •• •• ••
Електросклопідіймачі передніх вікон •• - -
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) - •• ••
Тоновані задні стекла - - ••
Скло дверей багажного відділення, що відкривається - - ••
Дзеркала заднього огляду
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом •• •• ••
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання - - ••
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення - - ••

Інтерʼєр
Оздоблення салону
Оздоблення сидінь тканиною •• •• ••
Внутрішні ручки передніх дверей хромовані - •• ••
Текстильні килимки салону •• •• ••
Комфорт
Електромеханічне стоянкове гальмо - - ••
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості •• •• ••
Передні та задні сенсори паркування (8 шт.) - •• ••
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду  
з динамічними графічними підказками та оглядом 180° - - ••

Сонцезахисні козирки для водія та переднього пасажира •• •• ••
Сонцезахисний козирок водія облаштований дзеркалом з підсвічуванням - - ••
Відділення для дрібних речей на панелі приладів з кришкою •• •• ••
Центральна консоль з відділенням для речей - - ••
Кермо:

оздоблення шкірою - - ••
регулювання за висотою та глибиною •• •• ••

управління аудіосистемою підкермовим важелем •• •• -
управління аудіосистемою на кермі -    •    • 2 ••

Передні сидіння:
підігрів •• •• ••

підлокітник сидіння водія •• •• ••
підлокітник сидіння пасажира - •• ••

механічне регулювання сидіння водія за висотою •• •• ••
механічне регулювання поперекового підпору сидіння водія •• •• ••

спинка сидіння пассажира, що складається - - ••
кишені в спинках сидінь - - ••

2-й ряд сидінь:
складувані спинки в співвідношенні 2/3 - 1/3 •• •• ••
відкидні столики на спинках передніх сидінь - - ••

3-й ряд сидінь:
2 окремі місця зі складними спиками -  о1  о1

поздовжнє регулювання положення сидінь -  о1  о1

Поличка багажного відділення/Шторка багажного відділення1 •• •• ••
Система кондиціонування
Ручний кондиціонер •• •• -
Автоматичний клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир - - ••
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь з регулюваннями інтенсивності обдуву - - ••

Умовні позначення:

« ••  » — стандартне обладнання          «о» — опційне пакетне обладнання          «—» — обладнання відсутнє

Примітки: 

1 — тільки для версії Long          2 — тільки для версії з 8 А/Т          3 — тільки для версії на 7 місць

Умовні позначення:

« ••  » — стандартне обладнання          «о» — опційне пакетне обладнання          «—» — обладнання відсутнє

Примітки: 

1 — тільки для версії Long          2 — тільки для версії з 8 А/Т          3 — тільки для версії на 7 місць

Аксесуари

Килимок багажника, гумовийГоризонтальна сітка 
кріплення вантажуЛегкосплавні диски 17”Легкосплавні диски 16”

Кріплення для перевезення 
велосипеду

Кріплення для лиж  
та сноуборду на дахБагажний боксПоперечини даху

Центральна консольДефлектор вікон, передніхФаркоп фіксований Фаркоп з'ємний


