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Betrouwbaar, wendbaar en écht zuinig. Met de 9-persoons PROACE 
SHUTTLE biedt Toyota twee complete taxibussen. Een wendbare 
PROACE SHUTTLE Medium en een ruime SHUTTLE Long. Direct 
inzetbaar voor contractvervoer, taxiritten en luchthavenvervoer. 
Welke u ook kiest, uw passagiers zijn er blij mee. 
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TOYOTA PROACE TAXI

INTRODUCTIE

3



DE TAXIVARIANTEN 
VAN DE TOYOTA PROACE

Toyota is uw professionele partner in zowel personen- als groepsvervoer. 
De 9-persoons Toyota PROACE SHUTTLE voldoet aan alle strenge  
eisen die u aan uw taxi stelt. Met zijn echt zuinige motoren en  
ruime inzetbaarheid is de Toyota Taxi de slimme keuze binnen het  
groeps vervoersegment. De PROACE SHUTTLE scoort bovendien  
de maximale 5 sterren in de Euro NCAP test. Een veilig gevoel als u  
elke dag mensen vervoert.

Shuttle Medium 4.959 mm Shuttle Long 5.308 mm
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MODELLEN

5



WAT MAAKT DE PROACE SHUTTLE ZO’N SLIMME INVESTERING?
• 9 zitplaatsen
• Standaard airconditioning en cruise control
• Standaard glazen panoramadak 
• Volledig vlakke kunststof vloer
• De zuinigste dieselmotoren in zijn klasse (4.8 l/100 km)
• Hoog rijcomfort
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*Brandstofverbruik (EC 2016/646W) 4.8 - 6.1 l/100 km (20.8 - 16.4 km/l); CO2 127 - 160 gr/km.

• Slijtvaste interieurafwerking
• Laag geluidsniveau 
• Lage gebruikskosten

- 3 jaar/100.000 km fabrieksgarantie
- Compleet met RDW taxikeuring
- Toyota Full Service met vaste contactpersoon 



GEMAK STAAT VOOROP
Veilig, comfortabel én doelgericht. De PROACE SHUTTLE is niet zomaar een 
taxibus. Hij is de praktische oplossing voor iedere rit. Het slim ingedeelde  
interieur maakt de rit voor uw passagiers aangenamer en het leven voor u 
gemakkelijker. Beide zitrijen zijn of deels, of volledig te verwijderen om 
meer bagageruimte te creëren. En de volledig vlakke kunststof vloer maakt 
het reinigen van uw taxi makkelijker dan ooit. 

COMFORT VOOR IEDEREEN
Uw passagiers comfortabel en veilig van A naar B brengen is het belangrijkste 
doel. Maar uiteraard vergeten wij u en uw chauffeur(s) niet. Zo heeft de  
PROACE SHUTTLE elektrisch bedienbare ramen voor, verwarmbare buiten-
spiegels, prettige slijtvaste stoffen bekleding en een in hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel met een comfortabele armsteun. Dat is prettig werken.

COMFORT

VOLUME BAGAGERUIMTE 

Medium 
• Tot aan het dak 700 liter
• Vloer tot bovenkant stoel 550 liter 
• Vloerlengte 608 mm 

Long
• Tot aan dak 1.300 liter
• Vloer tot bovenkant stoel 980 liter
• Vloerlengte 958 mm
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COMPLEET VERZORGD, VOLLEDIG VERTROUWD
Toyota staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Voor u is dat  
een zorg minder. De PROACE SHUTTLE wordt bovendien  
compleet met RDW taxikeuring afgeleverd en is direct klaar  
om uw klanten te vervoeren. Daarnaast heeft u een vast 
aanspreekpunt bij de Toyota-dealer om u te ontzorgen.

De Toyota PROACE SHUTTLE’s zijn veelzijdig, dus breed inzetbaar. 
Door het slijtvaste en degelijke interieur blijft hij van binnen 
netjes. En dat is fijn voor u én voor uw passagiers. Een extra 
dimensie geeft het grote panoramadak. Extra lichtinval en 
uitzicht zorgen daarnaast voor een rustgevende sfeer en een 
gevoel van ruimte.

MOTOREN

MOBIEL ZIJN ÉN BLIJVEN MET TOYOTA FULL SERVICE
De nieuwe Toyota PROACE Taxi’s krijgen standaard  
3 jaar of 100.000 km fabrieksgarantie, dat wat het eerst  
bereikt is. Zolang de bedrijfswagen in onderhoud is bij de  
Toyota dealer, behoort 24-uurs pechhulp in heel Europa  
tot het uitgebreide servicepakket. 

U heeft één vast aanspreekpunt bij de Toyota dealer die alles 
voor u regelt: de Toyota Bedrijfswagen Champion. Toyota  
creëert verder extra zekerheid met onderhoudscontracten en 
een verlengde garantie tot 5 jaar en 200.000 kilometer. 

Wilt u meer zekerheid in de vorm van een Full Service -
contract, meer weten over de mogelijkheden van de Toyota 
Bedrijfswagenpolis of over Toyota Operational of Financial 
Lease? Neem dan contact met ons op voor een gesprek op maat.

EFFICIËNTE, KRACHTIGE EURO 6-MOTOREN
Toyota levert de nieuwe PROACE SHUTTLE met de keuze  
uit efficiënte en tegelijkertijd krachtige Euro 6.2-dieselmotoren. 
Hierbij heeft u de keuze uit handgeschakelde of 8-traps 
automatische versnellingsbakken.
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De PROACE SHUTTLE Medium is de korte variant van de Toyota 
taxifamilie. Met zijn lengte van nog geen vijf meter is hij heel 
geschikt voor krappe binnensteden en contractvervoer.

MOTORVARIANTEN
1.5 D-4D 102pk handgeschakeld (5,2 l/100 km)
1.5 D-4D 120pk handgeschakeld (4.8 l/100 km)
2.0 D-4D 150pk handgeschakeld (5,5 l/100 km)
2.0 D-4D 177pk automaat (6.0 l/100 km)

BINNENMATEN
Lengte auto 4.956 mm
Hoogte auto (zonder taxibord)  1.910 mm
Stahoogte 1.337 mm
Rij 1 elleboog breedte tot raam  1.712 mm
Rij 1 elleboog breedte  1.515 mm
Rij 2 elleboog breedte  1.589 mm
Rij 3 elleboog breedte  1.570 mm
Schuifdeur opening breedte 933 mm
Schuifdeur opening hoogte 1.181 mm
Achterdeur opening breedte 1.212 mm
Achterdeur opening hoogte 1.181 mm
Tildrempel  584 mm

De PROACE SHUTTLE Long is de ruimste variant. Door de 35 cm 
extra lengte is de Long zeer geschikt voor luchthaven- en 
hotelvervoer.

MOTORVARIANTEN
1.5 D-4D 120pk handgeschakeld (4.8 l/100 km)
2.0 D-4D 150pk handgeschakeld (5,5 l/100 km)
2.0 D-4D 177pk automaat (6.1 l/100 km)

BINNENMATEN
Lengte auto  5.308 mm
Hoogte auto (zonder taxibord)  1.910 mm
Stahoogte 1.339 mm
Rij 1 elleboog breedte tot raam: 1.712 mm
Rij 1 elleboog breedte  1.515 mm
Rij 2 elleboog breedte 1.586 mm
Rij 3 elleboog breedte 1.570 mm
Schuifdeur opening breedte 933 mm
Schuifdeur opening hoogte 1.181 mm
Achterdeur opening breedte 1.212 mm
Achterdeur opening hoogte 1.181 mm
Tildrempel 584 mm

PROACE SHUTTLE
MEDIUM

PROACE SHUTTLE
LONG

10



Een PROACE SHUTTLE Cool Comfort is al heel compleet. 
Heeft u toch nog extra wensen, dan kunt u ook kiezen voor de 
PROACE SHUTTLE Navigator met standaard navigatie en  
parkeersensoren achter. Daarnaast is de PROACE SHUTTLE 
geheel aan te passen aan uw wensen met de onderstaande opties.

DIT ZIJN UW OPTIES:
• Sidebars RVS gepolijst
• Chromen spiegelkappen
• Skai lederen bekleding
• Lederen bekleding
• Lederen stuurwiel (alleen i.c.m. lederen bekleding)
• Stoelverwarming voorstoelen
• Navigatie TomTom op vaste houder incl. lader
• Achteruitrijcamera i.c.m. binnenspiegel
• Lichtmetalen velgen

MÉÉR 
PROACE SHUTTLE?

UITVOERINGEN
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VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA,  
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN  

8-21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9-17 UUR)  
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, maart 2018.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

blog.toyota.nl flickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

instagram.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


