
ZABUDOWY AKCESORYJNE

HILUX I PROACE



SPECYFIKACJA

• Spełnia wymagania PZH dla przewozu żywności w opakowaniach.

• Rekomendowana dla modelu PROACE w wersji furgon (Medium/Long) z silnikiem 2.0 D-4D 
i napędem na przednią oś, wyposażonego w tylne drzwi dwuskrzydłowe i prawe drzwi 
boczne przesuwane, z nieprzeszkloną przestrzenią bagażową, oddzieloną od kierowcy 
przegrodą blaszaną.

• Wykonana w technologii termoformowania płyt plastikowych ABS izolowanych pianką 
poliuretanową o grubości około 50 mm.

• Wykorzystuje agregaty chłodnicze firmy Zanotti – lidera rynku, który ma bardzo dobrze 
rozwiniętą sieć serwisową na terenie całej Polski.

• Istnieje możliwość wykonania zabudowy bez agregatu lub z innymi modelami agregatu 
firm Zanotti czy Carrier.

Dostępne agregaty:

Agregat Zanotti SFZ007
Podstawowy agregat, którego jednostka zewnętrzna montowana 
jest pod podwoziem pojazdu w sposób niewidoczny i niezwiększający 
jego wysokości całkowitej. Umożliwia utrzymywanie temperatury  
0 stopni Celsjusza. Prześwit pojazdu pozostaje bez zmian.

Agregat Zanotti SFZ008 z grzaniem
Agregat, którego jednostka zewnętrzna montowana jest pod 
podwoziem pojazdu w sposób niewidoczny i niezwiększający jego 
wysokości całkowitej. Umożliwia utrzymywanie temperatury powyżej 
0 stopni Celsjusza, podgrzewając lub schładzając przedział izotermiczny 
w razie potrzeby. Dodatkowo agregat został wyposażony w funkcję 
aktywnego odszraniania, która sprawdza się podczas przewożenia 
artykułów mokrych, wydzielających parę.

• Profilowane panele wykonane w technologii 3D pozwalają na optymalne 
wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej oraz utrzymanie czystości.

• Szczelna podłoga w formie wanny z laminatu jest pokryta wylewką 
antypoślizgową w kolorze szarym, która dodatkowo chroni przed 
wnikaniem wody pod panele.

• Pełna modułowość elementów oraz dostępność części zamiennych 
na wypadek uszkodzeń mechanicznych.

• Możliwość adaptacji wnętrza zależnie od potrzeb Klienta o systemy 
uchwytów oraz dodatkowych mocowań.

WAŻNE!
• Konstrukcja eliminująca możliwość powstawania korozji pomiędzy  

panelami ściennymi a wewnętrznymi elementami pojazdu (ograniczenie 
możliwości skraplania pary wodnej powstałej w wyniku różnicy 
temperatur).

• Drzwi boczne i tylne mogą być otwierane zarówno od zewnątrz,  
jak i od wewnątrz (dostęp do zamków wewnętrznych).

• Agregat może być umieszczony zarówno na zewnątrz pojazdu, jak 
i wewnątrz, co pozwala na zachowanie fabrycznej wysokości auta, 
umożliwiającej wjazd do garaży podziemnych o ograniczonej wysokości.

TOYOTA PROACE
ZABUDOWA TERMICZNA
Cena: od 12 000 PLN netto



Skraplacz agregatu – możliwości  montażu

Dostępne od ręki!*
* Gotowe zabudowy termiczne są w kolorze białym i zawierają agregat Zanotti SFZ007. Zostały zaprojektowane dla nadwozia LONG.

PROACE FURGON MEDIUM/LONG

Wymiary przedziału ładunkowego wersji LONG
Minimalna długość mierzona na wysokości listwy ładunkowej 2500 mm
Maksymalna szerokość mierzona po podłodze 2360 mm
Minimalna szerokość mierzona między nadkolami 1230 mm
Maksymalna wysokość wewnątrz zabudowy 1150 mm
Minimalna wysokość w świetle tylnych i bocznych drzwi 1210 mm
Minimalna szerokość w świetle tylnych drzwi 1230 mm

Wymiary przedziału ładunkowego wersji Medium są o 350 mm mniejsze.

Parownik

Parownik

Parownik

Skraplacz

Skraplacz

Skraplacz

Agregat ze skraplaczem 
zamontowanym przed 
chłodnicą

Agregat ze skraplaczem 
zamontowanym pod 
podłogą samochodu
(konfiguracja dostępna od ręki)

Agregat ze skraplaczem 
zamontowanym na dachu 
samochodu

Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą CARPOL.







SPECYFIKACJA

• Zabudowa przeznaczona dla wszystkich rodzajów nadwozia PROACE. 

• Podłogi do samochodów dostawczych wraz z panelami bocznymi wzmacniają nadwozie pojazdu, 
chroniąc przed zużyciem i uszkodzeniami spowodowanymi przewożonym towarem.

• Panele podłogowe w kolorze szarym o grubości 9 mm zostały wykonane z wielowarstwowej sklejki 
szkutniczej ze skrawanego drzewa brzozy.

• Podłoga jest pokryta powłoką z żywic fenolowych, co zapewnia większą odporność na uderzenia,  
chroni przed wodą, ma właściwości antypoślizgowe. 

• System połączeń wykonany z profilu aluminiowego spaja wszystkie płyty podłogowe w całość, 
jednocześnie spełniając wszelkie normy.

• Wnętrze utrzymane jest w jednolitym kolorze, co poprawia walory estetyczne zabudowy.

• Ściany boczne są chronione przez komorowe płyty polipropylenowe.

Cena: od 1 200 PLN netto

WAŻNE!

• System „Safety Floor” został opracowany specjalnie dla tego typu zabudowy 
i posiada specjalne punkty do mocowania pasów i drążków. 

• Zabudowa posiada certyfikat TÜV i spełnia wszystkie niezbędne normy 
(współczynnik tarcia).

• Istnieje możliwość montażu wybranych elementów – samej podłogi lub 
pojedynczych paneli. 

TOYOTA PROACE
ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ



Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą STEELER.

PROACE BRYGADOWY/FURGON



SPECYFIKACJA

• Materiał TOFF ART.-7052  jest elastyczną powłoką polimocznikową o bardzo dobrej odporności 
na uszkodzenia mechaniczne.

• Przeznaczona dla modeli PROACE oraz Hilux.

• Zapewnia wysoką odporność na działanie bakterii oraz wiele substancji chemicznych, dzięki czemu 
ma szeroki zakres zastosowań – od transportu chemicznego do kontaktu z żywnością.

• Ochronna powłoka zachowuje swoją elastyczność zarówno w niskich, jak i w wysokich 
temperaturach.

• Powłoka stanowi doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne, wzmacnia odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, posiada właściwości wygłuszające.

Cena: od 950 PLN netto

WAŻNE:

• Pokrycie elementów pojazdu powłoką polimocznikową nie zmniejsza rozmiarów 
 jego przestrzeni użytkowej.
• Powłoką można pokryć wiele elementów, w tym przestrzeń ładunkową, nadkola, burty.  

Na życzenie Klienta istnieje możliwość pokrycia powłoką także zewnętrznych elementów karoserii.
• Szeroko stosowana jako zabezpieczenie ochronne podczas użytkowania maszyn w przemyśle ciężkim.
• Nałożenie powłoki jest procesem nieodwracalnym. 

TOYOTA PROACE I HILUX
POWŁOKA OCHRONNA



HILUX & PROACE BRYGADOWY/FURGON



SPECYFIKACJA

• Zabudowa przeznaczona dla wszystkich rodzajów nadwozia PROACE.

• Szeroka gama konfiguracji modułów.

• Wysoka jakość oraz odporność na korozję uzyskana poprzez zastosowanie stali 
galwanizowanej pokrywanej dodatkowymi warstwami w procesie katodowego  
lakierowania zanurzeniowego.

• Pojemniki z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, które – dzięki zastosowaniu prowadnic – mogą 
być wysuwane.

• Szuflady na wytrzymałych, płynnych prowadnicach z blokadą bezpieczeństwa w dwóch 
pozycjach (d5).

• Elastyczne dostosowanie położenia poszczególnych elementów zabudowy (co 25 mm).

Cena: od 2 430 PLN netto

TOYOTA PROACE
ZABUDOWA SERWISOWA

WAŻNE!

•  Dzięki zastosowaniu systemu mocowań wykorzystujących 
opatentowane, innowacyjne belki aluminiowe zabudowę 
charakteryzuje mała masa własna. 

•  Zabudowa może mieć indywidualny charakter dostosowany 
do konkretnych oczekiwań Klienta i profilu działalności.



Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą STEELER.

PROACE BRYGADOWY/FURGON







SPECYFIKACJA

• Modyfikacja rekomendowana dla modelu PROACE Verso Long.
• Namiot dachowy renomowanej firmy Autohome o wymiarach 1,3 m x 2,1 m i wysokości maksymalnej po rozłożeniu 0,92 m z relingami i poprzeczkami  

do montażu oraz drabinką.
• Markiza aluminiowa ARB (ZESTAW) o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, wykonana z materiału wodoodpornego i chroniącego przed promieniami UV.
• Box kuchenny wraz z szafkami i szufladami wyposażonymi w systemy samohamowne oraz wysuwanym blatem roboczym.
• Lodówka turystyczna kompresorowa w boksie kuchennym.
• Kuchenka gazowa w boksie kuchennym wraz z butlą gazową i złączami.
• Przetwornica 300 W + włącznik + gniazdo po lewej stronie z tyłu auta, tuż obok boksu kuchennego.
• Wysokowydajny kompresor ARB pozwalający na zasilenie jednej lub dwóch blokad mostu i podłączenie przewodu do pompowania kół i innych akcesoriów 

zasilanych pneumatycznie.
• Przewód do pompowania kół firmy ARB o długości 6 m oraz pistolet z manometrem.
• Orurowanie przednie i boczne z najwyższej jakości stali nierdzewnej, polerowanej ręcznie – montowane w fabrycznych otworach montażowych.
• Automatycznie składany hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną (13 pin).
• Zestaw turystyczny: 4 krzesła ARB, uchwyty na napoje, z boku kieszenie zamykane klapką na rzep, torba z uchwytem, składany stolik.
• Pompowany, welurowy materac z pompką i przejściówką.
• Osłona aluminiowa silnika o grubości 5 mm.

Cena: od 37 130 PLN netto

TOYOTA PROACE
CAMPER

WAŻNE!

• Wszechstronna modułowa zabudowa podróżna sprawi, że Toyota PROACE w każdej chwili może stać się kamperem z prawdziwego 
zdarzenia. Z kolei na co dzień dysponujesz wygodnymi miejscami dla podróżnych i mnóstwem przestrzeni.

• Bogaty zestaw akcesoriów niezbędnych podczas dalekich wypraw, który umożliwi komfortowe podróżowanie w najdalsze  
zakątki świata. 

• Dopuszczalna masa całkowita wersji Camper nie przekracza 3,5 t, co oznacza, że pojazd nie podlega opłatom drogowym viaTOLL.



PROACE VERSO LONG



Cena: 
od 9 900 PLN netto

SPECYFIKACJA

• Zabudowa przeznaczona dla wszystkich rodzajów nadwozia PROACE.

• Możliwość wykonania zabudowy 2-, 3- i 4-osobowej.

• Elektryczna wentylacja wyciągowa.

• Ścianki boczne wykonane w całości z laminatu.

• Podłoga zmywalna z laminatu, naroża z blachy nierdzewnej gładkiej.

• Wózek na trumnę pokryty blachą nierdzewną gładką, wysuwany poza gabaryt samochodu.

• Uszczelniona i wyklejona oryginalna ścianka działowa.

• Konstrukcja sufitowa z 4-punktowym oświetleniem halogenowym.

• Uchwyty do pasów w podłodze i zabezpieczenie poprzeczne trumny.

Cena: od 15 600 PLN netto

TOYOTA PROACE
ZABUDOWA FUNERALNA

WAŻNE!

• Zabudowa dostosowana do indywidualnych potrzeb zarówno 
 pod względem technicznym, jak i standardem wykonania.
• Zabudowa przystosowana także do przewozu urn.



Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą BAUTEX.

PROACE BRYGADOWY/FURGON



SPECYFIKACJA

• System SafeStow4 dedykowany dla modelu Toyota PROACE.

• Posiada limit obciążenia do 60 kg. 

• Dostępny w dwóch wersjach długości: 2,2 m oraz 3,1 m.

• Umożliwia bezpieczny załadunek oraz rozładunek nawet bardzo ciężkich drabin z poziomu podłoża.

• Cztery dostępne wersje: pojedyncza, podwójna, szeroka i specjalnego zastosowania.

• Ulepszona konstrukcja – nowe pasy mocujące drabinę oraz łączenia antywibracyjne.

• System wyposażony w siłowniki gazowe, wspomagające podnoszenie i opuszczanie drabiny.

• Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej.

• Wyposażony w dodatkowe elementy zabezpieczenia drabin.

• Ograniczniki ładunku w zestawie.

Cena: od 4 999 PLN netto

TOYOTA PROACE
SYSTEM MOCOWANIA DRABINY

WAŻNE!

•   SafeStow4 całkowicie eliminuje konieczność wchodzenia na samochód  
w celu ładunku lub rozładunku drabin. 

•   Pozwala na ładunek oraz rozładunek nawet bardzo ciężkich drabin  
z poziomu podłoża, przy minimalnym wysiłku i bezpiecznie.

•  System przeznaczony do montażu na wszystkich relingach i koszach   
dachowych firmy Rhino.

• Posiada certyfikat TÜV oraz pozytywne wyniki testów zderzeniowych 20 g.



System kompatybilny z: 
- aluminiowym koszem dachowym
- relingami Kamm Bars

Produkty RHINO dostępne w regularnej ofercie Toyota Accessories, 
o szczegóły pytaj sprzedawcę. 

Zestaw przygotowany w kooperacji z firmą RHINO.

PROACE BRYGADOWY/FURGON



SPECYFIKACJA

•  Zabudowa przeznaczona dla modelu HILUX.

•  Ładowność dachu zabudowy to 150 kg.

•  Klapy boczne oraz rolety pozwalają na szybki dostęp do przestrzeni ładunkowej.

•  Szeroka gama konfiguracji modułów.

•  Szuflady, szafki, organizery, a także platformy wysuwane, umieszczone w przestrzeni ładunkowej 
samochodu, utrzymają w porządku każdy rodzaj akcesoriów.

Cena ustalana indywidualnie

TOYOTA HILUX
POGOTOWIE ENERGETYCZNE

WAŻNE!

• Modyfikacja skonfigurowana w kooperacji z pogotowiem energetycznym.
•  Zabudowa może mieć indywidualny charakter dostosowany 

do konkretnych oczekiwań. 
•  Istnieje możliwość zamówienia innych zabudów specjalistycznych, 

w zależności od profilu działalności. 



Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą STEELER.

HILUX







SPECYFIKACJA

•  Modyfikacja przeznaczona dla modelu HILUX z podwójną kabiną.

•  Opony terenowe AT 315/70 R17. 

•  17" felgi aluminiowe „ARCTIC TRUCKS”.

• Lakierowane poszerzenia nadkoli.

•  Specjalne, dedykowane stopnie boczne ułatwiające wsiadanie do auta.

•  Kalibrator prędkościomierza.

•  Podniesienie zawieszenia przedniego o ok. 40 mm.

•  Trymowanie zderzaka, błotników i nadkoli nadwozia.

•  Klucz dynamometryczny, dedykowany do felg 17".

•  Cztery oryginalne osłony przeciwbłotne „ARCTIC TRUCKS”.

TOYOTA HILUX
ARCTIC TRUCKS

WAŻNE!

•   Wprowadzone modyfikacje zwiększają prześwit auta z 292 mm do 340 mm. 
Kąt najazdu i rampowy zwiększa się o 11 stopni, a kąt zjazdu o 5 stopni, 
znacznie poprawiając właściwości terenowe auta.

•   Modyfikacja pozwoliła zachować promień skrętu zbliżony do fabrycznego. 
•   Na potrzeby montażu większych, terenowych opon przednie zawieszenie 

zostało podniesione o 40 mm, a nadkola przycięte  i powiększone. 
•   Po modyfikacji zostało wykonane badanie techniczne, wyważenie kół czy 

sprawdzenie geometrii zawieszenia.

Cena: od 38 500 PLN netto



Zabudowa wykonana w kooperacji z firmą STEELER.

HILUX







SPECYFIKACJA

• Modyfikacja przeznaczona dla modelu TOYOTA HILUX z podwójną kabiną.
• Zostały dodane bądź wymienione poszczególne elementy samochodu:

TOYOTA HILUX
HILLY LIMITED EDITION

WAŻNE!

•  Dopasowany BodyKit składa się z 13 elementów wykonanych w innowacyjnej i wytrzymałej 
technologii RIM pokrytych specjalną farbą, która chroni przed zarysowaniami, idealnie 
komponuje się z nadwoziem i uzupełnia agresywny wygląd toyoty Hilux. 

•  Podniesione zawieszenie i całosezonowe opony na 18" felgach sprawdzą się w każdym terenie.
•  Wyjątkowe wnętrze, sportowa kierownica ze spłaszczonym spodem czy fotele pokryte skórą 

Nappa z wyjątkowymi przetłoczeniami pozwolą poczuć najwyższy komfort jazdy.
•  Każdy detal, od wyglądu nadwozia po dźwięk silnika sterowany aplikacją, został dopracowany, 

by stworzyć niepowtarzalne auto.
• Istnieje możliwość zakupu auta z częściową modyfikacją: HILUX HILLY PRIME.

Cena: od 68 995 PLN netto

BodyKit
Zderzak przedni z grillem
Zderzak tylny
Nakładki na maskę
Poszerzenia błotników
Tylny spojler
Ramki tylnych lamp
Nakładka wlewu paliwa

Kierownica
Modyfikowana, pokryta skórą

Pickup Design V8 
Exhaust Sound System
Dźwięk układu wydechowego
sterowany aplikacją mobilną

Stylizacja
Stylizacja graficzna
Plakietka limitowanej edycji

Tapicerka
Skórzana tapicerka Carlex Design

Koła
18" felgi aluminiowe
Opony BFGoodrich All Terrain
265/60 R18

Zawieszenie
Podwyższone, komfortowe 
zawieszenie Pedders

Osłony przeciwbłotne

Dywaniki



Modyfikacja wykonana w kooperacji z firmą CARLEX DESIGN. 

HILUX







Każda zabudowa może zostać  
indywidualnie skonfigurowana u Dilera

www.toyota.pl
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów 
technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, 
w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte 
w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 ust. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie 
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. 
Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej 
warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. 
Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa 
sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, 
liczba pasażerów itp.).


