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Готов и за най-тежките
задачи.
Изцяло новоразработен.
Практичен, ефективен и иновативен, както никога досега.
Първи в класа по своите постижения.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.
3) Важи за Crafter Kasten дълга база висок таван.

2) Стойността важи за Crafter Kasten с предно задвижване в сравнение със задно задвижване и задвижване на четирите колела 4MOTION.

Най-доброто работно място за
водача.
Първият със седалки ergoComfort с въздушна федерация със сертификат от сдружение
„Кампания за здрав гръб“1)
Голямо разнообразие от отделения за вещи
с многобройни портове и електрически връзки
Интериорно LED осветление в кабината на водача
Първият с отопляем
мултифункционален кожен волан1)
Първият с 230 V контакт (300 W)1)

Оптимална възможност
за оползотворяване
на товарното отделение.
Най-голяма височина на товарното отделение до
2196 мм
1311 мм широчина на отвора на плъзгащата се
врата
Серийно оборудван с LED осветление на товарното отделение
100 мм по-нисък товарен борд2)
Най-голям полезен товар при предно
задвижване3)
До 18,4 м3 обем на товарното отделение

Разнообразие от концепции на
задвижване.
Предно задвижване за максимална височина на
товарното отделение
Първият с 8-степенна автоматична скоростна
кутия за всички варианти на задвижване: Предно,
задно и задвижване на четирите колела 4MOTION
Фабрично се предлагат допълнителни
агрегати1)

Най-висока ефективност.
Висока стойност при препродажба
Нисък разход на гориво
Ниски разходи за поддръжка

Оптимална мрежова
свързаност.
Подготовка за телематика
(интерфейс за управление на автопарк)1)
Индивидуализиран за нуждите на доработчици1)
Мобилни онлайн услуги We Connect1)

Отлично пригоден за движение
в градски условия благодарение
на редица асистиращи
системи за водача и системи
за безопасност.
Първият със серийна мултиколизионна
спирачка
Първият със система за наблюдение на зоната
около автомобила „Front Assist“, с функция за
аварийно спиране в градски условия1)
Автоматично регулиране на дистанцията ACC1)
Първият с електромеханично сервоуправление
Първият със сензорна странична защита1)
Асистент за спазване на лентата на движение
„Lane Assist“1)
Първият със сензор за мъртвия зрителен ъгъл
„Blind Spot“ с асистент за излизане от
паркомясто1)
Първият с асистент при теглене на ремарке
„Trailer Assist“1)
Първият с асистент за паркиране „Park Assist“1)
Първият с LED предни светлини1)

Най-доброто обезопасяване на
товари.
Първият с фабрично универсално подово покритие1)
Товарното отделение е предвидено за
монтиране на гъвкави системи от рафтове
Подпокривни носачи за товари1)
До 14 броя халки за обезопасяване

Crafter
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Първият с
LED предни
фарове.*

100 % полза. 100% иновация.
Чрез Crafter ние създадохме уникален по рода си лекотоварен автомобил. Изцяло новоразработен, той предлага ориентирани към клиента решения за транспорт при най-висока ефективност.
Crafter е съгласуван с потребностите и изискванията на разнообразни потребителски групи, за да
бъде най-добрият автомобил в своя клас. Модерният производствен процес в специално създаденият за Crafter завод във Вжешня, Полша, задава нови стандарти.

* Допълнително оборудване срещу доплащане.

Crafter – Екстериор
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Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.

2) На 26.11.2015 г. седалката ergoComfort бе удостоена от „Германската асоциация за превенция на гръбначните заболявания“ и от Сдружение „Здрав гръб за по-добър живот“ V със сертификат AGR.

K

A

I

Две големи отделения за вещи
в подпокривното пространство.1)

B

B
D

Отделения и поставки за вещи.
A	Практична открита поставка с три отделения
B	Стабилни поставки за чаши
C Най-голямата жабка в този клас
D	Поставка за сгъваем метър с място за различни инструменти
E	Отделения на вратите за бутилки с вода (1,5 л), папки тип класьори и мн. др.
Две просторни отделения в подпокривното пространство (вж. изображ. горе)1)

C

Портове и електрически връзки.

E

F Подготовка за допълнителни бутони при доработки1)
G	USB порт за зареждане на мобилни устройства1)
H	Bluetooth връзка за мобилен телефон за всички радио- и навигационни
системи1)
I 12 V букси
230 V контакт (300 W) за зареждане на акумулаторни батерии на инструменти и
лаптопи (не е представено на изображ.)1)

Комфорт.
J Отопляем мултифункционален кожен волан1)
K	Изключително тесни А-колони за оптимална видимост

Голямо разнообразие от седалки.
Общо пет различни седалки за водача и пътника до него предлагат оптимален
комфорт в Crafter. Базовата седалка предлага регулиране по дължина и регулиране на облегалката, комфортната седалка1) предлага допълнително регулиране
по височина и дълбочина, подлакътник (от вътрешната страна), както и двупосочно регулируема лумбална опора. Комфортната седалка „Plus“1) допълва това с
още един подлакътник и 4-посочно регулируема лумбална опора (електрическа).
Предлаганият набор от седалки се допълва от седалка с въздушна федерация
ergoComfort1) (вж. изобр. вдясно) и седалка с въздушна федерация ergoActive1) с
функция за масаж.

Първият със седалки с въздушна
федерация ergoComfort със
сертификат от сдружение
„Кампания за здрав гръб“.1)

Седалка ergoComfort
с въздушна федерация.1)

8

6

7
9

1	Седалка с въздушна федерация с настройка
за тегло
2 Регулиране по дължина
3 Регулиране по височина
4 Регулиране на дълбочина
5 Регулиране на наклон
6 Регулиране на облегалката
7 Електрическа 4-посочно регулируема
лумбална опора
8 Регулиране на облегалката за главата
9 Регулиране на подлакътниците

4

5

3

1

Оптимална защита на гръбнака чрез омекотяване на удари, причинени от настилката на платното, и 20-посочно регулиране на седалката.
Комбинацията от ръчно и електрическо регулиране позволява безстепенна настройка според
регламента на сдружение „Кампания за здрав
гръб“.2) По желание се предлагат функциите
отопление и масаж.
2
Crafter – Интериор и комфорт
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Повече функционалност.
За всяка задача.
Изключителният комфорт и внимателно обмислената концепция за
отделения за вещи задават стандарти в сегмента на лекотоварните
автомобили. Дори при оборудване за по-специални изисквания
Crafter е с крачка напред.
За да предложим идеалното работно място за водача, за първи път
предлагаме опционално оборудване като седалки с въздушна федерация и отопляем мултифункционален кожен волан.

Crafter – Интериор и комфорт
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Надеждна ефективност:
TDI двигателите.

2,0 TDI (75 kW, 300 Nm)

Разработените специално за изискванията на лекотоварните автомобили агрегати имат дълъг живот и задоволяват
изискванията за висока мощност. Дори при екстремни режими на шофиране, например при услуги по дистрибуция,
се постига висок пробег, ефективност и безопасност на работа. Всички двигатели впечатляват с нисък разход на гориво.

2,0 TDI (90 kW, 300 Nm)

Предно задвижване

Задно задвижване с двойни гуми

2,0 TDI (103 kW, 340 Nm)
Предно, задно* и задвижване на четирите колела
4MOTION
* Налично само при единични гуми.

2,0 TDI (130 kW, 410 Nm)
Предно, задно и задвижване на четирите колела
4MOTION

Замислен и изпитан да
постига голям пробег.

Фабрични модулни
допълнителни агрегати.

Здрави и особено
устойчиви на температури
части.

Ефективна работа с
дълъг сервизен интервал.

Crafter – Концепции на задвижване
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Голямо разнообразие:
Две скоростни кутии. Три концепции на
задвижване. Възможности за комбиниране
помежду им.
8-степенната автоматична скоростна кутия може да се комбинира с три различни
варианта на задвижване. Тя е съгласувана специално с показателите на движение на Crafter и позволява комфортен и икономичен стил на шофиране.

Задно
задвижване.

Предно задвижване.

Най-голям полезен товар
 100 мм по-нисък товарен борд и височина на качване
Най-голяма височина на товарното отделение
Допустимо общо тегло до 3,5 т
Полезен товар1) до 1478 кг, прикачен товар до 3,0 т
Напречно монтиран преден двигател

Максимален полезен товар
Най-добра теглителна мощност при големи товари
Допустимо общо тегло до 5,5 т
Полезен товар1) до 2979 кг, прикачен товар до 3,5 т
Надлъжно монтиран преден двигател

Задвижване на
четирите колела
4MOTION.

Надеждна теглителна мощност
Сигурно поведение на пътя
Най-добра стабилност по посока на движението
Допустимо общо тегло до 3,5 т
Полезен товар1) до 1343 кг, прикачен товар до 3,0 т
Напречно монтиран преден двигател

75 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия

75 kW двигател

–

75 kW двигател

–

90 kW двигател

–

90 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия2)

90 kW двигател

–

103 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия/
8-степенна автоматична скоростна кутия

103 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия3)

103 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия

130 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия/
8-степенна автоматична скоростна кутия

130 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия/
8-степенна автоматична скоростна кутия2)

130 kW двигател

6-степенна ръчна скоростна кутия/
8-степенна автоматична скоростна кутия

1) Посоченото собствено тегло на автомобила включва 68 кг за водача, 7 кг за багаж, всички работни течности и 90 % пълен резервоар, измерено съгласно регламент (EС) № 1230/2012 в действащата му редакция. Оборудването или съответно линиите на оборудване могат да повлияят на собственото тегло на автомобила. По тази причина
действителният полезен товар на автомобила, който се изчислява като разлика между допустимото общо тегло и собственото тегло, може да се установи само чрез претегляне на конкретния автомобил. 2) Налично само при двойни гуми.

Първата в сегмента с 8-степенна
автоматична скоростна
кутия за три различни
концепции на задвижване.
Шаси за всякакви
изисквания.

3) Налично само при единични гуми.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Crafter – Концепции на задвижване
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Най-висока ефективност благодарение на
100% качество на Volkswagen Лекотоварни
автомобили.
Изключителното качество гарантира невиждана досега ефективност на
Crafter. Здравата му изработка и ненадминато трайно качество минимизират
разходите за поддръжка. Благодарение на ефективните двигатели и ниското
въздушно съпротивление Crafter е лекотоварен автомобил, който си струва
във всяко отношение – от инвестицията до препродажбата.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Здрава изработка.
Ниски разходи за поддръжка.
Crafter предлага много добра експлоатационна готовност. Предпоставка за високата
надеждност са здравата конструкция и трайното качество на частите. Съответно сервизните интервалите са по-дълги, с което значително се намалява престоя в сервиз.

Висока стойност при
препродажба.
Crafter притежава най-добрите предпоставки
за постигане на висока продажна цена след
края на използването му, което допълнително
оправдава инвестицията в него.

Нисък разход на гориво.
Ефективните TDI двигатели и аеродинамичният екстериорен дизайн са в основата на
ниските разходи за гориво.

Crafter – Ефективност
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e-Crafter.
Новото време изисква и нови отговори. Това важи с пълна сила за
нарастващите доставки в централните градски части.
С e-Crafter доставчиците на куриерски, експресни и колетни услуги
получават първия изцяло електрически автомобил от Volkswagen Лекотоварни автомобили, който отсега отговаря на изискванията на утрешния
ден - и всичко това при неограничен обем на товарното отделение* до
10,7 м3.

01

Система за управление на акумулаторната
батерия
Литиево-йонна батерия
Рекуперация
Силова електроника
Електромотор

01 Компонентите на електрическото задвижване са монтирани
в двигателния отсек или под шасито с цел икономия на пространство
*В сравнение с Crafter средна база, висок таван и задно задвижване.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

e-Crafter е на база Crafter Kasten.

Елементи от оборудването на e-Crafter.

Combined Charging System за постоянен и променлив ток
Мултифункционален цветен дисплей „Premium“ за показване на
всички важни данни - от потока на енергия до оставащия пробег

Екстериор
Хром-пакет
Предни LED-фарове
Степенка, отзад

Функционално оборудване
Мултифункционален волан
Навигационна система „Discover Media“
Сензорна странична защита
Асистент за потегляне по наклон
Система за наблюдение на зоната пред автомобила „Front Assist“ с
функция за аварийно спиране в градски условия
Асистент за спазване на лентата на движение „Lane Assist“
Асистент за компенсация на страничен вятър
Темпомат с ограничител на скоростта
Асистент за регулиране на дългите светлини „Light Assist“
Фарове за мъгла с интегрирани светлини за завой
Допълнителна информация ще намерите на
www.vw-lekotovarni.bg

Новият e-Crafter – Ефективност
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Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

Начело в своя клас:
асистиращите системи за водача.

Сензорна
странична защита.

Сензорна странична защита.*Следи страните
на автомобила и предупреждава с визуален и
звуков сигнал при критична близост до стълбове, стени или пешеходци. | KA | PL |
Електромеханично сервоуправление (без изобр.). Регулирането на сервоуправлението в
зависимост от скоростта с активно връщане
на волана в средно положение подобрява
усещането и безопасността при шофиране и
постига непозната досега при лекотоварните
автомобили прецизност.
| KA | PL | PR | FG |
*В рамките на ограниченията на системата.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Асистент при
маневриране с ремарке
„Trailer Assist“.
Асистент при маневриране с ремарке
„Trailer Assist“.* Автоматично маневрира
автомобили с ремарке при перпендикулярно паркиране и улеснява прецизния ход назад с цел изкачване на товарни рампи и
други маневри. Водачът трябва само да
превключи на заден ход, да натисне бутона
за помощ при паркиране и с помощта на
превключвателя за настройка на огледалото
да зададе посоката, в която трябва да се
придвижи ремаркето. | KA | PL |
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Иновативни асистиращи системи.
Сега в Crafter.

Асистент за спазване
на лентата на
движение
„Lane Assist“.

ACC и
„Front Assist“.
Автоматично регулиране на дистанцията ACC.1)
Регулира автоматично скоростта според скоростта на движещото се отпред превозно средство и спазва зададената от водача дистанция.
Включва система за наблюдение на зоната
пред автомобила „Front Assist“.
| KA | PL | PR | FG |

Асистент за спазване на лентата на движение „Lane Assist“.1) 3) Противодейства при
неволно напускане на лентата на движение
и едновременно с това предупреждава водача чрез звуков сигнал и индикация на
мултифункционалния дисплей.
| KA | PL | PR | FG |

Система за наблюдение на зоната пред автомобила „Front Assist“ с функция за аварийно спиране в градски условия2).1) Помага за намаляване
на спирачния път при ситуации с критично малка
дистанция. | KA | PL | PR | FG |

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

Сензор „Blind Spot“
с асистент за излизане
от паркомясто.
Сензор за мъртвата зона „Blind Spot“ с
включен асистент за излизане от паркомясто.1) При излизане назад от паркомясто
предупреждава със звуков сигнал, ако
разпознае друг автомобил в критична
близост. Ако водачът не реагира, системата
може чрез намеса в спирачките да ограничи
евентуалните последствия от произшествие или в оптималния случай да го предотврати. | KA | PL |

Асистент за
компенсация на
страничния вятър.
Асистент за компенсация на страничен вятър.1) Като функция на електронната стабилизираща програма помага при силни
странични пориви на вятъра чрез автоматична спирачна намеса на колелата.
| KA | PL |

Сензор за мъртвата зона „Blind Spot“ (без
изобр.).1) Предупреждава чрез индикатор на
външното огледало за наличие на автомобил
в мъртвото зрително поле. | KA | PL |

ParkPilot (без изобр.). При паркиране предупреждава със звуков сигнал при разпознати
препятствия отпред и отзад и показва визуално разстоянието до тях на дисплея.
| KA | PL |
Камера при движение на заден ход
„RearView“ (без изобр.).1) Улеснява паркирането, като изобразява зоната зад автомобила на дисплея на радио- или навигационната система4). Допълнителни помощни
линии подпомагат процеса на паркиране.
| KA | PL |
Темпомат (без изобр.). В зависимост от
наклона поддържа желаната скорост при
движение с над 30 км/ч. | KA | PL | PR | FG |

Асистент за паркиране
„Park Assist“.
Асистент за паркиране „Park Assist“.1) Паркира успоредно с няколко маневри. След
включване на заден ход автомобилът поема самостоятелно управлението. Водачът
задейства само съединителя, педала на газта и спирачката.
| KA | PL |

Асистент за регулиране
на дългите светлини
„Light Assist“.
Асистент за регулиране на дългите светлини „Light Assist“. Превключва автоматично
дългите светлини при насрещно движение
или при движещи се отпред превозни средства, преди те да бъдат заслепени. Над 60
км/ч и при пълна тъмнина дългите светлини
се включват автоматично – при предварително активирана система.
| KA | PL | PR | FG |

1) В рамките на ограниченията на системата. 2) До 30 км/ч. 3) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността да шофира автомобила внимателно. 4) В зависимост от версията на радио- или навигационната система. Налично при радиосистема „Composition Media“ или по-висок клас. 5) Налично само с навигационната система „Discover Media“.
6) Налично само при задвижване на четирите колела 4MOTION.

Система за контрол на налягането в гумите
(без изобр.).1) Информира за актуалното налягане на всяка гума и предупреждава при
отклонение от референтните стойности.
| KA | PL | PR | FG |
Система за разпознаване на умората на водача (без изобр.).1) Препоръчва почивка чрез
визуални и звукови сигнали веднага след
като разпознае поведение на водача, което
може да е причинено от умора.
| KA | PL | PR | FG |
Система за разпознаване на пътните знаци
(без изобр.).5) Разпознава пътните знаци при
движение и информира водача за актуалната
пътна обстановка. | KA | PL | PR | FG |

Фарове за мъгла със статично осветяване на
завой (без изобр.). Осигуряват оптимална
видимост при лошо време. При завиване
вътрешният за завоя фар осветява края на
пътя.
| KA | PL | PR | FG |
Пакет „Светлина и видимост“ (без изобр.).
За по-добра видимост, пакетът осигурява
автоматично включване на късите светлини,
регулиране на дългите светлини с автоматично превключване към къси, както и сензор за дъжд, който активира чистачките.
Сензорът за включване на светлините с
функция „Coming Home/Leaving Home“
служи за осветяване на зоната около автомобила за по-голяма безопасност и комфорт.
| KA | PL | PR | FG |
Система за подпомагане при спускане по
наклон (без изобр.).6) Осигурява контролирано и безопасно спускане по наклон чрез
регулиране на оборотите и съответно чрез
намеса в спирачките.
| KA | PL | PR | FG |
Асистент за потегляне по наклон (без изобр.) При стръментерен може да предотврати нежеланото връщане на автомобила назад чрез задържане на спирачното усилие
до две секунди. Така се постига удобно потегляне. | KA | PL | PR | FG |
Повече информация относно асистиращите
системи за водача ще откриете на
www.vw-lekotovarni.bg
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Най-модерните системи за безопасност.
Електронна стабилизираща програма.*
Чрез задействане на спирачките на отделни колела тя предотвратява недостатъчното или прекаленото завиване.
| KA | PL | PR | FG |
Антиблокираща система (ABS).* Предотвратява блокирането на колелата и запазва по
този начин управляемостта на автомобила.
| KA | PL | PR | FG |
Регулиране на приплъзването на задвижването (ASR). Предотвратява превъртането на
колелата.
| KA | PL | PR | FG |
Електронна блокировка на диференциала (EDS). Разпределя задвижващата сила
към колелата без приплъзване.
| KA | PL | PR | FG | FG |
Въздушна възглавница за водача. Предлага серийно най-добрата защита при челен
удар. По желание се предлага и странична
въздушна възглавница за главата.
| KA | PL | PR | FG |

Мултиколизионна
спирачка.
Мултиколизионна спирачка.* Инициира
процес на спиране след сблъсък, за да
предотврати в идеалния случай последващи
сблъсъци. Мултиколизионната спирачка се
активира, когато два независими един от
друг сензора разпознаят сблъсък. След
кратко изчакване скоростта на автомобила
постепенно се намалява до 10 км/ч, като
водачът по всяко време може отново да поеме контрола.
| KA | PL | PR | FG |
Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Сигнал при непоставени колани. Сигнализира на водача, че коланът не е поставен, и
подканва към поставянето му – визуално
след стартиране на двигателя и звуково
след потегляне.
| KA | PL | PR | FG |

Повече информация относно асистиращите
системи за водача ще откриете на
www.vw-lekotovarni.bg

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

Първият в своя клас
с мултиколизионна
спирачка.

*В рамките на ограниченията на системата.

Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.
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Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Новата величина.
Crafter – Моделни варианти
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Най-голяма височина на
товарното отделение
до 2196 мм.1)
Най-ниското въздушно
съпротивление в класа.

Най-голяма широчина на
отвора на плъзгащата
се врата – 1311 мм.

100 мм по-нисък
товарен борд при
предно задвижване.2)

Crafter Kasten.
Crafter Kasten се отличава с най-добрите параметри
в своя клас по отношение на затоварване и обезопасяване на товара. Размерите са идеални за стандартните товароносители като европалети и бокс
транспортни колички. Повече гъвкавост в товарното
отделение благодарение на фабричната подготовка
за монтаж на шкафове, опционалното универсално
подово покритие и опционалните вътрешни подпокривни носачи за товари.

1) Стойността важи за Crafter Kasten дълга база plus супервисок таван и предно задвижване.
ване срещу доплащане.

2) В сравнение със задно и задвижване на четирите колела 4MOTION.

Изображението показва допълнително оборуд-

Благодарение на ниския
товарен борд всеки ден си
спестявам около 20 м
денивелация.

Crafter Kasten
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Единствен с подготовка на
каросерията за монтаж
на рафтове.

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus

Универсално подово покритие1) и други
иновативни решения за товарното
отделение.

Универсалното подово покритие дава
възможност за безпроблемен монтаж и
демонтаж на системи от шкафове без
лепене и пробиване.

Подготовка на каросерията за монтаж на рафтове.
По желание със стабилно дървено подово покритие от бук.
До 14 броя изключително стабилни прибиращи се в пода халки за
обезопасяване.

B

A

01

A

02

01 Дървено подово покритие.1), 2) Дебелото 10 мм дървено подово покритие в товарното отделение е оптималната повърхност за Вашия товар. Здравото буково дърво предлага отлична стабилност и дълготрайност. | KA |
Задни врати (вж. изобр. вляво). Двете високи до тавана задни врати предлагат ъгъл на отваряне от 180°,
който опционално може да се увеличи до 270°. | KA | PL |
До 14 броя халки за обезопасяване (без изобр.). За сигурно закрепване на товари с колани и мрежи Crafter
разполага с две допълнителни халки на преградната стена. Сгъваемите халки са монтирани хоризонтално в
пода. За да се избегне опасност от спъване, в зоната на вратите те се прибират на двете страни.
| KA |

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.

B

2) Може да удължи срока за доставка.

02 Универсално подово покритие.1), 2) Това подово покритие от дърво е идеалната основа за монтаж на
рафтове и системи от шкафове на различни производители. Специални адаптери (A) в интегрираните в
подовото покритие шини позволяват лесно фиксиране на шкафове. Релсите за обезопасяване на товари
(B) се предлагат на дължина и ширина по избор . | KA |
Подготовка на каросерията за монтаж на рафтове (без изобр.). Множеството шестостенни отвори за
M6-винтове над и под зоната на прозорците улесняват монтажа. Разстоянието между отворите е 100 мм.
| KA |

Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.
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Решенията за преграждане,
обезопасяване и работа.
Опционални вътрешни подпокривни носачи
за дълги товари.
Опционално с шини за укрепване в
страничните и преградните стени,
както и на тавана.

01

02

01 Преградна стена без прозорец.
Преградната стена съгласно DIN
75410-3 е напълно затворена. Допълнително се предлага отделение
под тавана над кабината – при висок
таван то е серийно. | KA |

03 | 04

02 Преградна стена с прозорец и
защитна решетка. Наклонът на стъклото предотвратява отражения в
зрителното поле на водача. Решетката предпазва стъклото, водача и пътника до водача – например при внезапно спиране. За прозореца се
предлагат два варианта: фиксирано
стъкло или плъзгащо се стъкло.
| KA |

03 Кутии за съхранение над калниците. Те се закрепват в товарното отделение над двата калника и предлагат напр. място
за обтягащи колани, инструменти, сигнални жилетки и ръкавици. | KA | PL |

Защитни решетки за задните врати (без изобр.). Предпазват задните прозорци от счупване и помагат за предотвратяване на
кражби.
| KA | PL |

04 Облицовка на страните до средата с пластмасови панели.
Облицовката на товарното отделение с пластмасови панели е
особено здрава. Те се монтират от пода до подпрозоречния кант
и се почистват съвсем лесно. | KA | PL |

05 Облицовка от шперплат на страните до нивото на тавана.
За защита на страничните стени, дебелите 5 мм плоскости от
шперплат са изключително здрави и устойчиви.
| KA |

Джобове на задните врати (без изобр.). В подвижните джобове на
задните врати могат да се съхраняват сигурно малки инструменти, които да бъдат винаги готови за употреба. | KA | PL |
Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus

05 | 06

06 Шини за укрепване на товари. За оптимално закрепване на
товари са налични здрави метални шини за страничните стени,
преградната стена, покривната рамка и универсалното подово
покритие. | KA |

Първият с регулируеми вътрешни
подпокривни носачи за товари.
07

08

07 Подпокривни носачи за товари. Дават възможност за лесно
закрепване на товари. Двата носача могат да се преместват с
плъзгане и да се регулират според дължината на товара. А ако
не са необходими, могат да бъдат демонтирани. | KA | PL |
Пакет прозорци (без изобр.). С пакета прозорци можете да придадете индивидуален облик на своя Crafter до напълно остъклен
товарен ван. | KA |
Диагонално проветряване на товарното отделение (без изобр.).
Механичният вентилационен отвор на тавана заедно с отвор в
пода осигуряват диагонално проветряване, така че газовете да
излизат безопасно. | KA |

09

08 LED осветление на товарното отделение. Четири LED светлини осигуряват ярко и равномерно осветление на товарното
отделение. | KA |
230-V контакти, отвън и отвътре (без изобр.). Посредством
външния 230 V контакт се подава ток в автомобила и се отдава
мощност до 2500 вата (16 A) чрез контакта в товарното отделение. Това дава възможност за работа с електроуреди във
вътрешността на автомобила. В доставката са включени също
защитен прекъсвач и зарядно устройство за акумулатора на автомобила.
| KA | PL |

09 Оборудване с рафтове*. Благодарение на оптималното оползотворяване
на пространството оборудването предлага много пространство за съхранение
на рафтовете и за обемисти стоки. Здрава конструкция с 200 кг товароносимост на всеки рафт и стабилна преградна стена със заключваща плъзгаща се
врата, както и държач за колички, улесняват ежедневното товарене и разтоварване при куриерски транспорт. В доставката освен това са включени сгъваема
седалка за спътника, LED-осветление на товарната площ и интегрирани
Airline-лайстни за пристягане с цел обезопасяване на товара. | KA |
*Специално оборудване. Моля, поискайте повече информация от Вашия Volkswagen дилър.

12 V букси (без изобр.). На С- и D-колоната е монтирана по една 12 V букса.
При автомобили с две плъзгащи се врати има допълнителна трета букса.
| KA |
Crafter Kasten
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Височина на
автомобила 27981)
Височина на товарното
отделение 21962)

Размери на автомобила в мм

Височина на
автомобила 25901)
Височина на товарното
отделение 19612)
Височина на
автомобила 23551)
Височина на товарното
отделение 17262)

Дължина на автомобила

7391

Дължина на автомобила
6836

Дължина на автомобила
5986

Дълга база plus3)
(4490)

Дълга база3)
(4490)

Средна база4) (3640)

1) При предно задвижване, задвижване на четирите колела 4MOTION и задно задвижване с единични гуми. Просветът е с допустимо отклонение от ±50 мм. 2) Височина на товарното отделение при предно задвижване. 3) Не се предлага при стандартен таван. 4) Не се предлага при висок таван.
5) В зависимост от комбинацията между височина на тавана и задвижване. 6) Дължина на товарното отделение, макс. (на пода)/Дължина на товарното отделение, мин. Допълнителна информация за размерите и теглата ще намерите в ценовата листа. Изображението показва допълнително
оборудване срещу заплащане.

Супервисок таван

Висок таван

Вариантите на
Crafter Kasten.
Междуосие.

Средна база

Дълга база

Дълга база plus

Стандартен таван

Най-добро оползотворяване
на товарното отделение в
класа.

Пакети седалки.
С 2 или 3 места.

Товарно
отделение5) с
европалети.

9,9 м 3 –
11,3 м 3

14,4 м 3–
16,1 м 3

16,4 м 3–
18,4 м 3

9,9 м 3 –
11,3 м 3

14,4 м 3–
16,1 м 3

16,4 м 3–
18,4 м 3

9,9 м 3 –
11,3 м 3

14,4 м 3–
16,1 м 3

16,4 м 3–
18,4 м 3

800 x 1200 мм.

Товарно
отделение5) с
европалети тип
EUR 3.
1000 x 1200 мм

Дължина на автомобила

Товарно
отделение5) с
бокс транспортни колички.
720 x 830 мм.

Обзор на моделните варианти ще откриете на страница 54.

Размери на
товарното
отделение.

Дължина: 3450/3201 мм 6)
Ширина: 1832 мм

Дължина: 4300/4051 мм 6)
Ширина: 1832 мм

Дължина: 4855/4606 мм 6)
Ширина: 1832 мм

Crafter Kasten
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Най-добра комбинация
между товарно отделение и
пътнически превоз.

Crafter
Kasten Plus.

Седем седящи места и
хомологиран като
лекотоварен автомобил.
Перфектната
комбинация.

Crafter Kasten Plus е още по-специален. С максимален капацитет на товарене до 12,2 м3 той е истински товарен автомобил. А комфортните места за
сядане на до седем души го превръщат в истински
пътнически автомобил. Съществен плюс освен това
са практичните възможности за товарене* под двойната седалка и пакет „Trendline“ (стр. 52).

Решения за товарното отделение на Crafter Kasten
Plus ще намерите на страници 37.
*На височина от 100 мм, измерено от пода на автомобила. Само в комбинация с предно задвижване.

Crafter Kasten Plus
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Размери на
автомобила в мм

Височина на
автомобила 25901)
Височина на товарното
отделение 19612)
Височина на
автомобила 23551)
Височина на товарното
отделение 17262)

Дължина на автомобила
7391

Дължина на
автомобила 6836

Дължина на
автомобила 5986

Дълга база plus3)
(4490)

Дълга база3)
(4490)

Средна база
(3640)

1) При предно задвижване, задвижване на четирите колела 4MOTION и задно задвижване с единични гуми. Просветът е с допустимо отклонение от ±50 мм. 2) Височина на товарното отделение при предно задвижване.
3) Не се предлага при стандартен таван. 4) Стойността е валидна за предно задвижване в комбинация с висок таван. 5) Дължина на товарното отделение, макс. (на пода). Допълнителна информация за размерите и теглата ще намерите в ценовата листа. Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Висок таван

Вариантите на
Crafter Kasten Plus.

Стандартен таван

Междуосие.

Средна база

Дълга база

Дълга база plus

Пакети седалки.
С 5, 6 или 7 места.

Товарно
отделение.4)

7,3 м3

10,3 м3

12,2 м3

Дължина на автомобила

Обзор на моделните варианти ще откриете на страница 48.

Размери на
товарното
отделение.

Дължина: 2171 5)
Ширина: 1786 мм

Дължина: 3022 5)
Ширина: 1786 мм

Дължина: 3576 5)
Ширина: 1786 мм

Crafter Kasten Plus
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До 9,6 м2 товарна площ.1)

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| PR |

Бордови     

Възможности за закрепване и
съхранение, съобразени с
нашите потребности.

Мощни характеристики на товарната платформа.
Crafter Бордови посреща големите предизвикателства с отлично оборудване. За тежки уреди, оборудване с много части и големи товари, товарната
платформа предлага надеждни решения за работното ежедневие.

1) Стойността важи за Crafter Бордови единична кабина дълга база plus.

Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.

Crafter Бордови
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Размери на автомобила в мм

Стандартен таван
Височина на
автомобила 23301)

Дължина на
автомобила 7404

Дължина на автомобила
7004

Дължина на
автомобила 6204

Дълга база plus2)
(4490)

Дълга база (4490)

Средна база (3640)

1) При двойна кабина с предно задвижване, задвижване на четирите колела 4MOTION и задно задвижване с единични гуми. Просветът е с допустимо отклонение от ±50 мм.
новата листа. Изображението показва допълнително оборудване срещу доплащане.

Двойна кабина

2) Само при единична кабина.

Единична кабина

Допълнителна информация за размерите и теглата ще намерите в це-

Вариантите на
Crafter Бордови.
Междуосие.

Средна база

Дълга база

Дълга база plus2)

Единична
кабина.
С 2 или 3 места.

Товарна площ.
7,1 м 2

Размери на
товарния борд.

Ширина: 2040 мм
Дължина: 3500 мм

8,8 м 2

Ширина: 2040 мм
Дължина: 4300 мм

9,6 м 2

Ширина: 2040 мм
Дължина: 4700 мм

Двойна кабина.
С 6 или 7 места.

Товарна площ.

5,5 м 2

7,1 м 2

Дължина на автомобила

Обзор на моделните варианти ще откриете на страница 49.

Размери на
товарния
борд.

Ширина: 2040 мм
Дължина: 2700 мм

Ширина: 2040 мм
Дължина: 3500 мм

Crafter Бордови
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Модулни допълнителни
агрегати за съобразено с
потребностите снабдяване
с електричество.

Дължина на
автомобила
7211

Дължина на
автомобила
68462)

Дължина на
автомобила
59962)

Дълга база plus3)
(4490)

Дълга база (4490)

Средна база (3640)

Двойна кабина

Единична кабина

Обзор на моделните варианти ще откриете на страница 48.

1) Ограничено предлагане. Подробна информация ще получите от Вашия дилър на Volkswagen.
±50 мм. Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.

2) При монтаж на греда за броня в тясно изпълнение дължината на автомобила се намалява с 28 мм.

3) Налично само при единична кабина.

4) Просветът е с допустимо отклонение от

Crafter Шаси-кабина за индивидуални надстройки.
Благодарение на ниското си собствено тегло, той е перфектната основа дори за тежки надстройки: Crafter
Шаси-кабина. Освен това заводските подготовки улесняват дооборудването за специални изисквания.
Примери за надстройки ще откриете на следващите страници или на www.vw-lekotovarni.bg/modeli-ikonfigurator/nalichni-avtomobili-s-transformaciya
Допълнителни агрегати – отбор на мощност от двигателя и компресори за
климатик1)4 (без изобр.).
За допълнителни оборудвания с висока потребност от електроенергия Crafter
предлага заводски монтирани допълнителни агрегати, задвижвани от двигателя. Предимствата на икономичното им фабрично вграждане са високата технологична безопасност и обслужването в рамките на обичайните сервизни интервали. Налични са четири варианта: генератор до 250 A; генератор плюс
компресор за климатик; генератор плюс два компресора за климатик; два
генератора (всеки по 180 A) плюс компресор за климатик. Компресорите за
климатика работят независимо от климатичната инсталация и осигуряват по
време на движение и престой температури над точката на замръзване – например за доставка на свежи продукти, транспортери и микробуси за превоз
на лекарства .

Управляващ блок за доработчици. Дава възможност на фирмите за доработки да изработят своето оборудване така, че да може да се управлява
например от смартфон. Индивидуализираният за нуждите на клиента контролен уред е свободно програмируем и предлага индивидуални конфигурации от входове и изходи и регулиране на свободния ход на двигателя.

Стандартен таван
Височина на автомобила 23124)

Две височини на рамата.
Шасито на Crafter се предлага с нормална рама или във вариант без
заден панел и с плоска рама. Плоската рама, която е по-ниска със 185 мм,
улеснява товаренето и разтоварването и осигурява до 2 м3 повече обем на товарното отделение.

Размери на
автомобила
в мм

Височина на
автомобила
7554)
Височина на
автомобила
5704)

Дължина на
автомобила
68462)

Дължина на
автомобила
59962)

Дълга база
(4490)

Средна база
(3640)

Двойна кабина

Единична кабина

Crafter Шаси-кабина
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Най-добрите решения за
доработки в класа.
Umbauportal на Volkswagen Лекотоварни автомобили.
Сертифициране на партньорите.
Технически безопасни надстройки и преоборудване.

Най-съвременните
комуникационни
технологии на борда.

01

01

01 Аварийно-спасителен автомобил. Crafter предлага идеални възможности за преоборудване като аварийно-спасителен автомобил, тип ELW 1, съгласно стандарта DIN с две работни места отпред и още две отзад. Оборудването включва дигитална радиотехника и специална техника за сигнализация, свободно програмируем интерфейс, както и асистент за паркиране. За по-високите изисквания за мощност аварийно-спасителният автомобил разполага с акумулатор с по-висок капацитет, втори генератор (180 A),
функция за продължаване работата на двигателя при изваден ключ, втори изпарител и два топлообменника. Специфичните функции се управляват централно от конзола.

	  Напълно
функциониращ
мобилен сервиз.

02

03

Значително по-бързо
качване и слизане.

02

02 Мобилна пътна помощ. Голямото товарно отделение на Crafter с висок таван е идеално за дооборудване като мобилен сервиз. Оборудването включва стъкла с термозащита, отделение в пода с алуминиев
капак, четири чекмеджета, три кутии, работен плот с менгеме и покривна сигнална инсталация в жълт
цвят. За оптимални работни условия в товарното пространство спомагат LED осветление, 12 V букса и
вентилационен отвор на тавана. Монтирането на рафтове се улеснява от шестостенните отвори за
M6 винтове на вътрешните стени и универсалното подово покритие. Оптимални възможности за закрепване и товарене предлагат наличните на всички стени шини за закрепване, подпокривният носач за товари, както и възможността за закрепване на товар над кабината на водача. Освен това по поръчка се предлага окачване, оптимизирано за постоянно натоварване.

03

03 Автомобил за куриерски пратки и доставки. За оптимална достъпност на товарното отделение се
предлага преградна стена с отвор за преминаване и сгъваема седалка за пътника до водача. Повече гъвкавост и безопасност предлагат сгъваемите рафтове и камерата при движение на заден ход „Rear View“.
Товаренето и разтоварването се улесняват от изключително ниския товарен борд, задно стъпало и задни
врати с по-голям ъгъл на отваряне.

Новият Crafter – надстройки и преоборудване
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01 | 02

01

01 Линейка. С високата си активна и пасивна защита Crafter Kasten предлага идеалната
платформа за преоборудване в линейка. Модерните системи за безопасност, 16-цоловата спирачна система и шасито, което винаги се регулира индивидуално за всяка Crafter
линейка, осигуряват базата за надеждни и безопасни пътувани. За изключително надеждна тяга се грижи опционалното задвижване на четирите колела 4MOTION. Освен
това опционалната 8-степенна автоматична скоростна кутия гарантира смяна на предавки без загуба на тяга. Това увеличава стабилността на лекарите и парамедиците при пътуване.

02

02 Автомобил за лица с намалена подвижност. Със своята особено ниска височина за качване Crafter с предно задвижване е оптимална основа за преоборудване с платформен подемник или рампа. Множеството асистиращи системи за водача, налични като допълнително оборудване, допринасят за отличната пригодност за движение в градския
трафик: помощ при паркиране, асистент за паркиране, камера при движение на заден ход и сензорна странична защита. За още повече комфорт в интериора допринасят допълнителен компресор, втори изпарител, втори топлообменник, както и ръкохватки на задните колони.

Авариен автомобил

Странична стойка за
превоз на дограма

Товарен ван с платформа с
повдигателен механизъм

Самосвал

Самосвал за превоз на контейнери

Самосвал със сваляща се платформа

Бордови

Автомобил за пътна помощ

Автовишка

Бордови с брезентово покритие
и рамка

Самосвал с кран

Линейка

„Дрехарка“

Хладилен автомобил

Кемпер

03

Надеждност при
високи външни
температури.

03

03 Хладилен автомобил. Опционалните допълнителни агрегати улесняват преоборудването
в хладилен автомобил за транспорт на медикаменти или пресни хранителни продукти. За да
може товарното отделение да се темперира оптимално своевременно, в оборудването са
включени втори вътрешен изпарител, допълнителен генератор, компресор с хладилен агент и
втори топлообменник. Шарнирът на плъзгащата се врата с по-дълбок улей позволява цялостна облицовка с ефикасна топлоизолация.

Професионални решения за трансформации можете да намерите на специалния портал за доработки на
Volkswagen Лекотоварни автомобили. Всички автомобили, показани в портала, са преминали изпитания за безопасност от Volkswagen Лекотоварни автомобили и се предоставят от сертифицирани партньори. Възползвайте се
от дългогодишния опит на PremiumPartner.

Вашето желание. Нашето решение. Подробни описания на всички доработки ще откриете на: www.umbauportal.de
Може да се свържете с нас и по телефона. Нашата безплатна гореща линия: 00800 – 28 78 66 49 33.
Crafter – доработки
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Моделните варианти на Crafter.
Kasten

Средна база

Дълга база

Дълга база plus*

Дължина на автомобила
Дължина на товарното
отделение

5986 мм
3450 мм

6836 мм
4300 мм

7391 мм
4855 мм

Стандартен таван
Височина на автомобила1):
2355 мм
Височина на товарното
отделение2): 1726 мм

–––

Kasten
Plus*
Дължина на автомобила
Дължина на товарното
отделение

–––

Висок таван
Височина на автомобила1):
2590 мм
Височина на товарното
отделение2):
1961 мм

Средна база

Дълга база

Дълга база plus

5986 мм
3450 мм

6836 мм
4300 мм

7391 мм
4855 мм

Стандартен таван
Височина на автомобила1):
2355 мм
Височина на товарното
отделение2): 1726 мм

–––

–––

–––

–––

Висок таван
Височина на автомобила1):
2590 мм
Височина на товарното
отделение2): 1961 мм

Супервисок таван
Височина на автомобила1):
2798 мм
Височина на товарното
отделение2): 2196 мм

–––

–––

Шаси-кабина

Средна база

Дълга база

Дълга база plus*

Дължина на автомобила

5996 мм3)

6846 мм3)

7211 мм

Единична кабина
Височина на автомобила1):
2312 мм

Двойна кабина
Височина на автомобила1):
2330 мм

–––

1) При предно задвижване, задвижване на четирите колела 4MOTION и задно задвижване с единични гуми. Просветът е с допустимо отклонение от ±50 мм. 2) Височина на товарното отделение при предно задвижване. 3) При монтаж на греда за броня в тясно изпълнение дължината
на автомобила се намалява с 28 мм. 4) Не е налично при цвят сигнално оранжево и специални лакови покрития. 5) Налично само за Crafter Kasten. 6) Налично само за Crafter Kasten и Crafter Kasten Plus. *) За България се предлагат като пакет Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.

Серийно оборудване.
Екстериор
Бордови

Средна база

Дълга база

Дълга база plus

Дължина на автомобила

6204 мм

7004 мм

7404 мм

Функционално оборудване

16-цолови стоманени джанти в сребристо
с капачки
Двойни халогенни предни светлини
Радиаторна решетка, релефна,
с хромирана лайстна в горната част
Стъкла с термозащита

Единична кабина
Височина на автомобила1):
2312 мм

Безопасност

Интериор
Двойна кабина
Височина на автомобила1):
2330 мм

–––

–––

–––

Самосвал

Средна база

Дълга база

Дължина на автомобила

6204 мм

7004 мм

–––

BlueMotion Technology със система Старт-стоп
и рекуперация на спирачната енергия
Отопление с електронно регулиране
Две 12 V букси в кабината на водача
Електрически стъкла
Централно заключване с дистанционно управление
Асистент за компенсация на страничния вятър6)

Текстилна тапицерия „Austin“ в черно
„Titanium Black“
Две единични седалки на първия ред
Волан с регулиране по височина и дължина
Многофункционална система за съхранение на вещи
Четири поставки за чаши в кабината на водача
LED осветление в товарното отделение5)
Гумено подово покритие в кабината на водача

Мултиколизионна спирачка
Асистент при потегляне по наклон
Дневни светлини
Въздушна възглавница за водача
Електронна стабилизираща програма
ABS, ASR, EDS
Сигнализация при водача при непоставен колан
Имобилайзер, електронен
Електромеханично сервоуправление

Дълга база plus

–––

Единична кабина
Височина на автомобила1):
2312 мм

–––

–––

–––

–––

Crafter - Обзор на моделни варианти и серийно оборудване
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Лакови покрития.

03

06

09

01

04

07

10

02

05

08

11

06 Reflex Silver. Лаково покритие металик.
| KA | PL | PR | FG |
07 Indium Grey. Лаково покритие металик.
| KA | PL | PR | FG |
08 Deep Black. Лаково покритие перлен ефект.
| KA | PL | PR | FG |

01 Candy White. Универсален лак.
| KA | PL | PR | FG |
02 Cherry Red. Универсален лак.
| KA | PL | PR | FG |
03 Bright Orange. Универсален лак.
| KA | PL | PR | FG |
04 Ontario Green. Универсален лак.
| KA | PL | PR | FG |
05 Deep Ocean Blue. Универсален лак.
| KA | PL | PR | FG |

09 Candy White/Cherry Red. Двуцветно лаково
покритие. | KA | PL |
10 Candy White/Deep Ocean Blue. Двуцветно лаково
покритие. | KA | PL |
11 Candy White/Mojave Beige Metallic. Двуцветно
лаково покритие. | KA | PL |
12 Reflex Silver Metallic/Indium Grey Metallic.
Двуцветно лаково покритие. | KA | PL |

12

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

Колела и тапицерия.

01

02

06

07

08

01 Стоманени джанти 6 ½ J x 16 в сребристо с
капачка. С гуми 205/75 R 16 C.
| KA | PL | PR | FG |
02 Стоманени джанти 6 ½ J x 16 в черно с
капачка. С гуми 205/75 R 16 C.
| KA | PL | PR | FG |
03 Стоманени джанти 6 ½ J x 16 в черно с тас. С
гуми 205/75 R 16 C.
| KA | PL | PR | FG |
04 Алуминиеви джанти „Lismore“ 6 ½ J x 17.
С гуми 235/60 R 17 C.
| KA | PL | PR | FG |

03

04
*Налично само с пакет „Trendline“.

05

05 Тапицерия текстил „Austin“ в
черно Titanium Black. | KA | PL | PR | FG |
06 Тапицерия текстил „Memphis“* в
черно Titanium Black. | KA |
07 Тапицерияплътна „Marathon“ в
сиво Palladium | KA | PL | PR | FG |
08 Тапицерия изкуствена кожа „Mesh“ в
сиво Palladium. | KA | PL | PR | FG |
Crafter – Лакови покрития, колела и тапицерия на седалките
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Екстериор.

03

01

02

01 LED предни светлини. Дневни, къси и дълги светлини с енергоспестяващи
LED лампи. Високата безопасност на работа и дълготрайността на LED лампите повишават безопасността благодарение на по-малката вероятност от изгаряне. | KA | PL | PR | FG |

02 Пакет „Trendline“. Той обхваща в кабината на водача: две отделения за вещи в подпокривното пространство с осветление за четене, комфортна седалка за водача с текстилна тапицерия „Memphis“, заключваща се жабка, два допълнителни 12 V контакта, осветление на стъпалото, подобрена звукоизолация на кабината и различни хромирани елементи. Екстериорните елементи в пакета
включват: фарове за мъгла с интегрирани светлини за завой, капачки на джантите с хромирана емблема „VW“ и отличителни
хромирани лайстни на решетката на предната броня. | KA | PL | PR | FG |
03 Ергономичен носач за стълба. Добре премислената конструкция позволява лесно закачане и откачане на стълби на страничната стена на автомобила. Лесно движещ се механизъм повдига стълбата за транспортиране върху покрива. | KA | PL |
Подготовка за напречни греди (без изобр.). Монтажните шини с C-профил на покрива улесняват монтирането на напречни греди,
товарни скари и други носачи. | KA | PL |
Напречни греди с ролка (без изобр.). С този тип носачи могат да се транспортират безопасно дълги товари.

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

| KA |

06

04 | 05

07

08

04 Носач за стълба. С него можете безопасно и безпроблемно да транспортирате стълби върху покрива на автомобила. Регулируемият държач е удобен за употреба и се монтира лесно върху напречните греди или товарна скара. | KA | PL |

Фиксиран теглич (без изобр.). Могат да бъдат
теглени товари до 3,5 т с включена стабилизация
при теглене.
| KA | PL | PR | FG |

05 Комплект ограничители за високи товари. С помощта на индивидуално
регулируемите ограничители от изцяло поцинкована листна стомана върху
покрива могат удобно да се транспортират дълги товари.
Височина без напречни греди: 180 мм. | KA |

06 Теглич, демонтируем. За ремаркета и носещи
системи до 3,5 т.
| KA | PL | PR | FG |

07 Широко стъпало, интегрирано в бронята. То обхваща цялата ширина на
бронята и улеснява товаренето и разтоварването. | KA | PL |
08 Стъпало, интегрирано в бронята отстрани. То обхваща половината ширина на бронята и улеснява товаренето и разтоварването. Може да се комбинира с подготовка за теглене на ремарке с прикачно тегло до 3,5 т.
| KA | PL |

Подготовка за теглич за ремарке (без изобр.). Предлагат се различни видове
подготовка за ремарке с товар до 3,5 т. | KA | PL | PR | FG |

Crafter – Екстериор
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We Connect1),2)

Комфорт и инфотейнмънт

We Connect1), 2) предлага:
•
•
•
•

Обаждане на пътна помощ
Информационно обаждане
Местоположение на паркиране
Автоматично известяване за инцидент
Статус на автомобила

•
•
•
•

Врати и светлини
Доклад за състоянието на автомобила
Данни за шофиране
Планиране на посещение в сервиз

•
•
•
•
•
•
•

Уеб радио4)
WLAN хотспот4)
Известие за скорост
Клаксон и мигачи
Онлайн изчисляване на маршрут
Бензиностанции и зарядни станции
Места за паркиране

We Connect Plus1),3)
We Connect Plus1), 3) предлага:
•
•
•
•
•
•

Онлайн информация за трафика
Онлайн актуализиране на карти
Онлайн гласово управление
Медия стрийминг4)
Известие за местоположение
Онлайн алармена система срещу
кражба

• Онлайн стационарно отопление5)

01 AppConnect. С AppConnect можете да използвате много от функциите на Вашия смартфон. Използвайте го по време на шофиране - много удобно и безопасно чрез сензорния екран на вашата информационно -развлекателна система. За да направите това, просто свържете смартфона чрез USB кабел със
системата или безжично за смартфони, поддържащи Apple CarPlay ™. KA | PL | PR | FG |
Подготовка за мобилен телефон “Comfort”, включително функция за индуктивно зареждане.6) Подобрява обхвата и зарежда безжично батерии на съвместими устройства. KA | PL | PR | FG |

Гласово управление.7) Управлявайте гласово редица телефонни, навигационни и аудио функции.
Допълнителен USB интерфейс. В комбинация с навигационната система „Discover Media“ разширява
централното отделение с допълнителна възможност за зареждане на смартфони и други устройства.

03 Места за паркиране. Спестете време чрез оптимизирано търсене на паркоместа и вижте
свободни възможности за паркиране, включителноцени и работно време.4)

1) За използване на услугите на We Connect е необходимо да имате Volkswagen ID потребителски акаунт и да влезете в We Connect с потребителско име и парола. Допълнително трябва да имате сключен с Volkswagen AG отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus. При
We Connect Plus разполагате със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате в интернет на адрес myvolkswagen.net/bg/bg.html и да използвате услугите безплатно за целия договорен период. 2) Допълнително оборудване срещу доплащане при аудио система
„Composition Audio“. Серийно оборудване за всички инфотейнмънт системи от по-високи версии. 3) При активирано удължаване от втората година срещу доплащане. 4) Предлага се само в комбинация с пакета „Streaming & Internet“. 5) Само в комбинация с допълнителен воден отоплител. 6) Само в комбинация с аудио система “Composition Colour” или по-висока версия. 7) Само в комбинация с аудио система “Ready 2 Discover” или навигационна система “Discover Media”.

Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

Инфотейнмънт.

02

01

03

01 Навигационна система „Discover Media“1). Системата с 20,3 см (8 инча) TFT цветен дисплей, включително сензор за близост,
мощност 4 x 20W и четири високоговорителя предлага хибридна навигация, избор от различни варианти за карти, безплатна актуализация на картите през интернет, два външни USB входа, както и Bluetooth интерфейс, хибридно гласово управление и интернет
радио. Системата поддържа wireless5) AppConnect, We Connect2), 3) и We Connect Plus2), 4)
| KA | PL | PR | FG |

02 Аудио система “Composition Colour”. Системата с 16,5 см (6,5 инча) TFT
цветен дисплей, мощност 4 x 20W и четири високоговорителя разполага със
слот за SD-карта, два външни USB входа, Bluetooth интерфейс и поддържа базовите услуги на We Connect2), 3), както и избрани услуги на We Connect Plus2), 4).
| KA | PL | PR | FG |

Аудио система “Ready 2 Discover” (без изобр.). Системата с 20,3 см (8 инча) цветен сензорен дисплей, включително сензор за близост, подготовка за навигация и четири високоговорителя предлага два външни USB входа, както и Bluetooth интерфейс, хибридно
гласово управление и интернет радио. Системата поддържа wireless5) AppConnect, We Connect2), 3) и We Connect Plus2), 4).
| KA | PL | PR | FG |

03 Аудио система „Composition Audio“.Системата с монохромен дисплей,
мощност 2 х 20W и два високоговорителя разполага със слот за SD-карта, USB
вход и Bluetooth интерфейс. | KA | PL | PR | FG |

1) Може да се комбинира с дигитално радиоприемане DAB+ и подготовка за мобилен телефон “Comfort” 2) За използване на услугите на We Connect е необходимо да имате Volkswagen ID потребителски акаунт и
да влезете в We Connect с потребителско име и парола. Допълнително трябва да имате сключен с Volkswagen AG отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus. При We Connect Plus разполагате със
срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате в интернет на адрес portal.volkswagen-we.com и да използвате услугите безплатно за целия договорен период. 3) Допълнително оборудване
срещу доплащане при аудио система „Composition Audio“. Серийно оборудване при по-висока версия инфотейнмънт система. 4) При активирано удължаване от втората година срещу доплащане. 5) Само в комбинация с устройство, поддържащо CarPlay

Crafter – Car-Net и инфотейнмънт.
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Интериор и комфорт.

01

01 Мултифункционален кожен волан, отопляем. Изключително приятен на допир и удобен за използване. Чрез бутоните можете да управлявате напр. радио- и навигационната система, мобилния си телефон
или темпомата. | KA | PL | PR | FG |
Мултифункционален волан (без изобр.). С бутоните лесно управлявате мултифункционалния дисплей,
Bluetooth връзката с мобилния Ви телефон, както и радио- и навигационната система.
| KA | PL | PR | FG |
Дигитален тахограф (без изобр.). Тахографът записва цифрово данни за изминатото разстояние и скоростта и предупреждава водача автоматично преди надвишаване на времето за шофиране.
| KA | PL | PR | FG |
Интерфейс за управление на автопарк/Подготовка за телематика (без изобр.). Изключително лесна интеграция на съществуващи системи. Съвместимост с всички съществуващи системи.
| KA | PL | PR | FG |
Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

02

04

03

05

02 Климатична инсталация „Climatic“. За желаната температура в купето се грижи безстепенното
регулиране на климатичната инсталация.
| KA | PL | PR | FG |
03 Мултифункционален дисплей „Plus“. Монохромният TFT дисплей показва актуалната информация, напр. външната температура, оставащия
пробег, средната скорост на движение и средния
разход на гориво. Той предлага удобно управление на асистиращите системи за водача и бърз
контрол на функциите на автомобила.
| KA | PL | PR | FG |

04 Климатична инсталация „Climatronic“. Тази
система предлага 2/3-зоново регулиране на температурата за водача, пътника до водача и товарното/пътническото отделение1). Автоматичната
функция за затворена циркулация на въздуха, сензорът за качеството на въздуха, допълнителните
вентилационни отвори и опционалното допълнително отопление създават приятна температурна
среда. | KA | PL |
05 Климатична инсталация „Climatic“ с втори
изпарител. За професионален превоз на хора или
чувствителна към температура стока товарното отделение може да се климатизира. Вентилационните
отвори се намират над преградната стена.
| KA | PL |

Друго оборудване.
Втора плъзгаща се врата (без изобр.). Подобрява възможността за товарене с 1311 мм широчина на отвора от лявата страна на автомобила. | KA | PL |
Калобрани (без изобр.). Защита от пръски мръсотия и камъни.

| KA | PL | PR | FG |

Сенник, широкоъгълен (без изобр.). Откъм страната на пътника отпред в сенника се интегрира широкоъгълно огледало. Интелигентната оптика подобрява гледката на водача вдясно и покрива и мъртвата точка. | KA | PL | PR | FG |

06

Зимен пакет (без изобр.). Обхваща електрически въздушен отоплител, по-голям резервоар за почистваща течност с показване
на нивото, отопляеми дюзи на чистачките и отопляемо предно стъкло. | KA | PL | PR | FG |
Допълнително отопление (без изобр.). Захранваната с гориво система подпомага отоплението при работещ двигател.
| FG |

| KA | PL | PR

Стационарно отопление плюс допълнително отопление (без изобр.). Освен функциите на стационарното отопление
допълнителен отоплител (печка) подпомага отоплението при работещ двигател. | KA | PL | PR | FG |
Стационарно отопление плюс допълнително подгряване на антифриза, програмируемо (без изобр.). Освен функциите на стационарното отопление допълнителното подгряване на антифриза подпомага отоплението при работещ двигател и може да бъде
програмирано за п
 редварително затопляне на автомобила. | KA | PL | PR | FG |
Отопление на предните седалки (без изобр.). Интегрирано в седалките и облегалките с индивидуално регулиране за водача и пътника до водача в три степени. | KA | PL | PR | FG |

07

06 Стационарно отопление, програмируемо. Захранваното с гориво стационарно управление загрява директно входящия въздух и затопля товарното/
пътническото отделение през вентилационните отвори. По желание се предлага дистанционно управление. | KA | PL | PR | FG |
07 Допълнително подгряване на антифриза с програмируемо стационарно
отопление. Допълнителното подгряване на антифриза подпомага отоплението при работещ двигател чрез функция за програмиране на предварително
затопляне на автомобила до 60 минути, напр. за бързоразмразяване на стъклата на кабината на водача. | KA | PL | PR | FG |

1) Само в комбинация с втори изпарител.
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Volkswagen Оригинални аксесоари.
Аксесоарите на Volkswagen предлагат разнообразни възможности за
оборудване, перфектно пригодени за Crafter. Така функциите и възможностите за приложение могат да бъдат допълвани и съобразени с
Вашите индивидуални потребности. Допълнителни аксесоари ще откриете в общия каталог, който можете да получите от Вашия
Volkswagen дилър.

01

02

03

04

05

01 Кука за теглич и стъпало. Куката за теглич улеснява безпроблемната смяна на теглича за товарни автомобили.1) Опционалното стъпало служи за още по-комфортно слизане и качване.2)
| KA | PL |

02 Ветро- и дъждобран. При пътуване с леко отворен прозорец намалява значително пръските вода и
смущаващия шум от вятъра, а при странични слънчеви лъчи предоставя защита от заслепяване.
| KA | PL | PR | FG |

Теглич-кука с модул с електрическа инсталация (без изобр.). Тя предоставя допустимо вертикално натоварване върху прикачното устройство от 150 кг и позволява бърз и лесен монтаж. Оригиналният модул с
електрическа инсталация на Volkswagen (13-полюсен) осигурява електрозахранването на ремаркето.
| KA | PL | PR | FG |

03 Кутия с укрепващи елементи. Тя съдържа колани с тресчотка и фиксиращи колани, предпазители за
кантове, подложки против плъзгане и брошура с указания за обезопасяване на товари. Като опция се
предлага и държач за стена. | KA | PL | PR | FG |

Четири закачалки KERL (без изобр.). Тези универсални закачалки се закрепват лесно към системата от
шини на автомобила. Всяка закачалка KERL е с максимално натоварване от 50 daN. С тях можете безопасно и удобно да превозвате в автомобила леки предмети, например якета или каски. | KA | PR | FG |
Калобрани (без изобр.). Устойчивите калобрани предпазват долната част на пода, бронята, страничните
прагове и вратите от пръски мръсотия и камъни. Те ограничават също така разпространението на пръските вода. | KA | PL | PR | FG |
Серийно оборудване   Допълнително
оборудване

| KA |

Kasten   |

PL |

Kasten Plus   |

PR |

Бордови   |

FG |

Шаси-кабина

04 Държач за обезопасяващ колан за товари. С помощта на държача за обезопасяващ колан товарът
се фиксира в товарното отделение. Лесно закрепване към шините или към точката на закрепване на
укрепващата щанга. | KA | PL | PR | FG |
05 Стелки за всякакви метеорологични условия. Изработени с точната форма, тези релефни стелки в черен цвят са здрави и се мият лесно. | KA | PL | PR | FG |

Обща информация.
Рециклиране на стари автомобили.
Volkswagen полага усилия да бъде модерна компания и следва този принцип във всеки един свой
продукт. Това важи естествено и при опазването на околната среда и ресурсите. Поради това всички
нови автомобили от марката Volkswagen могат да бъдат рециклирани без да замърсяват околната среда и принципно без всякакви разходи – при условие че са изпълнени законовите предписания в съответната страна – да бъдат върнати за рециклиране. Повече информация по темата можете да получите при Вашия Volkswagen дилър.

тестова процедура за леки и лекотоварни автомобили (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure,
WLTP) – нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и на емисиите на CO2. От 1-ви
септември 2018 г. WLTP замества поетапно досегашната тестова процедура - новия европейски цикъл
на шофиране (NEDC). Въз основа на по-реалистичните условия на тестване измерените по WLTP стойности на разхода на гориво и CO2 емисии в много случаи са по-високи от тези, измерени по NEDC.
Допълнителна информация за разликите между WLTP и NEDC можете да намерите на https://www.vwlekotovarni.bg/wltp-1.

TDI® и 4MOTION® са регистрирани марки на Volkswagen AG и други дружества на Volkswagen Gruppe в
Германия, както и в други държави. Наличието на необозначени с ® марки в този документ не следва да се
тълкува като липса на регистрация на съответните марки и/или разрешение за използването им без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG.

В момента все още е задължително да се указват стойностите по NEDC. Що се отнася до нови автомобили, чийто тип е определен по WLTP, стойностите по NEDC се извеждат от стойностите по WLTP. Допълнителната индикация на стойностите по WLTP е доброволна, докато използването им стане задължително.
Тъй като стойностите по NEDC се дават като допустими граници, те не се отнасят за определен, индивидуален автомобил и не са част от офертата. Те служат единствено за сравнение между отделните типове
автомобили. Допълнително оборудване и аксесоари (компоненти за монтаж, размер гуми и т.н.) могат да
променят важни параметри на автомобила, като напр. тегло, триене при търкаляне и аеродинамика, и наред с метеорологичните и пътни условия, както и индивидуалния стил на шофиране на водача, могат да
повлияят на разхода на гориво, разхода на електроенергия, CO₂ емисиите и динамичните показатели на
автомобила.

Част от публикуваните в този каталог автомобили изобразяват допълнително оборудване, предлагано
срещу заплащане. Този каталог не може да покаже пълния обхват на предлаганото серийно и допълнително оборудване. Поръчката на допълнително оборудване може да доведе до удължаване срока на доставка на автомобила. Показаните в каталога превозни средства може да се различават в някои детайли
от актуалните, предназначени за България доставки. Показаните в изображенията декоративни елементи
не са част от стандартното оборудване
Гарантирано качество.
Гаранцията за първите две години на експлоатация е без ограничение в пробега и е с валидност в
цяла Европа. За третата, четвъртата и петата година на експлоатация гаранцията е с валидност само и
единствено на територията на България, ограничена е по пробег до 250 000 км и изтича в края на петата година или при изчерпване на заложения пробег от 250 000 км, което от двете събития настъпи
първо. Информация за пълните условия на гаранцията можете да намерите на официалния сайт на
Volkswagen Лекотоварни автомобили. Гаранция против пробив от ръжда: 12 години. Гаранция на лаковото покритие: 3 години.

Класовете на енергийна ефективност оценяват автомобилите въз основа на емисиите на CO₂ като се отчита собственото тегло на автомобила. Автомобили, които отговарят на средните стойности, се класифицират с D. Автомобили, които са по-добри от актуалните средни стойности, се класифицират с A+, A, B
или C. Автомобили, които се представят по-зле спрямо средните стойности, се класифицират с E, F или G.
В автомобили от клас N1, N2 и M2 се използва хладилен агент R134a. Crafter от клас M1 получава в комбинация с климатична инсталация хладилен агент R1234yf. GWP (потенциал за глобално затопляне)
стойността на използвания хладилен агент е 1.430 (хладилен агент R134a) и 4 (хладилен агент R1234yf).
Капацитетът на резервоара зависи от компресора на климатика и варира от 560 до 590 г.

Изведената информация за обхвата на предложенията, оборудването, външния облик, техническите
данни и производствени разходи се базира на особеностите на немския пазар и е актуална към момента на отпечатване на настоящия каталог. За повече информация относно специфични отклонения
при предназначените за местния пазар автомобили, моля, обърнете се към Вашия Volkswagen дилър.
Посочените стойности за разход на гориво и вредни емисии са установени по метода за измерване,
предвиден в закона. От 1-ви септември 2017 г. типът на някои от новите автомобили се одобрява въз основа на световната хармонизирана

1) Куката е включена в доставката. Модулът за електрическа инсталация се поръчва отделно. 2) Стъпалото не е подходящо за бордови автомобили и е налично само заедно с греда за теглич. Аксесоарите на Volkswagen се предлагат от Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67,
63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com, и са налични само при Вашия Volkswagen дилър.
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Всичко под контрол – чрез цифровото
управление на автопарк We Connect Fleet*.
We Connect Fleet е модерната система за управление на автопарк от Volkswagen, която предлага бърз и лесен достъп до важна информация за
автомобилите и автопарка. Независимо дали искате да водите цифрови пътни листи или да проверявате разходите и потреблението: От днес
можете да управлявате още по-лесно и ефективно Вашите Volkswagen лекотоварни автомобили и автомобили на други производители1) през
уебпортал и приложението. Това пести време и позволява значително облекчение в работното ежедневие. Допълнителна информация за
управление на автопарк ще получите от Вашия дилър на Volkswagen Лекотоварни автомобили.

* Към момента не се предлага за България.

Преглед на всички услуги.*
Цифров пътен лист. Записване на пътувания
на водача и на автомобила: С минимални усилия за
водача We Connect Fleet записва и съхранява в
електронен вид всички маршрути. След това пътният
лист може да се експортира като PDF.

Цифров дневник на зареденото гориво. Бързо
GPS локализиране и маршрут. Не губете автомобилите
установяване на разходите за гориво: Услугата минимизира
от поглед: Изминатите маршрути на Вашите
усилията на водача и финансовото счетоводство.
водачи и местоположенията на автомобилите се
Процесите на зареждане с гориво и фактурите могат да
предават
в
уебпортала.
Може да ги видите там по всяко време.2)
бъдат отбелязани директно в уебпортала.

Анализ на разходите.3) Идентифициране и използване
на потенциала за икономия: We Connect Fleet показва
дългосрочния разход на Вашите автомобили. Така
получавате обзор за икономическата ефективност на
целия Ви автопарк.

Управление на поддръжката.3) Готови за употреба, когато
има нужда: Проверете онлайн състоянието на
автомобилите. Съобщения на автомобила и необходимост
от следващо сервизно обслужване се отразяват веднага в
уебпортала.4) Минимизирайте Вашия принудителен престой, като
предадете тези данни на Вашия сервизен партньор.5)

Решение за всеки автомобил.
Crafter
от година на
производство 2018 г. 3)
По желание се предлага
фабрично.

Volkswagen от година на
производство 2008 г.1)
Caddy, Transporter, Crafter, Amarok и
Volkswagen Леки автомобили.

TelematikBox.
Предлага пълен обем услуги с
интегрирана SIM карта.

DataPlug. 6)
Изгодното решение за
дооборудване за мобилен
телефон.

Използване на функции по
време на път.
С приложението We Connect Fleet може
да планирате маршрути, да проверявате
пътни листи и разходи за зареждане с
гориво и да реагирате винаги гъвкаво.

Автомобили на други
производители.

TomTom LINK 610.7)

Много модели могат да се
дооборудват.

Решение за дооборудване с
интегрирана SIM карта.

Централно управление на
всички данни
за автомобила.
В уебпортала се събиратвсички данни за автомобила –
независимо дали TelematikBox, DataPlug или TomTom LINK 610.

* Не важи за българския пазар.
1) Повечето модели на марката Volkswagen Лекотоварни автомобили (Crafter, Transporter, Caddy и Amarok) от година на производство 2008 г., както и модели на марката Volkswagen от година на производство 2008 г. и много модели на други производители подлежат на дооборудване в
зависимост от оборудването им. 2) Показаният в уебпортала маршрут се изчислява на база на GPS сигнал и може да се различава от реално изминатата отсечка. 3) Налично само за Crafter, които от календарна седмица 27/2018 г. могат да се поръчват с Volkswagen TelematikBox в
комбинация с We Connect Fleet (предишно наименование ConnectedVan). Употребата на We Connect Fleet може да подлежи на допълнителни ограничения или условия. 4) Моля, считайте предупредителните съобщения в автомобила и обясненията в ръководството за употреба за основен
източник на информация. Показването на предупредителни съобщения зависи от модела на автомобила и оборудването. 5) Часовете за обслужване трябва да бъдат уточнени с Вашия Volkswagen партньор за лекотоварни автомобили. 6) DataPlug може да закупите от Вашия партньор
за Volkswagen Лекотоварни автомобили. Запазваме си правото на промени. 7) Ще намерите формуляра за поръчка през уебпортала, като кликнете на „Добавяне на автомобил“ и въведете в търсачката номера на шасито на Вашия автомобил.
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