Crafter

Am nevoie de un motor robust,
pentru distanţe scurte.

Crafter
O nouă dimensiune.
Cum aţi construi autovehiculul comercial perfect?
Un prag de încărcare
coborât, pentru ca încărcarea
şi descărcarea să fie mai facile.

Am pus această întrebare celor mai importanţi clienţi
din diferite domenii de activitate. Iar nevoile şi
sugestiile lor extrem de diferite au fost integrate încă
din etapa de dezvoltare a modelului.

Mult mai economic
datorită costurilor scăzute
pentru combustibil și a
celor de întreținere.

Cuprins

Toate interfeţele importante
pentru serviciile pe care le
ofer pe teren.

O tracţiune integrală
care să nu se sfiască de
situaţiile dificile.
La fel ca mine.

Portbagajul meu
trebuie să ofere
suficient spaţiu pentru
un întreg atelier.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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Pregătit pentru cele
mai dificile sarcini.
Un model perfect pentru
afacerea ta.
Mai practic, mai rentabil şi mai
inovator ca niciodată.

1) Dotare opţională contra-cost. 2) Intră mai târziu în producţie. 3) Valoarea este valabilă pentru noul Crafter Furgon cu tracţiune faţă, comparativ cu tracţiunea spate şi cea integrală 4MOTION. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări
opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Cel mai bun loc de muncă
pentru şofer.

Cele mai bune posibilităţi de
conectare.

Primul cu scaun ergoComfort cu suspensie,
distins cu Certificatul de calitate AGR1), 2)
Varietate largă de spaţii de depozitare, plus
numeroase interfeţe şi posibilităţi de conectare
Iluminare nouă cu LED în cabina şoferului
Primul cu volan multifuncţional încălzit şi
îmbrăcat în piele1)
Primul cu priză de 230 V (300 W)1)

Pregătire pentru sistemele telematice
(interfaţă management flote)1)
Unitatea de comandă pentru diferite funcţii
poate fi adaptată conform nevoilor clientului
(pentru carosări)1)
Program de management mobil al parcului
auto ConnectedVan1)
Servicii online mobile Car-Net1)

Cele mai bune condiţii pentru
încărcare.

Excelent pentru deplasarea în
mediul urban, datorită numeroaselor sisteme de siguranţă
şi de asistenţă a şoferului.

Cel mai înalt spaţiu de transport, de până la
2.196 mm
Uşă culisantă cu lăţimea deschiderii de 1.311 mm
Iluminarea cu LED a compartimentului de
transport în dotarea standard
Pragul de încărcare este cu 100 mm mai coborât3)
Ce mai mare sarcină utilă cu tracţiune faţă
Volum de transport de până la 18,4 m3

Cea mai largă gamă de
sisteme de propulsie.
Sistem nou de tracţiune faţă, pentru o înălţime
maximă de încărcare
Primul cu transmisie automată cu 8 trepte
pentru toate tipurile de tracţiune: faţă, spate2)
şi tracţiune integrală 4MOTION2).
Unităţi auxiliare disponibile din fabricaţie1)

Cea mai rentabilă investiţie.
Stabilitatea optimă a valorii
Consum redus de combustibil
Costuri reduse de întreținere

Primul cu sistemul de frânare Multi Collision
Brake în dotarea standard
Primul cu sistemul de monitorizare a vecinătăţii
„Front Assist“, incl. funcţia City de frânare de
urgenţă1)
Funcţie nouă de reglare automată a distanţei
ACC1)
Primul cu servo-direcţie electro-mecanică
Primul cu protecţie laterală pe bază de senzori1)
Asistent nou de menţinere a benzii de rulare
„Lane Assist“1)
Primul cu senzor “Blind Spot” pentru unghiul
mort, inclusiv Rear Traffic Alert pentru ieşirea de
pe locul de parcare1)
Primul cu asistent manevrare remorcă
„Trailer Assist“ 1)
Primul cu asistent pentru parcare „Park Assist“1)
Primul cu faruri cu LED1)

Cele mai bune soluţii de
fixare a încărcăturii.
Primul cu podea universală din fabrică1)
Spaţiul de transport configurat pentru
integrarea flexibilă a sistemelor tip poliţă
Sistem interior nou de transport la nivelul
plafonului1)
Până la 14 inele de ancorare

Noul Crafter
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Primul cu
faruri LED.*

100 % nou. 100 % inovator.
2017

Am construit un autovehicul utilitar diferit faţă de tot ceea ce a existat până acum.
Este un autovehicul care oferă soluţii de transport orientate spre client, în condiţii de rentabilitate
maximă a costurilor. Crafter a fost creat pentru a satisface nevoile şi cerinţele variatelor grupuri de
utilizatori, pentru a fi cel mai bun autovehicul utilitar din clasa sa. Sistemele de producţie de ultimă
oră, rezervate exclusiv modelului Crafter la unitatea nouă de producţie din Wrzesnia, Polonia,
definesc noi standarde în domeniu.

*Dotare opţională oferită contra-cost. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.
Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

www.van-of-the-year.com

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen

Crafter – Exterior
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1) Dotare opţională oferită contra-cost. 2) Intră mai târziu în producţie. 3) Scaunul ergoComfort a fost distins în 26.11.2015 cu Certificatul de calitate AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V. - Proiectul Spate Sănătos) de către „Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.“ şi „Forum Gesunder Rücken
– besser leben e. V.“ (instituţii germane care au ca obiect de activitate acţiuni destinate asigurării sănătăţii spatelui).
În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale
pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

K

A

I

Două compartimente noi la nivelul plafonului,
cu mult spaţiu de depozitare.1)

B

Spaţii şi compartimente de depozitare.
B
D

C

A	Spaţiu de depozitare deschis, divizat pe 3 compartimente
B	Suport rezistent pentru pahar
C Cel mai mare torpedou din clasă
D	Compartiment pentru metrul de tâmplărie, cu spaţiu pentru diverse ustensile
E	Spaţiu în portiere pentru sticle de băuturi (1,5 l), dosare, etc.
Două compartimente noi la nivelul plafonului, cu mult spaţiu de depozitare
(conform imaginii de mai sus)1)

Interfeţe şi opţiuni de conectare.

E

F Unitate de taste pentru carosări1)
G	Interfaţă USB pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile1)
H	Sistem hands-free pentru telefoanele mobile cu Bluetooth, în combinaţie cu
toate sistemele radio şi de navigaţie1)
I Prize de 12V
Priză de 230V (300 W) pentru încărcare acumulatori scule sau laptop (fără
imagine) 1)

Confort.
J Volan multifuncţional încălzit şi îmbrăcat în piele1)
K	Montant A extrem de îngust, pentru vizibilitate panoramică/frontală optimă

Ofertă variată de scaune.
Cele cinci variante diferite de scaune pentru şofer şi pasageri oferite pentru noul
Crafter asigură un nivel excelent de confort. În comparaţie cu versiunea de bază,
scaunul Confort1) oferă adiţional posibilitatea de ajustare pe înălţime şi ca
adâncime, plus o cotieră (pe partea interioară) şi suport lombar cu reglaje în două
direcţii. Scaunul Confort “Plus”1) adaugă şi mai multe funcţii şi dotări: o a doua
cotieră şi suport lombar cu reglaje (electrice) în patru direcţii. Scaunul ergoComfort
cu suspensie1) (conform imaginii din dreapta) şi scaunul ergoActive1) cu funcţii
adiţionale de încălzire şi masaj, completează oferta de scaune.

Primul cu scaun ergoComfort cu
suspensie, distins cu Certificatul de
calitate AGR1), 2)

Scaunul
ergoComfort
cu suspensie.1),2)

8

6

7
9

1
2
3
4
5
6
7

Scaun cu suspensii cu reglaj greutate
Reglaj longitudinal
Reglaj înălţime
Reglaj adâncime
Reglaj înclinaţie
Reglaj spătar
Reglaj electric în 4 direcţii pentru suportul
lombar
8 Reglaj tetiere
9 Reglaj cotieră
Scaunul
ergoComfort
ergoActive
Sitz

4

5

3

1

2

Scaunul amortizează şocurile cauzate de
denivelările de pe suprafaţa de rulare şi oferă
reglaje în 20 de direcţii, pentru o protecție optimă
a spatelui. Combinaţia de reglaje manuale şi
electrice permite ajustarea cursivă, fără trepte
predefinite, conform directivelor institutului
german AGR pentru un spate sănătos.3) Opţional
sunt disponibile şi funcţiile de încălzire şi masaj.

Crafter – Interior şi confort
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Caracter practic avansat. Pentru orice
tip de utilizare.
Confortul extraordinar şi sistemul sofisticat de compartimente de
depozitare definesc noi standarde în clasa transporterelor de talie mare.
Crafter merge cu un pas şi mai departe, oferind inclusiv dotări pentru
cerinţele speciale. Opţiuni precum scaunele cu suspensii şi volanul
multifuncțional îmbrăcat în piele sunt disponibile pentru prima dată,
având menirea de a crea locul de muncă ideal.

Crafter – Interior şi confort
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Varietate fără egal: două transmisii,
trei motoare. În orice combinaţie.
Singurul autovehicul din clasa sa care oferă o transmisie automată cu 8 trepte pentru trei

Primul autovehicul din clasa sa
care oferă o transmisie automată
cu 8 trepte pentru trei tipuri
diferite de tracţiune.*

tipuri diferite de tracţiune.* Are reglaje special configurate pentru noul Crafter şi vă permite
să conduceţi confortabil şi la un consum optim.

Tracţiunea faţă.

Tracţiunea spate.*

Cea mai mare sarcină utilă
Capacitate mare de remorcare de până la 3,5 t

Capacitate mare de remorcare de până la 3,5 t
Unghi de bracare mic
Sarcină utilă maximă
Cea mai bună tracţiune la sarcini mari

 Înălţime prag de încărcare şi de acces reduse cu 100 mm
Cel mai înalt spaţiu de transport

Tracţiunea integrală
4MOTION.*

Tracţiune fiabilă
Manevrabilitate sigură
Cea mai bună stabilitate direcţională
Capacitate mare de remorcare de până la 3,5 t

Motor frontal montat longitudinal

Motor frontal montat transversal

Motor frontal montat transversal

Motor de 75 kW

transmisie manuală cu 6 trepte

Motor de 75 kW

–

Motor de 75 kW

–

Motor de 90 kW

–

Motor de 90 kW

transmisie manuală cu 6 trepte (disponibilă exclusiv în combinaţie cu roţi duble)

Motor de 90 kW

–

Motor de 103 kW

transmisie manuală cu 6 trepte/
transmisie automată cu 8 trepte*

Motor de 103 kW

transmisie manuală cu 6 trepte (disponibilă exclusiv în combinaţie cu roţi single)

Motor de 103 kW

transmisie manuală cu 6 trepte*

Motor de 130 kW

transmisie manuală cu 6 trepte/
transmisie automată cu 8 trepte*

Motor de 130 kW

transmisie manuală cu 6 trepte/
transmisie automată cu 8 trepte*

Motor de 130 kW

transmisie manuală cu 6 trepte*/
transmisie automată cu 8 trepte*

*Intră mai târziu în producţie.

În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter – Sisteme de propulsie
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Rentabilitate crescută datorită
calităţii specifice Autovehiculelor
Comerciale Volkswagen.
Crafter devine mai rentabil ca niciodată. Finisajele robuste şi calitatea
durabilă pe termen lung reduc la minimum costurile de întreținere.
Motoarele eficiente, combinate cu coeficientul aerodinamic redus vă
oferă un nou Crafter cu adevărat rentabil: de la investiţia iniţială, la
revânzare.

Finisaje robuste.
Cele mai reduse
cheltuieli de întreţinere.
Crafter se distinge prin fiabilitatea sa ridicată.
Aceasta este rezultatul finisajelor robuste, dar
şi a calităţii superioare a componentelor,
durabile pe termen lung.
Astfel, intervalele pentru lucrările de
întreținere şi verificare sunt mari, ceea ce
reducere semnificativ frecvenţa şi durata
vizitelor la service.

Menţinerea valorii
automobilului.
Crafter oferă cele mai bune premise pentru o
valoare de revânzare ridicată, când decideţi să
nu mai utilizaţi autovehiculul în flotă. Astfel,
achiziţia unui Crafter nou devine o investiţie cu
adevărat rentabilă.

Consum
redus de combustibil.
Motoarele TDI eficiente şi cele mai bune
caracteristici aerodinamice din clasă constituie
premisele optime pentru costuri reduse cu
combustibilul. Eficienţa noului Crafter Furgon
poate fi ridicată chiar şi mai mult, optând
pentru pachetul de optimizare a consumului.
Detalii despre Pachet găsiţi la pagina 10.

În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.
opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele

Crafter – Avantajele financiare
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Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

Cu un pas înainte:
sistemele de asistenţă pentru şofer.

Sistemul de protecţie
laterală cu senzori.
Sistemul de protecţie laterală cu senzori.*
Monitorizează părţile laterale ale
autovehiculului şi avertizează prin semnale
vizuale şi acustice în cazurile de apropiere
riscantă de stâlpi, ziduri sau pietoni. | V |

*În anumite limite tehnice specifice sistemului.
În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.
Vă rugăm să
contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale
oferite în ţara dumneavoastră.

Direcţia asistată electromecanic (fără
imagine). Sistemul reacţionează în mod activ
în funcţie de viteza de deplasare, optimizând
controlul şi siguranţa la condus. Oferă o
precizie a direcţiei inedită în domeniul
autovehiculelor utilitare. | V | DV | CH |

Asistentul pentru
manevrarea remorcii
“Trailer Assist“.
Asistentul pentru manevrarea remorcii
„Trailer Assist“. Manevrează automat
autovehiculele cu remorcă pe locurile de
parcare perpendiculare şi simplifică deplasarea
în marşarier în linie dreaptă a autovehiculului
cu remorcă, la abordarea rampelor de
încărcare şi a altor poziţii mai dificile. Șoferul
trebuie doar să selecteze marşarierul, să apese
butonul de asistenţă la parcare şi cu ajutorul
butonului de reglare a oglinzii să specifice
direcţia în care trebuie să vireze remorca.
|V|
Crafter - Sisteme de asistenţă pentru şofer
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Sisteme inovatoare de asistenţă.
Acum la bordul noului Crafter.

Asistentul de menţinere
a benzii de rulare
“Lane Assist”.

ACC şi
“Front Assist”.

Tempomatul adaptiv ACC.1) Adaptează
automat viteza la cea a autovehiculului care se
deplasează în faţă, menţinând totodată
distanţa setată de şofer. Include sistemul de
monitorizare a vecinătăţii „Front Assist“.
| V | DV | CH |

Asistentul de menţinere a benzii de rulare
„Lane Assist“.1) În cazul în care autovehiculul
părăseşte neintenţionat banda de rulare,
sistemul contra-virează şi totodată avertizează
şoferul cu semnal sonor şi cu un afişaj pe
computerul de bord. | V | DV | CH |

Sistemul de monitorizare a vecinătăţii „Front
Assist“ cu funcţie City de frânare de
urgenţă2).1) Ajută la scurtarea distanţei de
frânare în situaţiile critice. | V | DV | CH |
Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

Senzorul “Blind Spot”
cu funcţia
Rear Traffic Alert.
Senzorul "Blind Spot" cu funcţia Rear Traffic
Alert.1) Avertizează prin semnal sonor dacă se
apropie alte vehicule, la manevrele de ieşire în
marşarier de pe un loc de parcare. Dacă şoferul
nu reacţionează, sistemul poate reduce la
minimum consecinţele unui posibil accident şi,
în cel mai bun caz, poate chiar preveni un
accident, intervenind asupra frânelor.
|V|

Asistentul Crosswind.

Crosswind Assist.1) Fiind o sub-funcţie a
sistemului electronic de stabilitate, este de
ajutor în situaţiile în care vântul lateral este
foarte puternic, intervenind adaptiv asupra
frânelor când este necesar. | V |

Senzorul “Blind Spot” (fără imagine).1)
Afişează un semnal de avertizare pe oglinda
exterioară, dacă unul dintre senzorii sistemului
detectează un vehicul în unghiul mort.
|V|
ParkPilot (fără imagine). Emite avertizări
sonore când sunt detectate obstacole în faţa
sau în spatele autovehiculului la manevrele de
parcare şi, de asemenea, afişează distanța faţă
de aceste obstacole. | V |
Camera video retrovizoare “Rear View” (fără
imagine).1) Simplifică manevrele de parcare,
afişând pe ecranul sistemului radio sau de
navigaţie o anumită zonă din spatele
autovehiculului.3) Liniile directoare adiţionale
ajută şoferul la manevrarea autovehiculului.
|V|

Asistentul de direcţie
pentru parcare “Park
Assist”.
Asistentul pentru parcare „Park Assist“.1)
Are capacitatea de a parca din mai multe
manevre pe locurile de parcare paralele şi
perpendiculare. După selectarea marşarierului,
autovehiculul preia controlul automat al
direcţiei. Şoferul trebuie să acţioneze doar
ambreiajul, acceleraţia şi frâna. | V |

Asistentul pentru
luminile de drum
“Light Assist”.
Asistentul pentru luminile de drum “Light
Assist”. Estompează automat farurile când
detectează vehicule care vin din sens opus sau
vehicule care se deplasează în faţa pe acelaşi
sens, pentru a preveni incomodarea celorlalți
şoferi. Sistemul activează automat luminile de
drum când autovehiculul se deplasează cu
viteze mai mari de 60 km/h şi afară este
complet întuneric. | V | DV | CH |

Tempomatul (fără imagine). La viteze începând
de la 30 km/h, tempomatul Cruise Control
menţine viteza preselectată, inclusiv pe teren
înclinat.
| V | DV | CH |
Sistemul de monitorizare a presiunii din
pneuri (fără imagine).1) Afişează presiunea
actuală pentru fiecare anvelopă în parte şi
avertizează în cazul devierilor de la valoarea
setată. | V | DV | CH |

1) În anumite limite specifice sistemului. 2) Până la 30 km/h. 3) În funcţia de versiunea sistemului radio sau de navigaţie. Disponibil cu sistemul radio “Composition Media” şi cu sistemele
superioare.
4) Disponibil doar în combinaţie cu sistemul de navigaţie Discover Media.
5) Disponibil doar în combinaţie cu tracţiunea integrală 4MOTION.
Vă rugăm să contactaţi
distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Detectorul de oboseală (fără imagine).1)
Utilizează semnalele de avertizare vizuale şi
sonore pentru a-i recomanda şoferului să facă
o pauză, imediat ce a detectat în
comportamentul său indicii care semnalează
că este obosit. | V | DV | CH |
Funcţia de afişare a indicatoarelor de
circulaţie (fără imagine).4) Detectează
indicatoarele de circulaţie de pe drum şi
informează şoferul cu privire la situaţia
curentă din trafic. | V | DV | CH |
Proiectoarele de ceaţă cu funcţie Cornering
statică (fără imagine). Asigură vizibilitate
optimă în condiţii de meteo nefavorabile. Farul
de pe interiorul virajului iluminează şoseaua la
virare. | V | DV | CH |
Hill Dissent Assist (fără imagine).5) Vă permite
să coborâți pantele în siguranţă, datorită
controlului mai bun, reglând turaţia motorului
şi frânând în funcţie de necesar.
| V | DV | CH |
Hill Start Assist (fără imagine). Previne
deplasarea înapoi neintenţionată a
autovehiculului pe teren înclinat, permiţând
demarajul mai facil în rampă.
| V | DV | CH |

Mai multe informaţii despre sistemele
de asistenţă pentru şofer găsiţi la
www.vw-vehicule-comerciale.ro.

Crafter – Sisteme de asistenţă pentru şofer
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Sisteme de ultimă oră pentru siguranţă.
Sistemul electronic de control al stabilităţii.*
Împiedică subvirarea sau supravirarea, frânând
ţintit anumite roţi. | V | DV | CH |
Sistemul anti-blocare la frânare (ABS).*
Previne blocarea roţilor, pentru asigurarea
manevrabilităţii autovehiculului.
| V | DV | CH |
Sistemul de control al tracţiunii (ASR).
Împiedică învârtirea în gol a roţii.
| V | DV | CH |
Diferenţialul blocabil electronic (EDL).
Distribuie cuplul motorului spre roţile care nu
derapează. | V | DV | CH |
Airbag-ul pentru șofer. Oferă cea mai bună
protecție posibilă în cazul unui impact frontal
şi este o dotare standard. Opţional este
disponibil şi airbag-ul lateral.
| V | DV | CH |

Sistemul de frânare
automată
MultiCollision Brake.
Sistemul de frânare automată MultiCollision
Brake.* Iniţiază frânarea în urma unei coliziuni,
pentru evitarea coliziunilor consecutive.
Sistemul de frânare automată MultiCollision
Brake se activează când doi senzori
independenţi detectează un accident. După o
scurtă decelerare, maşina este frânată treptat
până la 10 km/h, timp în care şoferul poate
prelua el însuşi oricând din nou controlul.
| V | DV | CH |

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Sistemul de avertizare pentru fixarea centurii
de siguranţă. Dacă centura nu este fixată,
sistemul avertizează şoferul, afişând o
informare în acest sens după pornirea
motorului şi emiţând un semnal sonor după
pornirea de pe loc. | V | DV | CH |

Mai multe informaţii despre sistemele pentru
siguranţă găsiţi la
www.vw-vehicule-comerciale.ro.

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

Primul autovehicul din clasa sa care
oferă sistemul de frânare automată
MultiCollision Brake.

*În anumite limite tehnice specifice sistemului. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.
Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local

Crafter – Sisteme pentru siguranţă

19

În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter.
Disponibil în
69 de variante.
Crafter – Versiunile modelului
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Cel mai înalt spaţiu
de transport, de până
la 2.196 mm.1)

Cel mai redus coeficient
aerodinamic din clasă.

Cel mai lat spaţiu de transport şi cea
mai largă deschidere, de 1.311 mm
la uşa culisantă.

Prag de încărcare
coborât cu 100 mm în
versiunea cu tracţiune
faţă.2)

Crafter
Furgon.
Crafter Furgon se distinge prin cele mai bune condiţii
din clasă pentru încărcarea şi fixarea încărcăturii.
Dimensiunile sunt ideale pentru încărcarea şi
descărcarea de sisteme uzuale, ca de exemplu
europaleţii sau cărucioarele de transport. Pregătirea
din fabrică pentru rafturi şi sisteme de tip dulap,

Cu pragul de încărcare
cu înălţime redusă, am practic
de urcat cu câte 20 de metri
mai puţin în fiecare zi.

podeaua universală opţională şi sistemul opţional
interior nou de transport la nivelul plafonului cresc şi
mai mult flexibilitatea spaţiului de transport.

1) Valoarea este valabilă pentru noul Crafter Furgon cu ampatament lung cu consolă, cu acoperiş super-înălţat şi tracţiune faţă. 2) În comparaţie cu tracţiunea spate şi tracţiunea integrală 4MOTION. În imagine sunt vizibile,
de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în
ţara dumneavoastră.

Crafter Furgon
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Singurul cu caroserie cu pregătire
pentru montarea de poliţe.

Podeaua universală 1) şi alte soluţii
inovatoare pentru spaţiul de încărcare.

Datorită podelei universale puteţi să
instalaţi şi dezinstalaţi simplu sisteme
de tip dulap - fără să fie nevoie de găurire
sau adezivi.

Pregătirea caroseriei pentru montarea de poliţe.
Disponibil opţional cu podea rezistentă din lemn de fag.
Până la 14 inele de amarare rezistente şi retractabile.

B

A

01

01 Podeaua din lemn .1), 2) Având o grosime de 8 mm, podeaua din lemn pentru spaţiul de încărcare oferă
suprafața optimă pentru încărcătura dumneavoastră. Lemnul rezistent de fag asigură o rezistenţă excelentă pe
termen lung.
Uşile batante din spate (ilustrația din stânga). Cele două uşi înalte până la plafon permit deschiderea la 180°.
Opţional, aceasta poate fi extinsă la 270°.
Până la 14 inele de ancorare (fără imagine). Crafter dispune de 2 inele de amarare adiţionale pe peretele
despărţitor, pentru a vă permite să fixaţi bine încărcătura cu ajutorul benzilor şi plaselor. Inelele ajustabile pot fi
pliate, intrând complet în podea. Pentru a reduce riscul de împiedicare, pot fi pliate în lateral, în apropierea ușilor.

B

A

02

02 Podeaua universală.1), 2) Podeaua din lemn reprezintă pregătirea ideală pentru instalarea sistemelor de
poliţe sau dulapuri ale diferiţilor producători. Sistemele speciale de adaptare (A) pentru frezările din podea
permit montarea şi demontarea flexibilă a sistemelor de tip dulap. Pentru podeaua universală sunt disponibile
şine longitudinale şi transversale de amarare (B), ca dotare opţională.
Buzunarele de depozitare pentru uşile batante din spate (fără imagine).1) Buzunarele detaşabile sunt o opţiune
sigură şi utilă de depozitare pentru sculele de dimensiuni mai mici.
Grilaj protector pentru uşile batante din spate (fără imagine).1) Acestea protejează geamurile din spate
împotriva spargerii şi intrării prin efracţie în autovehicul.

Pregătirea caroseriei pentru montarea de poliţe (fără imagine). Numeroasele găuri hexagonale pentru şuruburi
M6, de deasupra şi dedesubtul zonelor geamurilor simplifică montarea. Distanţa orizontală între găuri este de
100 mm.
1) Dotare opţională oferită contra-cost. 2) Ar putea determina termene de livrare mai lungi. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale
disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la
dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter Furgon.
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Soluţii pentru compartimentare şi fixarea obiectelor
transportate.
Sistem interior de transport la nivelul plafonului
(opţional), pentru obiecte lungi.
De asemenea, disponibil cu şine de fixare pe pereţii
laterali, pereţii separatori şi plafon.

01

01 Perete despărţitor fără geam.
Peretele separator conform DIN
75410-3 este complet închis. Opţional
este disponibil un compartiment la
nivelul plafonului, deasupra cabinei
şoferului, pentru versiunea cu acoperiş
înălţat . Acesta este o dotare standard
cu acoperişul super-înălţat.

02

02 Perete despărţitor cu geam şi grilaj
de protecție.* Poziţionarea înclinată,
unică, a geamului face ca reflexiile
deranjante să nu intre în câmpul vizual
al şoferului. Grilajul protejează geamul,
şoferul şi pasagerii în cazul manevrelor
puternice de frânare, de exemplu. Sunt
disponibile două variante:
cu geam separator închis sau cu geam
culisant flexibil.

03 | 04

03 Panou lateral pe jumătate de înălţime, realizat din plastic, cu
alveole interioare.* Protecţia spaţiului de încărcare este realizată
din plastic cu alveole interioare şi este deosebit de robustă. Acoperă
peretele de la podea până la nivelul inferior al geamurilor şi poate fi
curăţată foarte uşor.
04 Cutiile de depozitare de deasupra pasajelor roţilor.* Sunt
montate deasupra ambelor pasaje ale roţilor în compartimentul
pentru transport şi oferă spaţiu adecvat pentru scule, veste
reflectorizante, mânuşi, etc.

05 | 06

05 Panou lateral pe întreaga înălţime, din placaj.* Datorită
placajului cu grosimea de 5 mm,
aceste panouri laterale sunt deosebit de rezistente la impact şi sunt
foarte durabile.
06 Şinele de amarare.* Şinele metalice robuste sunt disponibile
pentru pereţii laterali, pentru peretele despărţitor şi podeaua
universală, permițând fixarea optimă a bunurilor transportate.

Singurul cu sistem interior ajustabil flexibil,
pentru transport la nivelul plafonului.

07

07 Sistem interior de transport la nivelul plafonului.* Permite transportul facil al obiectelor lungi. Cele două bare pot fi deplasate în
interiorul autovehiculului, putând fi ajustate în funcţie de lungimea obiectelor. Pot fi demontate când nu sunt necesare.
Pachetul de geamuri (fără imagine).* Pachetul de geamuri vă permite să configuraţi modelul Crafter astfel încât să corespundă nevoilor
dumneavoastră specifice, chiar şi în varianta Furgon complet vitrată.
Ventilarea diagonală a compartimentului de transport (fără imagine).* Pentru a permite evacuarea gazelor, compartimentul de transport
este ventilat prin cele două deschideri poziţionate pe diagonală.

08

08 Iluminarea cu LED a compartimentului de transport. Cele patru corpuri de
iluminat cu LED iluminează uniform şi puternic interiorul compartimentului de
transport.
Prizele de 12 V (fără imagine).* Pe montantul D al uşii batante din spate şi pe uşa
culisantă sunt montate la îndemână prize de 12 V. Autovehiculele cu două uşi
culisante dispun şi de o a treia priză.
Priza de 230 V, la exterior şi la interior (fără imagine).* Priza CEE externă de 230 V
asigură alimentarea cu 2500 W la interior (16 A), prin intermediul prizei din
compartimentul de transport. Astfel puteţi utiliza echipament electric în interior.
Include şi o protecţie diferenţială şi un dispozitiv de încărcare a bateriei
autovehiculului.

*Dotare opţională oferită contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele
opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter Furgon
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Dimensiunile autovehiculului în [mm]

Înălţimea autovehiculului 2.7981), 2)
Înălţimea interiorului
2.1963)3)
Înălţimea autovehiculului 2.5901)
Înălţimea interiorului
1.9613)3)
Înălţimea autovehiculului 2.3551), 2)
Înălţimea interiorului
1.7263)3)

Lungimea autovehiculului
7.391

Lungimea autovehiculului
6.836

Ampatament lung cu
consolă2), 4)
(4.490)

Ampatament lung4)
(4.490)

Lungimea autovehiculului
5.986
Ampatament mediu5)
(3.640)

1) Pentru tracţiune faţă, tracţiune integrală 4MOTION şi tracţiune spate cu roţi single. Înălțimile raportate la suprafaţa de rulare presupun o toleranţă de ± 50 mm. 2) Intră mai târziu în producţie. 3) Înălţimea interiorului este indicată pentru tracţiunea faţă. 4) Nu este disponibil în combinaţie cu
acoperişul normal. 5) Nu este disponibil în combinaţie cu acoperişul super-înălţat. 6) Volumul de încărcare este indicat pentru tracţiunea faţă. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen
Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter Furgon - Versiuni.
Acoperiş supraînălţat

Ampatament.

Acoperiş înălţat

Mediu

Lung

Lung plus2)

Configuraţii
scaune.

Acoperiş normal

Cu 2 sau 3 scaune.

Cele mai bune condiţii pentru
încărcare din clasa sa.

Compartiment
de transport6)
cu europaleţi.

9,9 m3–
11,3 m3

14,4 m3–
16,1 m3

16,4 m3–
18,4 m3

9,9 m3–
11,3 m3

14,4 m3–
16,1 m3

16,4 m3–
18,4 m3

9,9 m3 –
11,3 m3

14,4 m3–
16,1 m3

16,4 m3–
18,4 m3

800 x 1.200 mm.

Compartiment
de transport6)
cu 3 europaleţi.
1.000 x 1.200 mm.

Compartiment
de transport6)
cu cărucioare.
720 x 830 mm.
Lungimea autovehiculului

Vă rugăm să consultaţi pagina 49 pentru lista versiunilor de model.

Dimensiunile
compartimentului de transport.

Lungime: 3.450 mm
Lăţime: 1.832 mm

Lungime: 4.300 mm
Lăţime: 1.832 mm

Lungime: 4.855
mm
Lăţime: 1.832
mm

Crafter Furgon
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Crafter
Autoşasiu Platformă.
Crafter Autoşasiu Platformă vă oferă o combinaţie
convingătoare: capacitate de transport, dotări
generoase şi număr mare de locuri pentru pasageri.
Gama largă de versiuni permite configurarea optimă
Transport echipă, transport
materiale, off-roader. Toate
acestea într-un singur
pachet.

pentru o varietate largă de profiluri diferite de
utilizare. Modelul este disponibil cu cabină simplă cu
până la 3 locuri, cu cabină dublă cu până la 7 locuri şi
cu lungimile platformei între 2.700 mm şi 4.700 mm*.

*În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.
Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local
Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter Autoşasiu Platformă.

31

Volum de transport de până la 9,6 m2.1)

1) Valoare pentru noul Crafter Autoşasiu Platformă cu cabină simplă şi ampatament lung cu consolă. 2) Dotare opţională contra-cost.
3) Ar putea determina termene de livrare mai lungi.
distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.

Vă rugăm să contactaţi

Soluţii versatile şi fiabile de
transport.
Până la 10 inele de ancorare pentru fixarea
încărcăturii.
Sistem sofisticat de transport pentru scule şi
materiale.

01

02

01 Inele de ancorare. Până la 10 inele de amarare pentru fixarea încărcăturii sunt
integrate în platformă şi pot fi rabatate până la nivelul podelei.
02 Cutie de depozitare pe platformă.2), 3) Cutia de depozitare este realizată din
aluminiu şi oferă o capacitate de 640 de litri. Este fixată ferm de platformă şi are o
capacitate de 240 kg. Amortizoarele cu gaz simplifică deschiderea şi închiderea.
Bancheta de 4 locuri (fără imagine). Cabina dublă oferă spaţiu de depozitare
pentru scule sub bancheta spate de 4 locuri.

03

03 Suportul pentru scară.2) Suportul galvanizat este montat în
partea din faţă a platformei şi fixează scările şi alte obiecte
lungi, pentru a putea fi transportate în siguranţă. Opţional este
disponibil şi un suport pentru scară în partea din spate a
platformei. Şinele pot fi montate pe trei înălţimi diferite, în
intervale de câte 115 mm.
Bancheta multifuncţională pentru pasageri, în faţă (fără
imagine). Creează un rând de locuri versatil în faţă. Scaunul
central care poate fi pliat complet în faţă are suporturi
integrate pentru pahare şi generează un loc de muncă practic.
Adiţional, compartimentul de depozitare din baza scaunului
oferă mult spaţiu pentru scule.

Cutiile pentru scule (fără imagine).2) Pe fiecare parte a
autovehiculului, sub platformă, pot fi integrate până la 5 cutii
pentru scule, care pot fi încuiate. Fiecare oferă o capacitate de
71,5 l, respectiv 40 kg.
Prelată şi cadru cu inele de prindere (fără imagine).2), 3) Cadrul
robust cu inele şi prelata rezistentă sunt disponibile cu diferite
înălţimi şi culori. În prelată este integrată o bandă luminoasă.

Crafter Autoşasiu Platformă

37

Sisteme de fixare şi
de depozitare, exact
aşa cum ne sunt necesare.

Detalii utile la îndemână.
Crafter Autoşasiu Platformă face faţă cu uşurinţă marilor
provocări, datorită dotărilor sale extraordinare. Acest
model oferă soluţii fiabile şi eficiente pentru
echipamentele grele, compuse din multe piese de mari
dimensiuni, pentru a vă simplifica zi de zi munca.

Crafter Autoşasiu Platformă

37

Dimensiunile autovehiculului în mm

Acoperiş normal
Înălţimea autovehiculului
2.3301)

Lungimea
autovehiculului 7.404

Lungimea autovehiculului
7.004

Lungimea autovehiculului 6.204

Ampatament lung cu
consola2)
(4.490)

Ampatament lung
(4.490)

Ampatament mediu (3.640)

Cabină dublă

1) Pentru cabină dublă cu tracţiune faţă, tracţiune integrală 4MOTION şi tracţiune spate cu roţi single. Înălțimile raportate la suprafaţa de rulare presupun o toleranţă de ± 50 mm. 2) Intră mai târziu în producţie. Disponibil exclusiv în combinaţie cu cabina simplă.
dotări opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Cabină simplă

În imagine sunt vizibile, de asemenea,

Crafter Autoşasiu Platformă Variante.
Ampatament.

Mediu

Mare

Lung cu platformă2)

Cabină simplă.
Cu 2 sau 3 locuri.

Platforma de
transport.

Dimensiunile
compartimentului de transport.

7,1 m2

Lăţime: 2.040mm
Lungime: 3.500 mm

8,8 m2

Lăţime: 2.040 mm
Lungime: 4.300 mm

9,6 m2

Lăţime: 2.040
mm
Lungime: 4.700
mm

Cabină dublă.
Cu 6 sau 7 locuri.

Platforma de
transport.

5,5 m2

7,1 m2

Lungimea autovehiculului

Vă rugăm să consultaţi pagina 49 pentru lista versiunilor de model.

Dimensiunile
compartimentului de transport.

Lăţime: 2.040 mm
Lungime: 2.700 mm

Lăţime: 2.040 mm
Lungime: 3.500 mm

Crafter Autoşasiu Platformă.
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Unităţi modulare auxiliare pentru alimentarea
potrivită nevoilor fiecărui client.

Lungimea
autovehiculului 7.211
Ampatament lung
cu consolă2) (4.490)

Lungimea
autovehiculului 6.8461)

Lungimea autovehiculului
5.9961)

Ampatament lung (4.490)

Ampatament mediu
(3.640)

Cabină dublă

Cabină simplă

Vă rugăm să consultaţi pagina 49 pentru lista versiunilor de model.

1) Montarea consolei spate înguste reduce lungimea autovehiculului cu 28 mm. 2) Intră mai târziu în producţie. Disponibil exclusiv în combinaţie cu cabina simplă.
local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră

Crafter Autoşasiu pentru carosări personalizate.
Datorită construcţiei uşoare, oferă baza perfectă pentru carosările cu masă mare: noul Crafter Autoşasiu.
Puteţi vedea exemple de carosare aici, la paginile următoare şi pe www.umbauportal.de

Intervenţii

Transport sticlă

Cu lift

Cu benă basculabilă

Cu schip

Pentru containere cu role

Cu benă

Tractare

Cu nacelă

Cu prelată

Cu macara

Ambulanţă

Transport marfă uscată

Transport frigorific

Rulotă

Dimensiunile autovehiculului în mm

Crafter Autoşasiu.
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Cele mai bune soluţii de
carosare din clasa sa.
Pregătiri optime pentru carosări speciale.

Integrarea unor funcţii speciale, încă din fabricaţie.

	  Tehnologii de
comunicare de
ultimă oră.

01

Unităţi modulare auxiliare (fără imagine). Crafter este disponibil cu module pentru
echipamentele speciale, care au nevoie de alimentarea suplimentară cu energie.
Integrarea din fabricație este eficientă din punctul de vedere al costurilor şi asigură
o fiabilitate ridicată. De asemenea, permite întreţinerea în cadrul lucrărilor de
service uzuale, conform planului de service. Sunt disponibile patru variante:
generator electric de până la 250 A; generator electric plus compresor aer
condiţionat; generator electric plus două compresoare aer condiționat; două
generatoare electrice (180 A fiecare) plus compresor aer condiţionat.

01

Modul de control multifuncţional (fără imagine). Permite carosierilor
să conceapă caroseriile astfel încât să poată fi controlate prin
intermediul smartphone-ului, de exemplu. Modulul de control
specific necesarului clientului poate fi programat liber, dispune de
intrări şi ieşiri care pot fie configurate în mod individual şi permite
reglarea intervalelor de funcţionare la ralanti ale motorului.
Pregătiri adiţionale. dumneavoastră Crafter poate fi pregătit din
fabrică pentru diferite soluţii de carosare, în funcţie de solicitările
dumneavoastră. Poate fi vorba de lift pentru încărcare şi descărcare,
de sisteme de poliţe sau girofar.

01 Autospecială pentru intervenţii şi comandă. Crafter oferă
caracteristicile ideale pentru carosarea ca autovehicul de comandă
şi intervenție ELW 1 conform standardelor DIN, cu două posturi de
lucru în faţă şi unul în spate. Alături de tehnologia radio digitală şi
tehnologia de semnalizare specială, autovehiculul oferă şi o
interfaţă care poate fi liber programată şi un sistem de asistenţă la
parcare. Autospeciala pentru intervenţii şi comandă este, de
asemenea, echipată cu o baterie de înaltă capacitate, un al doilea
generator electric (180 A), un sistem care permite retragerea cheii
din contact fără ca motorul să se oprească, un al doilea vaporizator
şi două schimbătoare de căldură, pentru a satisface cerinţele mai
avansate, necesare pentru un astfel de autovehicul. Funcţiile
specifice sunt controlate central, prin intermediul unui panou de
comandă special pentru carosare.

Un atelier pe deplin
operaţional.

02

02

02 Autovehicul pentru intervenţii rutiere. Spaţiul mare de transport al noului Crafter cu acoperiş
înălţat este ideal pentru carosarea ca atelier mobil. Printre dotări se numără geamurile izolate
termic, un compartiment cu capac batant la nivelul podelei, patru sertare, trei cutii integrate în
rafturi, un banc de lucru cu menghină, plus un sistem pentru semnale luminoase galbene pe plafon.

02

Iluminarea cu LED, priza de 12 V şi ventilatorul montat la nivelul plafonului asigură condiţii de lucru optime în
compartimentul de transport. Găurile hexagonale pentru şuruburi M6 din pereţii interiori şi podeaua universală simplifică
montarea sistemelor de poliţe. Şinele de amarare pe toţi pereţii şi barele de transport pe interiorul plafonului, cu
posibilitatea de încărcare deasupra cabinei şoferului oferă opţiuni optime pentru fixare şi încărcare. Opţional este
disponibil şi sistemul de suspensii optimizat pentru sarcină permanentă.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter – Caroserii şi carosări speciale
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Fiabilitate la
temperaturi exterioare
ridicate.

01

02

Acces şi coborâre
mult mai rapide.

01

01 Transport la temperaturi controlate. Unităţile modulare auxiliare simplifică mult carosarea autovehiculului
ca autospecială pentru transportul la temperaturi controlate, pentru medicamente sau alimente. Pentru a
asigura condiţii climatice optime în compartimentul de transport, autovehiculul este echipat cu un al doilea
vaporizator intern, un generator suplimentar şi un compresor pentru răcire, alături de un al treilea schimbător
de căldură. Extensia adiţională de la marginile uşii culisante asigură izolarea şi mai eficientă.

02

02 Autovehicul pentru curierat. Pentru accesul optim la compartimentul pentru transport, carosarea oferă un
perete separator cu posibilitate de trecere, plus rabatarea scaunului pasagerului. Poliţele DHL rabatabile şi
camera retrovizoare “Rear View” sporesc flexibilitatea şi siguranţa. Pragul de acces redus, treapta din spate şi
unghiul de deschidere mai mare al uşii din spate contribuie la simplificarea procedurilor de încărcare şi
descărcare.

Mobilitate sigură
pentru fiecare.

03

03

03

03 Autovehicul pentru persoanele cu dizabilităţi şi deficienţe locomotorii. Cu pragul său de acces cu înălţimea special redusă,
noul Crafter cu tracţiune faţă este platforma ideală pentru carosările cu lift în partea din spate. Echiparea autovehiculului cu
sisteme de asistenţă pentru şofer creează premisele optime pentru condusul în mediul urban: asistentul pentru parcare, senzorii
de parcare, camera video retrovizoare şi protecţia laterală. Compresorul de răcire adiţional, al doilea evaporator, al doilea
schimbător de căldură şi mânerele pentru acces de pe montantul din spate sporesc confortul la interior.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Exemple detaliate de carosări speciale găsiţi la
www.umbauportal.de

Crafter – Caroserii şi carosări speciale
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Dotări speciale.
Dotările speciale pot fi instalate încă de la fabricarea noului Crafter.
Toate componentele au fost special concepute pentru a se potrivi perfect
cu autovehiculul şi sunt montate de către experţi. Puteţi comanda
dotările speciale la distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen
Autovehicule Comerciale.

01

02

01 Scara de pe uşa batantă din spate. Oferă accesul
rapid când doriţi să încărcaţi pe acoperiş sau să
descărcaţi. Scara este prinsă direct pe uşa batantă din
spate, permiţând deschiderea sa nerestricţionată.
|V|

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

03

02 Două bare de fixare. Permit transportul în
siguranţă al diferitelor obiecte. Barele pot fi montate
şi demontate rapid şi pot fi poziţionate flexibil în
compartimentul de transport. | V |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

03 Plasa de fixare a încărcăturii. Banda înconjurătoare fixează sigur obiectele de transportat. Cârligul cu
carabină şi banda cu sistem de tensionare pot fi ataşate de punctele de fixare din autovehicul sau de sistemul
de şine al autovehiculului, folosind fitingurile disponibile opţional. | V |

04

06

08

05

07

09

04 Barele de bază. Suportul este realizat din aluminiu şi tablă zincată şi se instalează pe şinele de bază.
Este disponibil exclusiv pentru acoperişul normal şi permite o sarcină de 150 kg. | V |
05 Dispozitivul pentru transportul de ţevi. Potrivit pentru transportul de ţevi pentru sistemele de încălzire, de
exemplu, cu o lungime de până la 3 m. Dispozitivul se fixează pe barele de pe plafon. | V |

06 Cutie termică (rece/cald). Cutia termică are o
capacitate de 25 litri şi permite transportul sticlelor
de 2 litri în poziţie dreaptă. Cutia poate fi alimentată
fie de la bateria autovehiculului, sau de la o priză fixă.
| V | DV | CH |
07 Cutia multifuncţională pentru bancheta de două
locuri din dreapta faţă. Diferite compartimente de
depozitare şi capacul care poate fi, de asemenea,
utilizat ca suport pentru scris permit utilizarea
habitaclului ca birou mobil. Cutia detaşabilă este
fixată între şofer şi pasagerul din faţă, folosind
centura de siguranţă şi un sistem de prindere de
tetieră. | V | DV | CH |

*Pentru informaţii adiţionale, vă rugăm să contactaţi echipa noastră de consiliere pentru autovehicule speciale. Telefon: +49 (0)1803 798 798 (0,09 cenţi pe minut din reţelele
de telefonie fixă din Germania, costul din reţelele mobile poate varia), e-mail: kundenbetreuung.spezialfahrzeuge@volkswagen.de, program: L-V 8:00 – 18:00. Vă rugăm să
contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

08 Plafonul interior “Vario Protect”. Plafonul este
protejat de capitonajul deosebit de robust. Plafonul
“Vario Protect” este rezistent la impact, la substanţe
chimice şi alte influenţe.
|V|
09 Treapta cu amortizare din spate. Montată pe
arcuri lamelare, treapta absoarbe, de asemenea,
şocurile coliziunilor mai uşoare.
| V | DV | CH |

Crafter – Dotări speciale
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Dotări standard.
Exterior
Jante din oţel de 16 inchi, argintii,
cu capac central
Faruri duble cu halogen
Grila radiatorului cu suprafaţă texturată şi
bandou cromat în partea superioară
Bare de protecţie parţial vopsite1)
Bandouri de protecţie laterală cu suprafaţă
texturată
Sticlă izolată termic

Interior
Tapiţerie textilă “Austin” negru titan
Două scaune individuale pe primul rând
Volan cu ajustare pe înălţime şi adâncime
Sistem sofisticat de depozitare
Patru suporturi pentru pahare în cabină
Iluminare cu LED în compartimentul de transport
Acoperire cu cauciuc pe podeaua cabinei

Dotări practice
BlueMotion Technology cu sistem start-stop şi
recuperarea energiei de frânare
Încălzire controlată electronic
Două prize de 12 V în cabina şoferului
Patru spoturi LED în compartimentul de
transport2)
Geamuri electrice
Închidere centralizată cu telecomandă
Asistent Crosswind2)

Siguranţă
Sistem de frânare automată MultiCollision Brake
Asistent pornire în rampă
Lumini de zi
Airbag şofer
Sistem electronic de control al stabilităţii
ABS, ASR, EDL
Sistem avertizare fixare centură şofer
Imobilizator electronic
Direcţia asistată electromecanic

1) Nu este disponibil în combinaţie cu Portocaliu Leuchtorange şi cu culorile exterioare speciale. 2) Disponibil exclusiv pentru Crafter Furgon. 3) Intră mai târziu în producţie. 4) Pentru tracţiune faţă, tracţiune integrală 4MOTION şi tracţiune spate cu roţi single. Înălțimile raportate la suprafaţa de
rulare presupun o toleranţă de ± 50 mm. 5) Înălţimea interiorului este indicată pentru tracţiunea faţă. 6) Montarea consolei spate înguste reduce lungimea autovehiculului cu 28 mm. În imagine sunt vizibile, de asemenea, dotări opţionale disponibile contra-cost. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul
dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Crafter – Versiunile modelului.
Furgon

Ampatament mediu

Ampatament lung

Ampatament lung cu consolă3)

Lungimea autovehiculului
Lungimea interiorului

5.986 mm
3.450 mm

6.836 mm
4.300 mm

7.391 mm
4.855 mm

Acoperiş normal3)
Înălţimea autovehiculului4):
2.355 mm
Înălţimea interiorului5):1.726
mm

–––

Acoperiş înălţat
Înălţimea autovehiculului4):
2.590 mm
Înălţimea interiorului5):1.961
mm mm

Acoperiş supraînălţat3)
Înălţimea autovehiculului4):
2.798 mm
Înălţimea interiorului5):2.196
mm

–––

Autoşasiu
Platformă

Ampatament mediu

Ampatament lung

Ampatament lung cu consolă
extinsă3)

Lungimea autovehiculului

6.204 mm

7.004 mm

7.404 mm

Cabină simplă
Înălţimea autovehiculului4):
2.312 mm

Cabină dublă
Înălţimea autovehiculului4):
2.330 mm

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Şasiu

Ampatament mediu

Ampatament lung

Ampatament lung cu consolă
extinsă3)

Lungimea autovehiculului

5.996 mm6)

6.846 mm6)

7.211 mm

Cabină simplă
Înălţimea autovehiculului4):
2.312 mm

Cabină dublă
Înălţimea autovehiculului4):
2.330 mm

–––

Crafter – Dotări standard şi versiunile modelului
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Culori exterioare.

01

02

04

03

05

01 Alb Candy. Vopsea uni.
| V | DV | CH |
02 Roşu Cireaşă. Vopsea uni.
| V | DV | CH |
03 Portocaliu Leuchtorange Vopsea uni.
| V | DV | CH |
04 Verde Ontario. Vopsea uni.
| V | DV | CH |
05 Albastru Deep Ocean. Vopsea uni.
| V | DV | CH |

07

08

06 Argintiu Reflex Silver. Vopsea metalizată.
| V | DV | CH |
07 Gri Indium. Vopsea metalizată.
| V | DV | CH |
08 Negru Deep Black. Vopsea sidefată.
| V | DV | CH |

06

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

Jante şi tapiţerii.

01

02

05

06

07

08

05 Tapiţerie textilă “Austin” negru titan
| V | PR | FG |
06 Tapiţerie textilă “Memphis”1) negru titan
| V | PR | FG |
07 Tapiţerie Robust ”Marathon” Palladium
| V | PR | FG |
08 Tapiţerie piele ecologică “Mesh” Palladium
| V | PR | FG |
03

01 Jante din oţel 6 ½ J x 16, finisaj Silver, cu capac
central. Cu anvelope 205/75 R 16 C. | V | DV | CH |
02 Jante din oţel 6 ½ J x 16, finisaj negru, cu capac
central. Cu anvelope 205/75 R 16 C. | V | DV | CH |
03 Jante din oţel 6 ½ J x 16, finisaj negru, cu capac
integral. Cu anvelope 205/75 R 16 C.
| V | DV | CH |
04 Jante din aliaj “Lismore”2) 6 ½ J x 17.
Cu anvelope 235/65 R 17 C. | V | DV | CH |

04

1)
Disponibile exclusiv în combinaţie cu pachetul Trendline. 2) Intră mai târziu în producţie.
Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule

Crafter – Culori exterioare, jante şi tapiţerii
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Dotări.

01

02

01 Farurile cu LED. LED-urile cu consum redus sunt utilizate pentru luminile
de zi, cele de întâlnire şi de drum. Fiabilitatea ridicată şi durata mare de viaţă a
LED-urilor cresc nivelul de siguranţă, reducând probabilitatea defectării.
| V | DV | CH |

02 Pachetul Trendline. Dotările de la interior constau în două compartimente în poliţa de la nivelul plafonului cu lumini pentru citit, scaun
Confort pentru şofer cu tapiţerie textilă "Memphis", un torpedou cu încuietoare, două prize adiţionale de 12 V, iluminarea treptei de acces şi
izolare acustică optimizată pentru interior, plus diferite elemente cromate. Dotările de la exterior ale pachetului cuprind: iluminare statică la
virare, capace roţi cu emblema "VW" cromată şi bandouri cromate pe grila de protecție a barei din faţă. | V | DV | CH |

Pachetul Light & Sight (fără imagine). Configurat pentru a oferi o mai bună
vizibilitate, pachetul este compus din funcţia de control automat al farurilor, plus
lumini de drum cu funcţia automată de estompare şi senzor de ploaie care
activează ştergătoarele de parbriz.
Asistentul pentru faruri cu funcţie “coming home/leaving home” iluminează zona
din jurul autovehiculului pentru a spori confortul şi siguranţa.
| V | DV | CH |

Lumini de semnalizare la nivelul plafonului (fără imagine). Activarea luminilor de semnalizare de pe plafon fac ca autovehiculul să fie mai
vizibil pentru ceilalţi participanţi la trafic.
|V|

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

A doua uşă culisantă (fără imagine). Extinde accesul la compartimentul de transport la 1.311 mm pe partea stângă a autovehiculului.
|V|

03

05

04

06

Pregătirea pentru cuplă remorcare (fără imagine). Sunt disponibile diferite pregătiri pentru tractarea sarcinilor
de până la 3,5 t. | V | DV | CH |

05 Treaptă lată în bara de protecţie. Pe întreaga lăţime a părţii din spate, pentru a facilita încărcarea şi
descărcarea. | V |

Cârligul fix de remorcare (fără imagine). Pot fi tractate sarcini de până la 3,5 t. Include sistemul electronic de
control al stabilităţii cu funcţia de stabilizare a remorcii. | V | DV | CH |

06 Treaptă pe jumătatea lăţimii barei de protecţie. Pe jumătatea lăţimii părţii din spate, pentru a facilitate
încărcarea şi descărcarea. Poate fi combinată cu un cârlig de remorcare pentru sarcini de până la 3,5 t.
|V|

03 Cârlig de remorcare cu cap sferic, detaşabil. Acest cârlig permite tractarea în siguranţă a unor remorci cu
masa de până la 3,5 t. | V | DV | CH |
04 Cârlig cu sistem vertical. Pot fi tractate sarcini de până la 2 t. Include sistemul electronic de control al
stabilităţii cu funcţia de stabilizare a remorcii. | V | DV | CH |
Apărători noroi (fără imagine). Protejează împotriva noroiului şi a pietrelor de pe şosea.

| V | DV | CH |

Pregătire pentru suporturile de transport pe acoperiş (fără imagine). Şinele de fixare sunt realizat din profil tip
C şi simplifică prinderea sistemelor de transport pe plafon, precum barele de plafon, cutii şi alte sisteme.
|V|
Sistem de transport pe plafon cu rulou (fără imagine). Acest sistem permite transportul în siguranţă al unor
obiecte mai lungi. | V |

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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02

01

03

01 Volanul multifuncţional încălzit şi îmbrăcat în piele. Este plăcut la atingere şi mâinile nu alunecă
necontrolat. Folosind butoanele sale, puteţi controla sistemul radio sau de navigaţie, telefonul mobil şi
tempomatul. | V | DV | CH |
Tahograful digital (fără imagine). Tahograful înregistrează digital datele privind distanţa şi viteza şi avertizează
automat înainte ca timpul mxim de muncă al şoferului să fie depăşit. | V | DV | CH |
Interfeţe pentru managementul flotelor/pregătire telematică (fără imagine). Integrarea foarte facilă cu
sistemele existente. Compatibilitate cu toate mărcile uzuale. | V | DV | CH |

Dotare standard   Dotare opţională

03

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

02 Volanul multifuncţional. Butoanele vă permit să controlaţi confortabil display-ul multifuncţional, sistemul
hands-free pentru telefonul mobil, precum şi sistemele radio şi de navigaţie. | V | DV | CH |
03 Display-ul multifuncţional "Plus". Ecranul TFT monocromatic afişează informaţii actuale, inclusiv
temperatura de la exterior, autonomia, viteza medie şi consumul mediu de combustibil. Permite, de asemenea,
utilizarea facilă a sistemelor de asistenţă pentru şofer şi controlul rapid al funcţiilor autovehiculului.
| V | DV | CH |

04

05

04 Sistemul radio “Composition Audio”. Acest sistem oferă un ecran TFT monocromatic, putere
de ieşire de 2 x 20 waţi, două difuzoare*, un slot pentru carduri SD, o interfaţa AUX-IN, un port
USB şi o interfaţă Bluetooth pentru telefoanele mobile. | V | DV | CH |

06

06 Sistemul de navigaţie “Discover Media”. Suplimentar faţă de funcţiile sistemului radio "Composition Media" este oferit
un al doilea slot pentru carduri SD, compatibil cu cardul SD care conţine datele cartografice. Pe pagina web Volkswagen sunt
disponibile actualizări MapCare gratuite pentru hărţile europene instalate. | V | DV | CH |

05 Sistemul radio “Composition Media”. Sistemul este compus dintr-un ecran TFT color tactil,
cu senzori de proximitate, de 20,8 cm (8 inchi), o unitate CD compatibilă MP3 şi WMA, patru
difuzoare* de 4 x 20 waţi, un slot pentru carduri SD, o interfaţa AUX-IN şi un port USB pe panoul
de bord, plus o interfaţă Bluetooth pentru telefoanele mobile şi dublu tuner cu PhaseDiversity
pentru recepţie radio optimă. | V | DV | CH |

*Opţional sunt disponibile două difuzoare adiţionale în spate pentru Crafter Furgon şi Crafter Kombi. Această dotare opţională intră mai târziu în producţie.
Vă rugăm să contactaţi
distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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01

03

02

04

01 Sistemul de aer condiționat Climatic. Acest sistem semi-automat de aer condiţionat are un senzor la
interior, pentru a putea compara constant temperatura de la interior cu temperatura dorită pentru cabină.
| V | DV | CH |
02 Sistemul de aer condiţionat Air Care Climatronic. Acest sistem permite reglarea temperaturii pe 2/3 zone,
pentru şofer, pasagerul din faţă şi compartimentul de transport marfă/pasageri*. Monitorizează intensitatea
razelor solare şi temperatura exterioară şi în funcţie de acestea, adaugă mai mult sau mai puţin aer rece.
Funcţia de recirculare automată a aerului, senzorul de calitate a aerului, gurile de ventilaţie adiţionale din
capitonajul plafonului* şi încălzirea adiţională funcționează toate împreună pentru a asigura condiţii plăcute la
interior.
|V|

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

03 Sistemul de aer condiționat Climatic cu al doilea
vaporizator. Pentru transportul profesionist de
persoane şi de mărfuri sensibile la fluctuaţiile de
temperatură, Crafter poate fi climatizat şi în
compartimentul pentru transport marfă/pasageri. Al
doilea vaporizator este integrat în acoperişul cabinei,
iar gurile de ventilaţie se află deasupra peretelui
despărţitor. | V |
04 Încălzirea staţionară (aer) cu funcţie
programabilă. Încălzirea staţionară (aer) cu funcţie
programabilă este alimentată cu combustibil şi
încălzeşte rapid compartimentele pentru transport şi

05

pasageri, prin intermediul gurilor de ventilaţie.
Opţional este disponibilă şi o telecomandă.
| V | DV | CH |
Sistemul de aer condiționat Climatic cu al doilea
vaporizator şi capitonaj pe interiorul plafonului. (fără
imagine). Crafter poate fi, de asemenea, echipat cu
un sistem de aer condiționat pentru compartimentul
pasagerilor, destinat transportului profesionist de
pasageri.
Gurile de ventilaţie sunt poziţionate în capitonajul
plafonului, iar al doilea evaporator este integrat în
plafonul cabinei şoferului. | V |
05 Încălzire suplimentară (apă) cu încălzire
staţionară cu funcţie programabilă. Sistemul de

Dotări adiţionale.

Informaţii generale.

Încălzire cu comandă electronică (fără imagine). Pentru controlul precis al
temperaturii de la interior. | V | DV | CH |

Returnarea şi reciclarea la încheierea ciclului de viaţă a autovehiculelor.
În dezvoltarea produselor sale, Volkswagen are în vedere toate provocările societăţii moderne. Desigur că este
valabil şi în ceea ce priveşte protecția mediului şi a resurselor. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor
modelelor Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispoziţiile legale. Puteţi
obţine detalii adiţionale de la distribuitorul autorizat Volkswagen din apropierea dumneavoastră sau de pe
pagina noastră web www.volkswagen.ro.

Pachetul de iarnă (fără imagine). Cuprinde încălzirea staţionară (aer) cu funcţie
programabilă, un rezervor mare pentru lichidul de spălare a parbrizului cu indicator
de nivel, duze încălzite pentru spălătorul de parbriz şi încălzire pentru parbriz.
| V | DV | CH |
Încălzire suplimentară alimentată cu combustibil (fără imagine). Suplimentează
sistemul de încălzire când motorul este în funcţiune. | V | DV | CH |

DSG®, TDI® şi 4MOTION® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG şi ale altor companii din cadrul concernului
Volkswagen din Germania, precum şi din alte ţări. Faptul că o marcă nu este marcată în acest document cu ®
nu poate fi interpretat în sensul că nu ar reprezenta o marcă înregistrată şi/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei
mărci fără acordul prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG.

Încălzirea staţionară (aer), plus încălzire suplimentară (fără imagine). La funcțiile
încălzirii staţionare (aer), se adaugă un sistem de încălzire adiţională care
suplimentează încălzirea autovehiculului când motorul este în funcţiune.
| V | DV | CH |

Anumite autovehicule redate în imagini sunt echipate cu dotări opţionale, disponibile contra cost. Decorul din
ilustraţii nu este inclus în dotarea standard.

Încălzirea staţionară (aer) cu funcţie programabilă, plus încălzire suplimentară
(apă) (fără imagine).
La funcțiile încălzirii staţionare (aer), se adaugă un sistem de încălzire adiţională
(apă) care suplimentează încălzirea autovehiculului când motorul este în funcţiune
şi poate fi, de asemenea, programat să încălzească autovehiculul în avans.
| V | DV | CH |
Încălzire în scaunele faţă (fără imagine). Încălzirea este integrată în şezut şi spătar
şi poate fi reglată pe trei niveluri, separat pentru şofer şi pasagerul din faţă.
| V | DV | CH |

Dotările standard şi cele opţionale nu pot fi prezentate în întregime în această broşură. Anumite dotări
opţionale pot determina prelungirea termenului de livrare a autovehiculului.
Clasele de eficienţă se aplică exclusiv autoturismelor.

Calitate garantată.
Suplimentar faţă de garanţia impusă de lege, veţi beneficia de o garanţie Volkswagen de 2 ani pentru toate
autovehiculele Volkswagen noi, o garanție de 3 ani pentru vopsea şi o garanţie de 12 ani împotriva perforării
prin ruginire. Toate detaliile garanţiei Volkswagen şi garanţiei Volkswagen pentru vopsea se aplică exclusiv
autovehiculelor marca Volkswagen, conform gamei oferite în prezent în Republica Federală Germania şi care
sunt comercializate cu o carte de service emisă de Volkswagen AG pentru piaţa germană. Serviciile oferite la
aceste pagini se aplică exclusiv pieţei germane.
Anumite informaţii cu privire la specificaţii, dotări, servicii, design, date tehnice şi costurile de utilizare ale
autovehiculelor corespund caracteristicilor de pe piaţa germană şi informaţiilor disponibile la data tipăririi.
Distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale vă va oferi cu plăcere informaţii
cu privire la diferenţele valabile pentru ţara dumneavoastră. Rezervat dreptul de a opera modificări fără o
notificare prealabilă.

*Disponibil exclusiv în combinaţie cu al doilea evaporator.
Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule
Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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Accesoriile Originale Volkswagen.
Gama de Accesorii Originale Volkswagen oferă numeroase opţiuni de
echipare, cu potrivire perfectă pentru Crafter. Astfel, funcţiile şi opţiunile
de utilizare pot fi suplimentate, pentru a vă satisface nevoile specifice.
Puteţi găsi accesorii suplimentare în catalogul nostru complet de
accesorii, disponibil la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

01

02 | 03

01 Cuplă remorcare şi treaptă. Cârligul de remorcare vă permite să schimbaţi cu uşurinţă capul sferic cu
sistemul vertical şi invers.1) Treapta opţională permite accesul mai confortabil în autovehicul şi coborârea mai
facilă.2) | V |
Cupla remorcare cu kit electric de instalare (fără imagine). Sarcina permisă pe bara de tracţiune este de
150 kg. Poate fi deșurubat rapid şi simplu. Kit-ul electric Original Volkswagen de instalare (13 pini) permite
alimentarea electrică a remorcii. | V | DV | CH |
Patru cârlige (fără imagine). Aceste cârlige universale pot fi instalate simplu pe sistemul de şine al
autovehiculului. Fiecare cârlig permite o sarcină de 50 daN. Astfel, obiectele mai uşoare, precum jachetele sau
căştile pot fi transportate sigur şi ordonat în autovehicul. | V | DV | CH |

Dotare standard   Dotare opţională

|V|

Furgon   |

DV |

Autoşasiu Platformă   |

CH |

Autoşasiu

02 Suportul pentru scară. Transportaţi scările sigur şi simplu pe acoperişul autovehiculului. Suportul flexibil şi
ajustabil poate fi utilizat cu uşurinţă şi poate fi instalat pe suportul de bază sau barele de plafon. | V |
03 Setul de coliere. Colierele din oţel zincat pot fi ajustate individual şi permit transportul obiectelor lungi pe
plafon. Înălțime fără suport de bază: 180 mm. | V |

05

04

04 Deflector de vânt şi ploaie. Deflectorul reduce eficient stropirea şi zgomotul când vă deplasaţi cu geamul
puţin deschis. De asemenea, oferă umbră când soarele bate din lateral. | V | DV | CH |
Apărători noroi (fără imagine). Apărătorile rezistente de noroi protejează partea inferioară a autovehiculului,
barele de protecţie, pragurile laterale şi uşile, de murdăria şi pietrele de pe drum. De asemenea ajută la
reducerea stropirii. | V | DV | CH |

06

07

05 Cutie pentru fixarea încărcăturii. Conţine sisteme de fixare cu clichet şi chingi, protecţii pentru muchii,
suporturi anti-alunecare şi instrucţiuni pentru fixare. Opţional este disponibil şi un sistem pentru montajul pe
perete. | V | DV | CH |
06 Fiting pentru chingi. Acest sistem practic de prindere a chingilor vă permite fixarea sigură în
compartimentul de transport. Puteţi fie să îl prindeţi de şinele de amarare sau de punctele de amarare
individuale de pe bara de fixare. | V | DV | CH |
07 Covoraşe din cauciuc cu inscripţia “Crafter”. Covoraşele negre rezistente cu suprafaţă texturată se
potrivesc perfect în autovehicul şi pot fi spălate cu uşurinţă. | V | DV | CH |

1) Capul sferic este inclus in dotare. Kit-ul electric de instalare trebuie comandat separat. 2) Treapta nu este compatibilă cu versiunea Furgon şi poate fi utilizată doar în combinaţie cu cârligul de remorcare. Accesoriile Originale
Volkswagen sunt oferite de Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com şi sunt disponibile exclusiv la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen Autovehicule Comerciale.
Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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Conexiuni perfecte: cu serviciile online
mobile Car-Net.
Viitorul mobilităţii este deja disponibil opţional pentru autovehiculul dumneavoastră comercial Volkswagen.
Serviciile online mobile vă permit să ridicaţi nivelul noului dumneavoastră Crafter, transformându-l într-un
centru de informare pe bază de internet. Car-Net App-Connect vă permite să utilizaţi şi controlaţi cu
uşurinţă date de pe smartphone-ul dumneavoastră, chiar şi atunci când conduceţi. Extindeţi sistemul
opţional de navigaţie al autovehiculului dumneavoastră cu Car-Net Guide & Inform, beneficiind astfel de
servicii de informare on-line actuale, pentru mai mult confort la drum. Informaţii suplimentare găsiţi la
www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

Car-Net Security & Service.1)
Crafter va fi disponibil în curând cu Volkswagen CarNet Security & Service.1) De la găsirea locurilor de
parcare, la rapoartele privind starea autovehiculului,
Car-Net Security & Service vă ajută să utilizaţi zi de
zi noul Crafter mai sigur, mai uşor, mai practic şi mai
economic, datorită funcţiilor precum:

		 Geo-fencing.
Proprietarul autovehiculului primeşte avertizări
generate automat, când Crafter intră într-o anumită
zonă sau părăseşte un anumit perimetru, în anumite
perioade de timp predefinite.

		 Poziţia de parcare.
Indică pe hartă ultimul loc în are a fost parcat
Crafter, determină adresa exactă şi prin GPS,
ghidează şoferul direct către autovehicul.

		
		 Blocarea şi deblocarea.

Noi schimbăm des autovehiculele.
Astfel, conectarea facilă a smartphone-urilor este perfectă pentru noi.

Încuie şi descuie confortabil autovehiculul, prin
intermediul smartphone-ului şi asigură angajaţilor
dumneavoastră accesul fără cheie la
compartimentul de transport şi cabina şoferului.

Car-Net App-Connect.2)

Car-Net Guide & Inform.3)

Beneficiaţi inclusiv la drum de infotainment şi integraţi-vă
smartphone-ul sau tableta în autovehicul, cu Car-Net App-Connect,
prin intermediul portului USB. Car-Net App Connect redă aplicaţiile
compatibile de pe smartphone-ul dumneavoastră pe touchscreen-ul
sistemului opţional radio sau de navigaţie. Folosind Android AutoTM,
Apple CarPlayTM sau MirrorLinkTM, puteţi controla confortabil anumite
aplicaţii prin intermediul touchscreen-ului, în timp ce conduceţi.

Dacă autovehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem de navigaţie opţional, puteţi activa serviciile online Car-Net Guide & Inform.
Serviciile Guide & Inform sunt disponibile gratuit în primii trei ani de la înregistrare. Puteţi utiliza două tipuri de servicii: cele care vă oferă
asistenţă directă în autovehicul şi serviciile pe care le puteţi configura de acasă - fie prin intermediul portalului de clienţi sau folosind
aplicaţia Car-Net. Pentru a utiliza Guide & Inform în autovehicul, trebuie doar să generaţi un hotspot cu smartphone-ul dumneavoastră
sau să folosiţi stick-ul opţional Volkswagen CarStick.

În timp ce conduceţi, puteţi utiliza următoarele aplicaţii Volkswagen
prin intermediul MirrorLinkTM: Drive & Track, Shared Audio, Call &
Remind şi My Guide. Informaţii suplimentare găsiţi la
www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

Mereu informat, la bordul autovehiculului
dumneavoastră.

Bine organizat, încă înainte de a pleca la
drum.

Guide & Inform are grijă ca şoferul dumneavoastră să fie mereu
informat: datorită informaţiilor online din trafic, a preţurilor de la
staţiile de alimentare, informaţiilor cu privire la locurile libere de
parcare din apropiere şi a funcţiei Google de căutare din sistemul
de navigaţie.

Folosind portalul pentru clienţi, puteţi configura online rute,
destinaţii şi puncte de interes şi apoi le puteţi importa în sistemul
de navigaţie. Aplicaţia Car-Net sincronizează şi intrările din agendă
şi destinaţiile rutelor.

Informaţii online
din trafic.

Info
alimentare.

Info parcare.4)

Import online
rute.

Import online
destinaţii.

Informaţii
online din
trafic.

Ştiri.

Meteo.

Raport
stare
autovehicul.

Manager timp.

Punctele mele
de interes.

Înregistrarea - câţiva paşi simpli:
1

2

Creaţi-vă propriul
dumneavoastră cont pe
www.volkswagencar-net.com/portal

Introduceţi seria
dumneavoastră
de şasiu (VIN).

FIN

3

CODE

Veţi primi un cod de
înregistrare de 8
caractere.

4

5

Folosiţi smartphone-ul
dumneavoastră pentru a
crea un hotspot mobil
sau utilizaţi un
Volkswagen CarStick.

Introduceţi codul de
înregistrare în sistemul
de navigaţie.

1
4
7

CODE

2
5
8
0

3
6
9

1) Intră mai târziu în producţie.
2) Car-Net App-Connect este disponibil exclusiv în combinaţie cu sistemul radio “Composition Media” sau cu sistemele de navigaţie “Discover Media” şi “Discover Media Plus”. Car-Net “App-Connect” include tehnologiile MirrorLink™, CarPlay™ şi Android Auto™.
Disponibilitatea acestor tehnologii poate varia în funcţie de ţara în cauză. Vă rugăm să aveţi în vedere că momentan Car-Net App-Connect este suportat doar de anumite telefoane mobile de pe piaţă. Volkswagen colaborează strâns cu producătorii importanţi de smartphone-uri pentru a promova
disponibilitatea la scară largă a tehnologiilor Car-Net App-Connect. 3) Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net Guide & Inform este posibilă exclusiv în combinaţie cu dotările opţionale “Discover Media” şi “Discover Media Plus”. De asemenea, aveţi nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. un smartphone),
care are capacitatea de a funcţiona ca hotspot WiFi mobil, sau de un CarStick UMTS cu card SIM oferit de orice furnizor de servicii mobile, pe care trebuie să-l achiziţionaţi separat. Serviciile Guide & Inform sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un
furnizor de servicii de telefonie mobilă şi doar în raza de acoperire a respectivei reţele de telefonie mobilă. În funcţie de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepţionaţi pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiţionale - mai ales în
străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului mare de date necesare pentru utilizarea serviciilor Car-Net, vă recomandăm în mod expres să încheiaţi cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de date. Utilizarea serviciilor Car-Net
se supune unui contract separat încheiat cu Volkswagen AG. După preluarea autovehiculului, clientul are la dispoziţie 90 de zile pentru a înregistra automobilul pe www.volkswagen-car-net.com/portal. Disponibilitatea serviciilor Car-Net poate varia în funcţie de ţara în cauză. Aceste servicii vă stau la
dispoziţie pe perioada contractuală agreată şi pot fi supuse unor modificări de conţinut pe perioada contractuală. Mai multe informaţii cu privire la Car-Net vă sunt puse la dispoziţie pe www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com şi vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen;
informaţii cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă. 4) Disponibil pentru parcuri auto cu infrastructură tehnică cu pregătire corespunzătoare. În prezent nu sunt disponibile informaţii cu privire la înălţimea parcărilor
acoperite. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi cele opţionale oferite în ţara dumneavoastră.
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Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opţionale, disponibile contra cost. Anumite informaţii cu privire la dotări, servicii şi date tehnice corespund
caracteristicilor de pe piaţa germană şi informaţiilor disponibile la data tipăririi. Distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen Autovehicule Comerciale vă va oferi cu plăcere informaţii
cu privire la diferenţele valabile pentru ţara dumneavoastră. Rezervat dreptul de a opera modificări fără o notificare prealabilă. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® şi TSI® sunt mărci înregistrate
ale Volkswagen AG şi ale altor companii din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum şi din alte ţări. Faptul că o marcă nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi
interpretat în sensul că nu ar reprezenta o marcă înregistrată şi/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG. Volkswagen acordă
o mare atenţie returnării şi reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor modelelor Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite
dispoziţiile legale. Puteţi obţine detalii adiţionale de la distribuitorul autorizat Volkswagen din apropierea dumneavoastră sau de pe pagina noastră web www.volkswagen.ro. Vă rugăm să
contactaţi distribuitorul dumneavoastră local Volkswagen Autovehicule Comerciale pentru detalii cu privire la dotările standard şi opţionale oferite în ţara dumneavoastră.

Distribuitorul dumneavoastră autorizat Volkswagen

