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Ko tovor
ne ustreza
normam.
Novi
Transporter: s
prilagodljivo
zasnovo
tovornega
prostora.

0504

Sodobno gospodarsko vozilo mora biti doraslo

raznolikim in kompleksnim nalogam. Zato je

pomembno, da je optimalno pripravljeno na raz-

novrstne izzive delovnega vsakdanjika. Vedno in

povsod. Transporter takšna visoka pričakovanja

izpolnjuje v vseh pogledih. Njegove številne ino-

vacije so rezultat več kot 60-letnih izkušenj in

tesnega sodelovanja s strokovnjaki iz prakse. Na

teh temeljih je nastalo gospodarsko vozilo, ki s

svojo prilagodljivostjo ne le izpolnjuje norme,

temveč tudi postavlja nova merila.



Ko velikost
za vas ni
problem,
temveč
zahteva.
Novi
Transporter:
s prostorom
za več.

Vsaka stranka ima drugačne zahteve, vsake naloge

se je treba lotiti na svoj način. Še dobro, da stavite

na vozilo, ki je kos vsemu. In ki vaše podjetje pred-

stavlja tako, kot vi opravljate svoje delo – popolnoma

profesionalno. Ne nazadnje je tudi službeno vozilo

osebna izkaznica vašega podjetja. Transporter je na

voljo s tremi višinami strehe, zato boste pripravljeni

na vse – ne glede na to, kako velik bo izziv.
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Ko mora
biti vaše
vozilo tudi
prostor za
počitek,
jedilnica
in pisarna.
Novi
Transporter:
s še večjim
udobjem.

0908

Od Transporterja lahko pričakujete veliko več kot

le to, da bo delavce in material prepeljal od točke A

do točke B. V praksi velikokrat služi tudi kot mobilna

pisarna in še veliko več. Prav zato se njegova notra-

njost lahko pohvali z izjemno komfortno zasnovo,

nadvse udobna pa je tudi vožnja. V Transporterju

ne boste pogrešali praktično ničesar, saj ima ergo-

nomsko oblikovane sedeže, ki so po želji lahko

opremljeni z ledveno oporo, na voljo pa so tudi raz-

lični asistenčni ter radijski in navigacijski sistemi.

Vsa oprema se seveda ponaša z visoko kakovostjo

materialov in izdelave, kar je ena od ključnih zna-

čilnosti vseh Volkswagnovih vozil.



Ko se vreme
ne drži
napovedi.
Novi
Transporter:
z dodatno
mero varnosti
za voznika in
sovoznika.

1110

Varnost ima najvišjo prioriteto. To velja za vsa

delovna področja in seveda tudi za Transporter. V

njem vas serijsko varujejo elektronski stabilizacijski

program (ESP), ki vključuje tudi zavorno asistenco

in asistenco za speljevanje na klancu, antiblokirni

sistem (ABS) ter elektronska zapora diferenciala

(EDS). Serijsko so vgrajeni tudi opozorilnik za nepri-

pet voznikov varnostni pas ter čelni zračni blazini

za voznika in sovoznika. Statična smerno prilago-

dljiva žarometa, ki povečujeta varnost v nepregled-

nih križiščih in pri zavijanju v stranske ulice, sistem

za nadzor tlaka v pnevmatikah ter asistenčni sistemi

Side Assist, Rear Assist in ParkPilot so na voljo kot

dodatna oprema. Asistenčni sistemi imajo nadzor

nad okolico vozila in vam pomagajo pri razvrščanju

v prometu ali pri parkiranju.





Asistenca za menjavo voznega
pasu Side Assist z radarskima senzor-

jema nadzoruje promet. Če pri nakaza-

ni menjavi voznega pasu v območju

zunaj voznikovega vidnega polja zazna

približajoče se vozilo, voznika na to

opozori z lučko v zunanjem ogledalu.

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih
smerno prilagodljivih žarometov
pri zavijanju s hitrostjo do 40 km/h

osvetlita rob cestišča na notranji strani

zavoja. Na ta način morebitne pešce ali

kolesarje opazite hitreje in pot do cilja

je varnejša.

Kamera za vzvratno vožnjo Rear
Assist zagotavlja popolni pregled

nad območjem za zadkom vozila. Na

zaslonu radijsko-navigacijskega siste-

ma RNS 510 vam dodatno pomagajo

digitalne linije, ki nakazujejo optimal-

no pot vozila pri vzvratni vožnji.



01 02 03

04 05 06

01 Ko se teža vozila pri zaviranju pre-

nese na sprednji kolesi, elektron-
ska porazdelitev zavorne moči
(EBV) prepreči blokiranje manj

obremenjenih zadnjih koles. Tako

varno ohranite želeno smer vožnje.

02 Opozorilnik za nepripet var-
nostni pas ob začetku vožnje po

potrebi vključi opozorilno lučko

in aktivira zvočni signal, s čimer

voznika opozori, da se mora pripeti

z varnostnim pasom.

03 Elektronski stabilizacijski pro-
gram (ESP), ki vključuje tudi elek-

tronsko zaporo diferenciala (EDS)

in asistenco za speljevanje na klan-

cu, v kritičnih voznih situacijah s

programiranimi posegi v zavorni

sistem in krmiljenje motorja pre-

preči izgubo nadzora nad vozilom.

Na ta način je zagotovljena opti-

malna smerna stabilnost.

04 Sistem za nadzor tlaka v pnev-
matikah pri padcu tlaka v kateri

od pnevmatik vključi opozorilno

lučko. S tem voznika pozove, naj

čim prej preveri in korigira tlak v

pnevmatikah.

05 Antiblokirni sistem (ABS) pri

nenadnem sunkovitem zaviranju

prepreči blokiranje koles in ohrani

vodljivost vozila.

06 Zavorna asistenca zaznava, s

kolikšno hitrostjo voznik pritisne

na zavorni pedal. Pri nenadnem

refleksnem zaviranju zavorni sis-

tem tako hitreje vzpostavi maksi-

malni zavorni tlak.
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Ko želite,
da je prevoz
maksimalno
varen tudi
za vas.
Novi
asistenčni
sistemi: sedaj
še udobnejši
in varnejši.

Prav je, da vožnja v Transporterju ni le udobna,

temveč tudi varna. Dovršena varnostna zasnova

vključuje inteligentne sisteme, ki vozniku pomagajo

pri vožnji, poskrbljeno pa je tudi za optimalno zašči-

to potnikov v primeru trčenja. Tempomat od 30 km/h

naprej po želji samodejno vzdržuje nastavljeno hi-

trost vožnje. Sistem Rear Assist na zaslonu radijsko-

navigacijskega sistema predvaja sliko kamere za

vzvratno vožnjo in na ta način pri parkiranju zago-

tavlja boljši pregled nad območjem za zadkom vo-

zila. Ko se stemni, funkcija Coming Home/Leaving

Home ob prihodu na cilj oz. ob odhodu samodejno

vključi luči in osvetli okolico vozila.



Ko od
motorja
pričakujete,
da bo
prijazen
do okolja.
Novi
motorji TDI:
varčnejši in
zmogljivejši.

1514

Vse štiri motorje TDI odlikujeta velik navor in nizka

poraba goriva. Tokrat so prvič opremljeni s tehnolo-

gijo skupnega voda, ki omogoča velik razmah moči,

hkrati pa zagotavlja nizke emisije. Vsi motorji TDI

izpolnjujejo zahteve izpušnega normativa EU5 in

imajo že serijsko vgrajen filter za trdne delce. Tako

lahko v prednostih sodobne tehnike uživate brez

slabe vesti.



2.0 TDI 62 kW (84 KM)*
Ta osnovni dizelski motor za Transporter črpa moč iz 2,0-litrske gibne

prostornine in s tehnologijo TDI razvije maksimalni navor 220 Nm. Tako

kot pri vseh ostalih motorjih TDI so emisije CO2 in poraba goriva v pri-

merjavi s prejšnjimi motorji manjše – in to kljub občutnemu povečanju

razpoložljive moči. Osnovni motor TDI je na voljo s 5-stopenjskim roč-

nim menjalnikom.

2.0 TDI 75 kW (102 KM)*
Še večjo moč pri enaki gibni prostornini razvije drugi od skupno štirih

motorjev TDI. Tudi pri tej izvedbi so poraba in emisije CO2 v primerjavi

s predhodnimi agregati manjše, razpoložljiva moč pa je hkrati bistveno

večja. Za njen prenos skrbi 5-stopenjski ročni menjalnik.

2.0 TDI 103 kW (140 KM)*
Ta izvedba 2,0-litrskega motorja TDI se lahko pohvali z energično močjo

103 kW (140 KM), zato boste za volan z veseljem sedli tudi takrat, ko vas

bo pot več ur dolgo vodila po avtocestah. In tudi tu velja: s ciljem raz-

bremenitve okolja in zaradi vsesplošne želje po zmanjšanju stroškov so

emisije CO2 in poraba goriva v primerjavi s prejšnjimi motorji bistveno

manjše. Motor je kombiniran s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, po

želji pa lahko naročite inovativni 7-stopenjski menjalnik z dvojno sklop-

ko (DSG).

2.0 BiTDI 132 kW (180 KM)*
Motor BiTDI je kot najzmogljivejši pogonski agregat za Transporter

opremljen z inovativno tehnologijo: za izjemen razmah moči skrbita

dva turbopolnilnika, ki sta z maksimalnim navorom 400 Nm sinonim

za popolni užitek v vožnji. Ob tem se postavlja vprašanje, kdo danes

sploh še lahko trdi, da se pojma gospodarska vozila in športna vožnja

izključujeta. Pri menjalnikih lahko izbirate med 6-stopenjskim ročnim

menjalnikom in 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko (DSG).

Slednji je pri tem motorju prvič lahko kombiniran tudi s štirikolesnim

pogonom 4MOTION.

2.0 benc. 85 kW (115 KM)*
4-valjni bencinski motor za Transporter razvije moč 85 kW (115 KM) in

pri tem ustvari maksimalni navor 170 Nm. Na voljo je s 5-stopenjskim

ročnim menjalnikom in predstavlja alternativo dizelskim motorjem.

* Informacije o porabi goriva in emisijah CO2 boste našli na straneh 48 in 49.



1) Izmerjeno pri polni obteženosti in hitrosti do maks. 30 km/h. 2) Izmerjeno s serijsko opremo in pri polni obteženosti. 3) Pri motorju 2.0 TDI s 132 kW

(180 KM) in masi vozila 3.000 kg. Informacije o porabi goriva in emisijah CO2 ter o specifičnih motorjih za posamezne modele boste našli na straneh 48 in 49.

prevozni previsni kot2) prevozni kot brežine2)

14°

17° 21°

prevozna globina vode1)

300 mm



Stalni štirikolesni pogon 4MOTION glede na trenut-

no situacijo porazdeljuje moč motorja na vsa štiri

kolesa, s čimer na vsaki podlagi zagotavlja optimalno

vodljivost in odzivnost vozila. Na ta način je tudi na

slabših cestah poskrbljeno za veliko vlečno silo in

ohranjanje smerne stabilnosti. Vsi, ki pogosto oprav-

ljajo delo na zahtevnejših terenih, lahko Transporter

po želji dodatno opremijo še z mehansko zaporo

diferenciala za zadnjo premo.

Ko morajo
za delo
poprijeti ne
le vsi člani
ekipe, temveč
tudi vsa
kolesa. Stalni
štirikolesni
pogon
4MOTION:
za še več
varnosti na
vsaki podlagi.
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največji naklon
pri vzponu3)

37°



Ko točno veste, kaj
želite: novi Transporter.
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Novi Transporter furgon.

2120



Velik tovorni prostor Transporterja furgona prepriča s funkcionalnostjo in vsestransko uporabnostjo.

Nosilnost glede na izbrano medosno razdaljo in višino strehe znaša od 0,8 do 1,4 t, prostornina

tovornega prostora pa od 5,8 do 9,3 m3. Ker so stranice skoraj navpične, je to prostornino vedno

mogoče maksimalno izkoristiti. Dolgo in kratko medosno razdaljo ter srednjevisoko in visoko stre-

ho lahko kombinirate s široko ponudbo različnih izvedb vrat. S pravo izbiro lahko zagotovite, da

bosta tudi natovarjanje in raztovarjanje kar se da enostavna in hitra. Šest, osem ali deset pritrdil-

nih obročkov – odvisno od izvedbe – skrbi za to, da je tovor ves čas vožnje zanesljivo pričvrščen

na mestu. Varnost pri raznovrstnih transportnih nalogah lahko še dodatno povečate z opcijskimi

pritrdilnimi vodili na stranicah in na visoki predelni steni.



Furgon, kratka
medosna razdalja,
normalna streha

Furgon, kratka
medosna razdalja,
srednjevisoka streha

Furgon, dolga
medosna razdalja,
normalna streha

Furgon, dolga
medosna razdalja,
srednjevisoka streha

Furgon, dolga
medosna razdalja,
visoka streha



Možnosti, ki jih ponuja Transporter furgon, so tako raznolike kot vaše zahteve: izvedbi z normalno

in srednjevisoko streho sta serijsko opremljeni z dvižnimi zadnjimi vrati, izvedba z visoko streho pa

ima zadaj krilna vrata. Pri slednjih meri kot odpiranja do 250°, prostornina tovornega prostora pa

v furgonu z dolgo medosno razdaljo in visoko streho znaša kar 9,3 m3. Po želji lahko naročite še

druga stranska drsna vrata, ki dodatno poenostavljajo natovarjanje in raztovarjanje. Poleg tega je za

posamezne izvedbe na voljo vrsta različnih predelnih sten. Vse skrbijo tudi za večjo varnost, ne

glede na to, ali se boste odločili za različico s fiksnim oz. drsnim oknom ali brez okna. Tovorni pro-

stor ima serijsko polvisoke obloge stranic, po želji pa lahko namesto teh naročite obloge, ki segajo

do strešnega okvira. Kot dodatna oprema so za učinkovitejšo zaščito pred poškodbami na voljo tla,

izdelana iz vzdržljivega lesa ali iz gume. Gumijasta tla so praktično neuničljiva, pri čiščenju pa

jih lahko preprosto sperete z vodo.

Tovorni prostor z robustnimi lesenimi tlemi, pritrdilnimi
obročki ter pritrdilnimi vodili na stranicah in predelni
steni.

Skozi drsno okno v predelni steni lahko kadarkoli pre-
verite, ali je v tovornem prostoru vse na svojem mestu.
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Novi Transporter kombi.

2524



Transporter kombi opredeljuje pojem prilagodljivost s povsem sodobnega vidika. Tako vam na

primer opcijski modularni sistem pritrditve sedežev omogoča, da 3-sedežno klop namestite v ka-

terokoli sedežno vrsto – glede na to, koliko oseb se pelje z vami. Preostali prostor lahko enostavno

izkoristite za prtljago ali orodje. Že v izvedbi s kratko medosno razdaljo je dovolj prostora za devet

oseb. Tudi v kombiju z dolgo medosno razdaljo je največ devet sedežnih mest, vendar potniki zara-

di večje prostornosti sedijo udobneje, po potrebi pa je na voljo dodaten prostor za prevoz tovora.

Velika drsna vrata pri obeh izvedbah zagotavljajo udobno vstopanje in izstopanje. Za dobro delovno

vzdušje Transporter kombi skrbi z učinkovitim sistemom ogrevanja in prezračevanja. Zadnje se-

dežne klopi so lahko opremljene z opcijskim modularnim sistemom pritrditve, ki vam omogoča,

da potniško kabino v nekaj potezah optimalno prilagodite za naslednjo nalogo. Dodatno se lahko

odločite za opcijsko klimatsko napravo Climatic – bodisi samo za vozniško kabino ali pa tudi za

potniški prostor.



Kombi, kratka
medosna razdalja,
normalna streha

Kombi, kratka
medosna razdalja,
srednjevisoka streha

Kombi, dolga
medosna razdalja,
normalna streha

Kombi, dolga
medosna razdalja,
srednjevisoka streha

Kombi, dolga
medosna razdalja,
visoka streha



Držalo v armaturni plošči skrbi za to, da se pijača med
vožnjo ne razlije.

Predal na armaturni plošči vam pomaga ohranjati red
v vozniški kabini.

Transporter kombi se med drugim ponaša z dodobra premišljenimi možnostmi za kombiniranje

sedežev v potniški kabini. Rezultat je izredno prilagodljiva prostorska zasnova. Tako je na primer

izvedba s kratko medosno razdaljo lahko opremljena z eno ali z dvema sedežnima vrstama. V prvi

vrsti je lahko vgrajena 2-sedežna klop z naslonom za roke ali 2-sedežna klop v kombinaciji z zlo-

žljivim enojnim sedežem, opremljenim s funkcijo Easy Entry za lažji dostop do zadnjih sedežev.

V drugi vrsti je lahko dodatno nameščena zložljiva in poklopna 3-sedežna klop. Izvedba z dolgo

medosno razdaljo ima lahko v potniškem prostoru eno, dve ali celo tri sedežne vrste. Za prvo

vrsto lahko izberete 2-sedežno klop z naslonom za roke ali 2-sedežno klop in zložljiv enojni sedež

s funkcijo Easy Entry, ki olajšuje dostop do zadnjih sedežev. Na voljo je tudi zložljiva 3-sedežna

klop. Na shematskem prikazu so predstavljene vse možne kombinacije sedežev oz. sedežnih mest.

V drugi sedežni vrsti kombijevega potniškega prostora
je lahko vgrajena zložljiva in poklopna 3-sedežna klop.
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6 sedežnih mest

Prilagodljiva zasnova notranjosti v modelu Transporter kombi.

Kratka medosna razdalja.

9 sedežnih mest

7 sedežnih mest

5 sedežnih mest

8 sedežnih mest

4 sedežna mesta



6 sedežnih mest

8 sedežnih mest 9 sedežnih mest

4 sedežna mesta

Dolga medosna razdalja.

7 sedežnih mest

5 sedežnih mest
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Novi Transporter kesonar.

3130



Transporter kesonar je pravi garač, ki pa potnikov nikakor ne prikrajša za udobje. To velja tako za

izvedbo z enojno kot za izvedbo z dvojno kabino. V dvojni kabini je dovolj prostora za šest oseb.

Serijsko je opremljena s štirimi vrati, ki vsem potnikom omogočajo udobno vstopanje in izstopa-

nje. Glede na medosno razdaljo in izvedbo kabine so skupno na voljo trije različno veliki kesoni

z aluminijastimi stranicami. Praktični varnostni zapahi z enostavnim odpiranjem in zapiranjem

omogočajo s treh strani hiter dostop do tovorne površine. Tovor lahko pričvrstite s pomočjo iz-

jemno trdnih pritrdilnih obročkov v dnu kesona. Kadar teh ne potrebujete, jih lahko poklopite,

tako da so poravnani s tovorno površino. Za vse izvedbe, razen za nizki kesonar, je kot dodatna

oprema na voljo okvir s ponjavo, ki občutljiv tovor ščiti pred vremenskimi vplivi in umazanijo.



Kesonar, kratka
medosna razdalja

Kesonar, dolga
medosna razdalja

Nizki kesonar, dolga
medosna razdalja

Dvojna kabina, dolga
medosna razdalja



Dvoje vrat za potniško kabino vsem potnikom omogoča
enostavno vstopanje in izstopanje.

Predal pod 2-sedežno klopjo na sovoznikovi strani služi
kot dodaten prostor za shranjevanje.

Enojna ali dvojna kabina, kratka ali dolga medosna razdalja – za Transporter kesonar v vsakem

primeru velja, da je razmerje med maksimalno nosilnostjo in okretnostjo optimalno. Modularni

princip pri tem omogoča, da so vaše zahteve glede tovornega prostora, opreme in števila potnikov

vedno natančno izpolnjene: enojna kabina z dolgo medosno razdaljo je opremljena s kesonom,

ki ima veliko tovorno površino, medtem ko v dvojni kabini poleg voznika lahko sedi še pet oseb.

Poleg tega je na voljo tudi nizki kesonar, ki z nizko tovorno površino še dodatno poenostavlja

natovarjanje in raztovarjanje.
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Novi Transporter šasija.

3534



Vsaka dobra poslovna ideja potrebuje trdno osnovo.

Transporter je zato idealna izbira za vsakogar, ki

potrebuje vozilo, primerno za najrazličnejše nad-

gradnje. Vsestranska in robustna šasija vam nudi

skoraj neskončno število možnosti, da z nadgradnja-

mi vseh vrst sestavite natanko takšno vozilo, kot ga

potrebujete za uspešno izvajanje delovnih nalog.

Seveda vedno z dobrim občutkom, da vozite vozilo

znamke Volkswagen. Standardizirana pritrdišča na

šasiji omogočajo enostavno in varno montažo izbrane

nadgradnje – ne glede na to, ali gre za enojno kabi-

no s kratko oz. dolgo medosno razdaljo ali za dvoj-

no kabino z dolgo medosno razdaljo. S tem nastane

bodisi dostavno vozilo s hladilno komoro ali na pri-

mer gospodarsko vozilo z individualno zasnovano,

specialno nadgradnjo, ki dostojno predstavlja vaše

podjetje in vam omogoča, da nenehno razvijate

svoje poslovne ideje.

Šasija, kratka
medosna razdalja

Šasija, dolga
medosna razdalja

Šasija, dolga
medosna razdalja,
dvojna kabina



kombi kesonar2)specialna oprema1) furgon
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serijska oprema
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KEKOFU

Zunanja oprema.

Polni kolesni pokrovi
Polni kolesni pokrovi za 16-colska jeklena platišča.

Aluminijasta platišča MIYATO, 6,5 J x 16
16-colska aluminijasta platišča MIYATO, s pnevmatikami 215/65 R 16 C.

Aluminijasta platišča CARTAGENA, 6,5 J x 16
16-colska aluminijasta platišča CARTAGENA, s pnevmatikami 215/65 R 16.

Aluminijasta platišča THUNDER, 7 J x 17
17-colska aluminijasta platišča THUNDER, s pnevmatikami 235/55 R 17.

Zadnja krilna vrata
Za Transporter z normalno ali srednjevisoko streho so zadnja krilna vrata na voljo

kot dodatna oprema, pri Transporterju z visoko streho pa so del serijske opreme.

Pri vozilih z dolgo medosno razdaljo so opcijsko na voljo zadnja krilna vrata

s kotom odpiranja 250°, ki jih je možno ob straneh blokirati. Poleg tega jih

lahko opremite z mrežastimi prtljažnimi žepi.

KE

KE

KE

KE

KO

KO

KO

KO

FU

FU

FU

FU

KOFU



Električno pomična vstopna stopnica
Električno pomična vstopna stopnica je izdelana iz strukturirane aluminijaste

pločevine, njen okvir pa je iz vroče pocinkane jeklene pločevine. Stopnica se

nahaja pod drsnimi vrati in omogoča enostavnejše vstopanje od strani. Kadar

se drsna vrata odprejo ali zaprejo, se stopnica avtomatsko pomakne v ustrezni

položaj. Če ima vozilo drsna vrata na obeh straneh, je možno naročiti dve

vstopni stopnici.

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
Zunanji ogledali lahko s posebnim stikalom brezstopenjsko nastavljate. Zrcalni

površini sta ogrevani. Po želji sta zunanji ogledali lahko tudi električno poklop-

ni. Zunanji ogledali sta na voljo v kombinaciji z električnim pomikom stekel

(paket opreme “Elektrika 1”, glej stran 43). Zunanji ogledali na podaljšanih

nosilcih, ki sta na voljo za kesonar, nista poklopni.

Paket „4Style“
Za vozila s kratko medosno razdaljo in štirikolesnim pogonom 4MOTION je na voljo

paket “4Style”, ki vključuje sprednji usmernik zraka in stranske pragove z aluminijas-

tim videzom, folijo za zaščito pred udarci kamenja na levi in desni strani ter robustna

gumijasta predpražnika za vozniško kabino. Pri kesonarju z dvojno kabino zaščitne

folije niso možne, stranski pragovi pa so izdelani iz aluminija. Paket “4Style” ni na

voljo za kesonar z enojno kabino.

C-vodila
C-vodila v strešnih utorih služijo za montažo različnih strešnih prtljažnikov.

Na voljo so izključno za vozila z normalno streho.

KEKOFU

KEFU

KO

KO

FU

FU

KO

Zabojniki
Dva zabojnika s ključavnico sta izdelana iz plastične mase, ojačane s steklenimi

vlakni. Nahajata se na levi in desni strani pod tovorno površino. Površino njunih

pokrovov je možno lakirati. Na voljo je tudi enojni zabojnik s ključavnico. Nahaja

se pod kesonom za levim kolesnim ohišjem.

KE

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.
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serijska oprema

dodatna oprema

KEKOFU

Zunanja oprema.

Ostala serijska oprema
– 16-colska jeklena platišča s središčnimi pokrovi

v črni barvi

– vlečno ušesco spredaj (privojno) in zadaj; če ima vozilo

vlečno kljuko, je zadaj brez vlečnega ušesca

– ogrevanje zadnjega stekla (kombi)

– halogenski žarometi z žarnicami H4 z uravnavanjem

višine svetlobnega snopa

– poklopna stopnička na zadnji stranici kesona (kesonar)

– 2-stopenjska brisalca s prilagodljivo nastavljivimi

intervali in napravo za pranje/brisanje stekla

s funkcijo impulznega brisanja

– drsna vrata na sovoznikovi strani

– samonosna in delno pocinkana karoserija

– odbijača v sivi barvi

– večslojno vetrobransko steklo

– prekrito/-i vodilo/-i za drsna vrata

– termoizolacijska zasteklitev celotnega vozila

– standardno rezervno kolo

Ostala dodatna oprema
– 17-colsko podvozje

– ogrevanje zadnjega stekla (furgon)

– temno tonirana stekla v potniškem oz. tovornem

prostoru (furgon in kombi)

– celoletne ali zimske pnevmatike

– brisalec zadnjega stekla (furgon in kombi)

– odbijača lakirana v barvi vozila (ni možno za vse barve)

– sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno

prilagodljivih žarometov

– podvozje za slabše terene

– zavesice spredaj in zadaj

– znižano podvozje (pribl. –20 mm), opcijsko na voljo

samo za določene izvedbe

Visoka siva ponjava
Visoka siva ponjava iz trpežne plastične mase varuje tovor pred vetrom in

drugimi vremenskimi neprilikami. Namestite oz. snamete jo lahko z nekaj

preprostimi potezami. Ponjava ni na voljo za nizki kesonar.

KE

Ogrodje za prevoz lestev
Vroče pocinkano ogrodje služi za varen prevoz lestev na tovorni površini

kesonarja. Čelna zaščitna mreža optimalno varuje vozniško kabino.

Za prevoz lestev v vodoravnem položaju je na voljo dodaten nosilec

na zadnjem delu.

KE

TR1651

TR1652



2-sedežna klop na sovoznikovi strani
Kesonarji in šasije so serijsko opremljeni z 2-sedežno klopjo na sovoznikovi stra-

ni, ki vključuje tudi večji predal pod sediščem. Namesto 2-sedežne klopi lahko

za voznikovo stran naročite tudi enojni sedež. Opcijsko je za 2-sedežno klop na

sovoznikovi strani na voljo dodaten predal na hrbtni strani naslonjala, v katerega

so integrirana držala: dve za pijačo in eno za pisala.

Predali v vratih
Dobro premišljena zasnova predalov med drugim vključuje po dva predala v

voznikovih in sovoznikovih vratih, od katerih je eden primeren za odlaganje

1,5-litrskih steklenic. Poleg tega je lahko na notranji strani vrat po želji nameščen

prenosni koš za odpadke.

Komfortni paket
Komfortni paket vključuje dodatne praktične predale. Na primer za sončna

očala ali za druge uporabne stvari. Poleg tega so v paketu tudi kozmetični ogle-

dali za levo in desno stran, dve bralni lučki, ročaja na A-stebričkih na voznikovi

in sovoznikovi strani ter regulator za uravnavanje osvetlitve kombiniranega

instrumenta.

Komfortni sedeži
Voznikov in sovoznikov sedež sta nastavljiva po višini in imata ledveno oporo,

po želji pa sta lahko opremljena tudi z nasloni za roke. Vrtljiva sedeža, ki sta na

voljo kot dodatna oprema za vozniško kabino, sta vedno opremljena z ledveno

oporo in nasloni za roke, nista pa nastavljiva po višini in prav tako nista na voljo

v kombinaciji s predelno steno.

Notranja oprema.

KE

KE

KE

KE

KO

KO

KO

KO

FU

FU

FU

FU

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.

Notranje obloge stranic v tovornem prostoru
Za Transporterjev tovorni prostor so na voljo trpežne notranje obloge stra-

nic, ki segajo do strešnega okvira. V kombinaciji z visoko predelno steno brez

okna tvorijo te stranice tovorni prostor, ki omogoča še posebej učinkovito in

prilagodljivo izrabo.

FU
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serijska oprema
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KEKOFU

Notranja oprema.

Drsna okna
Za potniški prostor so kot dodatna oprema na voljo praktična drsna okna.

Tako lahko zelo enostavno omogočite dotok svežega zraka v zadnji del

kabine.

Gumijasta talna obloga
Tla v tovornem oz. potniškem prostoru so lahko prekrita s trpežno gumijasto

oblogo ter opremljena s praktično zaščito zunanjega roba in osvetlitvijo

stopnic.

KOFU

KOFU

Ostala serijska oprema
– 3-sedežna klop v drugi sedežni vrsti (kesonar in šasija

z dvojno kabino)

– mrežast žep na sovoznikovi strani pod predalom

v armaturni plošči

– obložene stopnice v vozniški kabini

– plastične notranje obloge vrat s po dvema predaloma

– dva poklopna in odmična senčnika, žepek za vizitke

na levem senčniku

Ostala dodatna oprema
– 2-sedežna klop v potniškem prostoru (kombi)

– 2-sedežna klop in enojni sedež v potniškem prostoru

(kombi)

– 3-sedežna klop v potniškem prostoru (kombi)

– usnjen volan

– izvedba za kadilce: dve držali za pijačo, vžigalnik za

cigarete in pepelnik v vozniški kabini (pri kombiju

in kesonarju z dvojno kabino dodatni pepelnik v

potniškem prostoru)

– tekstilna talna obloga v vozniški kabini (furgon in kombi)

– dodatni akumulator z odklopnim relejem (72 Ah/380 A),

ne zahteva vzdrževanja



Zračne blazine
Poleg serijskih čelnih zračnih blazin za voznika in sovoznika sta za vozniško

kabino po želji na voljo še zračni blazini za glavo oz. kombinirani stranski zra-

čni blazini za glavo in prsni koš. Sovoznikovo čelno zračno blazino lahko preko

posebne ključavnice izključite z avtomobilskim ključem. Če se odločite za 2-

sedežno klop na sovoznikovi strani, kombiniranih stranskih zračnih blazin za

glavo in prsni koš ni možno naročiti.
KEKOFU

Ostala serijska oprema
– 17-colske zavore (serijsko pri motorju s 132 kW)

– avtomatski vklop zasenčenih luči

– opozorilnik za nepripet varnostni pas na voznikovem

sedežu

– tritočkovni avtomatski varnostni pasovi

na vseh sedežnih mestih

– po višini nastavljivi vzglavniki

– štiri kolutne zavore

Ostala dodatna oprema
– asistenčni sistemi: Rear Assist in Side Assist

– alarmna naprava z nadzorom notranjosti

– sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno

prilagodljivih žarometov

– ParkPilot

– sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Funkcionalna oprema.

Radio RCD 310
Ta sistem ima vse funkcije, ki jih ima RCD 210, poleg tega pa še primerjalnik

antenskega signala za optimalni radijski sprejem. Funkcija GALA omogoča

prilagajanje glasnosti glede na hitrost vožnje. Opcijsko se lahko v kombinaciji

s ParkPilotom odločite za optični parkirni sistem.

KEKOFU

Radio RCD 210
Ta radijski sistem z izhodno močjo 20 W ima integriran CD-predvajalnik z

MP3-funkcijo in vmesnik za mobilni telefon. Radio lahko upravljate tudi

preko opcijskega večfunkcijskega volana.

KEKOFU

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.

Varnostna oprema.
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KEKOFU

Navigacijska funkcija RNS 310 (za RCD 310)
RNS 310 omogoča sočasno uporabo navigacijske funkcije in MP3-/CD-pred-

vajalnika. S pomočjo kanala za prometna obvestila (TMC) vas bo pregledni

barvni zaslon, ki je občutljiv na dotik, avtomatsko vodil mimo zastojev. V

napravi sta integrirana vmesnika za večfunkcijski volan in pripravo za mobilni

telefon ter vhod AUX-IN in reža za SD-kartice. Po želji je na voljo tudi vmesnik

MEDIA-IN.

Radijsko-navigacijski sistem RNS 510
RNS 510 ima vse funkcije naprave RNS 310, dodatno pa še večji barvni zaslon na

dotik in 30 GB trdi disk. Poleg tega ima integriran DVD-predvajalnik, ki lahko

služi tudi za predvajanje filmov. Sistem Rear Assist na zaslonu predvaja sliko

območja za zadkom vozila, ParkPilot pa dodatno prikazuje oddaljenost od ovir

pred oz. za vozilom.

DSG
Udobni menjalnik z dvojno sklopko, ki nosi oznako DSG, združuje športni

značaj ročnih menjalnikov in enostavno prestavljanje avtomatskega menjal-

nika. Menjavanje prestav poteka brez prekinitve v prenosu pogonske moči,

tako da potniki prestavljanja skorajda ne zaznajo. Menjalnik DSG je prvič

na voljo tudi v kombinaciji s pogonom 4MOTION.

KE

KE

KO

KO

FU

FU

KEKOFU

Tempomat
S pomočjo tempomata lahko od pribl. 30 km/h dalje vzdržujete konstantno

hitrost vožnje. Za izklop tempomata zadošča že kratek pritisk na zavorni pedal.

ParkPilot
ParkPilot vozniku pomaga pri parkiranju. Opozorilni zvočni signali nakazujejo,

kolikšna je oddaljenost od ovir. Pri radiu RCD 310 ali radijsko-navigacijskih siste-

mih se med parkiranjem poleg zvočnega signala na zaslonu pokažejo tudi opti-

čni napotki.

KO

KE

FU

KOFU

Funkcionalna oprema.

NF 0213

NF 0209



Klimatska naprava Climatic za vozniško kabino
Klimatska naprava Climatic z ročnim upravljanjem v vseh letnih časih skrbi za

prijetno temperaturo v notranjosti vozila.

Klimatska naprava Climatic za vozniško kabino in potniški prostor
Pri tej izvedbi klimatske naprave lahko temperaturo v potniškem prostoru in

vozniški kabini uravnavate ločeno in neodvisno.

KE

KO

KO

FU

FU

Stropni zračnik
Stropni zračnik skrbi za stalni pretok zraka, s čimer znižuje temperaturo v

notranjosti vozila.

KOFU

Naprava za čiščenje žarometov
Naprava deluje, kadar so vključene zasenčene ali dolge luči. Priključena je na

napravo za čiščenje stekel: pri vsakem petem ciklu pranja stekel se očistijo tudi

stekla žarometov.

Paket opreme “Elektrika 1”
Paket opreme “Elektrika 1” vključuje električno nastavljivi in ogrevani zunanji

ogledali ter električni pomik stekel. Stikala za te funkcije so vgrajena v vozniko-

vih in sovoznikovih vratih.

KE

KE

KO

KO

FU

FU

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.

MU1612
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KEKOFU

Funkcionalna oprema.

Dvižno-pomično strešno okno
Dvižno-pomično strešno okno lahko enostavno upravljate z vrtljivim stikalom

na stropu. Predizbirna avtomatika omogoča, da že vnaprej natančno nastavite,

za koliko naj se strešno okno odpre ali privzdigne. Če steklo pri pomikanju

naleti na odpor, visokoobčutljiva elektronika takoj prekine postopek.

Ogrevanje sedežev v vozniški kabini
Za vse sedeže v vozniški kabini je na voljo funkcija ogrevanja. Uravnava se ločeno

za voznikov in sovoznikov sedež oz. 2-sedežno klop na sovoznikovi strani.

KE

KO

KO

FU

FU

Ogrevanje mirujočega vozila/dodatni vodni grelnik
Ogrevanje mirujočega vozila deluje neodvisno od ogrevalno-prezračevalnega

sistema; po želji ga lahko naročite z radijskim daljinskim upravljalnikom ali

brez njega. Alternativno je možno naročiti tudi dodatni vodni grelnik.

KEKOFU

Vlečna kljuka
Vlečna kljuka je glede na izbrano vrsto motorja primerna za priklopne obreme-

nitve do 2,5 t. Za furgon in kombi je na voljo snemljiva vlečna kljuka. Serijska

asistenca za speljevanje na klancu je idealna za večje priklopne obremenitve:

potem ko nogo umaknete z zavornega pedala, zavorni tlak ostane za kratek

čas ohranjen in s tem olajša speljevanje na vzponih. Obe izvedbi vlečne kljuke

sta opremljeni s funkcijo stabiliziranja prikolice, ki je integrirana v sistem ESP.

Usnjen večfunkcijski volan
Večfunkcijski volan vključuje elemente za upravljanje radijskega sistema,

večfunkcijskega prikazovalnika in opcijske priprave za telefon. Vsi volani

so serijsko nastavljivi po višini in globini.

KE

KE

KO

KO

FU

FU



Ostala serijska oprema
– 8 pritrdišč za strešne prtljažne sisteme pri vozilih

s kratko oz. 10 pri vozilih z dolgo medosno razdaljo

– osvetljena 12-voltna vtičnica v vozniški kabini

– asistenca za speljevanje na klancu

– pokrov rezervoarja za gorivo (prostornina: 80 l),

z zaklepanjem preko voznikovih vrat

– ogrevalno-prezračevalni sistem s protiprašnim filtrom,

4-stopenjskim ventilatorjem za svež zrak, filtrom za

zaprto kroženje zraka, sredinskimi prezračevalnimi

šobami in šobami za odmrzovanje

– notranja luč v stropni oblogi vozniške kabine

s časovnim zamikom izklopa

– poklopni pritrdilni obročki: 6 pri kratki oz. 8 pri dolgi

medosni razdalji, 2 dodatna pri furgonu z zaprto

predelno steno

– servo volan z varnostnim drogom, nastavljivim po

višini in globini

– zvočni opozorilnik za neugasnjene luči

Ostala dodatna oprema
– paket opreme “Elektrika 2” z električno poklopnima,

nastavljivima, ogrevanima in v barvi vozila lakiranima

zunanjima ogledaloma ter z električnim pomikom

stekel (ni na voljo za zunanji ogledali na podaljšanih

nosilcih)

– paket opreme “Elektrika 3” z električno poklopnima,

nastavljivima in ogrevanima zunanjima ogledaloma ter

z električnim pomikom stekel (ni na voljo za zunanji

ogledali na podaljšanih nosilcih)

– ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla

– strešni smerniki

– digitalni tahograf (glej opombe na strani 53)

– električna drsna vrata

– električna zapiralna asistenca za zadnja dvižna vrata in

za drsna vrata

– dovod svežega zraka preko filtra z aktivnim ogljem

– naprava za čiščenje zadnjega stekla z intervalnim

delovanjem

– odzračevanje tovornega prostora pri furgonu

(dodatne prezračevalne reže v tovornem prostoru)

– zračni filter za motor z indikatorjem zasičenosti

– Rear Assist in TV-sprejemnik

– dodatni ogrevalni sistem za tovorni/potniški prostor

– garnitura za popravilo pnevmatik (12-voltni kompresor,

tesnilno sredstvo)

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.
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KEKOFU

Originalna dopolnilna oprema Volkswagen.

Osnovna strešna nosilca
Oprema za udobna potovanja – Volkswagnovi sistemski nosilci. Osnovna

strešna nosilca, ki sta opremljena s ključavnico, sta osnova za najrazličnejše

nadgradnje, kot so npr. nosilec za smuči in snežne deske, nosilec za kajak ali

praktični strešni kovčki.

KOFU

Nosilec za lestve s tekalnim valjem
Ta nosilec omogoča varen prevoz lestev – brez tresenja in ropotanja. Zaradi

tekalnega valja je natovarjanje lestev zelo enostavno, obenem pa se s tem

izognete tudi poškodbam laka.

Mreža za tovor
Z mrežo za tovor lahko težje predmete prevažate varno in strokovno. Mreža

je v skladu z normativi DIN in EN izdelana iz najlona in jekla. Z robustnimi

napenjalnimi pasovi jo lahko pritrdite na obročke na tleh tovornega prostora.

Naluknjana notranja stenska obloga
Tovrstna notranja stenska obloga po eni strani ščiti notranjost vozila pred

poškodbami laka, po drugi strani pa omogoča, da orodje in druge manjše

predmete s prilagodljivimi kaveljčki pregledno in varno pritrdite na steno.

Naluknjana notranja stenska obloga ni na voljo za vozila, pri katerih notranja

obloga stranic sega do stropa.

KO

KO

FU

FU

FU

Podloga za zaščito prtljažnika
Lahka in upogljiva podloga je natančno prilagojena dimenzijam Transporterja.

Sklenjeni, pribl. 5 cm visoki rob ščiti tla prtljažnika pred mokroto in umazanijo.

Podloga ima strukturirano površino, ki preprečuje zdrsavanje. Kadar podloge ne

potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in vzamete iz vozila.

KO

specialna oprema1)



Prtljažno korito
Robustno korito je idealno za prevoz tovora, ki bi v prtljažniku lahko pustil

sledove. Korito ima 20 cm visok, sklenjen rob. Odporno je proti kislinam,

ščiti pred umazanijo in je enostavno za čiščenje.

KO

Originalno dopolnilno opremo Volkswagen lahko kupite samo pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

1) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 2) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.

Garnitura transportne opreme
V trdem srebrnosivem kovčku, ki ga lahko v vozilu fiksirate s posebnim pritrdil-

nim sistemom, so shranjeni zatezni in pritrdilni pasovi, gumijaste obloge za

zaščito robov in protizdrsne podloge. V priloženi brošuri je s praktičnimi primeri

prikazano, kako pravilno zavarovati različne vrste tovora. S pomočjo načrta za

porazdelitev teže lahko pred vsako vožnjo določite težišče tovora in poskrbite,

da so izpolnjeni zakonski predpisi glede pričvrstitve tovora.
KEFU



Ročni menjalnik, poraba goriva (l/100 km) in kombinirane emisije CO2 (g/km), prostornina rezervoarja za gorivo pribl. 80 l

Motor/
model

2.0 bencinski
(85 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(62 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(75 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(103 kW)
pogon spredaj

2.0 TDI
(103 kW)
4MOTION

2.0 BiTDI
(132 kW)
pogon spredaj

Transporter furgon z normalno oz. srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

mestna
vožnja

13,5 – 13,8
(14,0 – 14,3)1)

9,4 – 9,7 9,4 – 9,7 9,5 – 9,8 10,1 – 10,4 9,5 – 9,8

izvenmestna
vožnja

8,5 – 8,8
(8,5 – 8,8)1)

6,0 – 6,3 6,0 – 6,3 6,2 – 6,5 6,8 – 7,1 6,4 – 6,7

kombinirana
vožnja

10,3 – 10,6
(10,5 – 10,8)1)

7,2 – 7,5 7,2 – 7,5 7,4 – 7,7 8,0 – 8,3 7,5 – 7,8

emisije CO2,
kombinirana
vožnja

241 – 247
(245 – 252)1) 190 – 198 190 – 198 195 – 203 211 – 219 197 – 205

Transporter furgon z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

mestna
vožnja

13,7 – 14,0
(14,0 – 14,3)1)

9,5 – 9,8 9,5 – 9,8 9,9 – 10,2 10,1 – 10,4 9,5 – 9,8

izvenmestna
vožnja

8,8 – 9,1
(9,1 – 9,4)1)

6,6 – 6,9 6,6 – 6,9 6,6 – 6,9 7,2 – 7,5 6,8 – 7,1

kombinirana
vožnja

10,6 – 10,9
(10,9 – 11,2)1)

7,6 – 7,9 7,6 – 7,9 7,8 – 8,1 8,3 – 8,6 7,8 – 8,1

emisije CO2,
kombinirana
vožnja

247 – 254
(254 – 261)1) 199 – 208 199 – 208 206 – 214 219 – 226 205 – 214

Transporter kombi z normalno oz. srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 13,6 9,5 9,5 9,6 10,2 9,6

izvenmestna v. 8,6 6,1 6,1 6,3 6,9 6,5

kombinirana v. 10,4 7,3 7,3 7,5 8,1 7,6

emisije CO2,
kombinirana
vožnja 243 193 193 198 214 199

Transporter kombi z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 13,8 9,6 9,6 10,0 10,2 9,6

izvenmestnav. 8,9 6,7 6,7 6,7 7,3 6,9

kombiniranav. 10,7 7,7 7,7 7,9 8,4 7,9

emisije CO2,
kombinirana
vožnja 250 203 203 208 221 208

Transporter kesonar z enojno kabino (s kratko ali dolgo medosno razdaljo) oz. z dvojno kabino (z dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 14,0 – 14,3 9,5 – 9,8 9,5 – 9,8 9,9 – 10,2 10,1 – 10,4 9,5 – 9,8

izvenmestnav. 9,1 – 9,4 6,6 – 6,9 6,6 – 6,9 6,6 – 6,9 7,2 – 7,5 6,8 – 7,1

kombiniranav. 10,9 – 11,2 7,6 – 7,9 7,6 – 7,9 7,8 – 8,1 8,3 – 8,6 7,8 – 8,1

emisije CO2,
kombinirana
vožnja 254 – 261 199 – 208 199 – 208 206 – 214 219 – 226 205 – 214

Poraba goriva/emisije CO2.

1) Vrednosti v oklepajih veljajo za menjalnik s krajšim prestavnim razponom.



Navedene vrednosti so bile izmerjene v skladu s predpisanimi merilnimi postopki (trenutno veljavna različica direktive

715/2007/ES). Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj

primerjavi med različnimi tipi vozil.

Opomba v skladu z direktivo 1999/94/ES:

Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoriščanja goriva, temveč nanje vplivajo tudi vozni slog

voznika in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. CO2 je toplogredni plin, ki najbolj vpliva na globalno segrevanje.

1) Predhodne vrednosti. 4948

Menjalnik z dvojno sklopko (DSG), poraba goriva (l/100 km) in komb. emisije CO2 (g/km), prostor. rezervoarja za gorivo pribl. 80 l

Motor/
model

2.0 TDI
(103 kW)
pogon spredaj

2.0 BiTDI
(132 kW)
pogon spredaj

2.0 BiTDI
(132 kW)
4MOTION1)

Transporter furgon z normalno oz. srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 10,1 – 10,4 9,9 – 10,2 10,8 – 11,1

izvenmestna vožnja 6,6 – 6,9 6,6 – 6,9 7,2 – 7,5

kombinirana vožnja 7,9 – 8,2 7,8 – 8,1 8,5 – 8,8

emisije CO2, kombinirana v. 208 – 216 205 – 214 225 – 233

Transporter furgon z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 10,1 – 10,4 9,9 – 10,2 10,8 – 11,1

izvenmestna vožnja 7,1 – 7,4 7,0 – 7,3 7,6 – 7,9

kombinirana vožnja 8,2 – 8,5 8,1 – 8,4 8,8 – 9,1

emisije CO2, kombinirana v. 216 – 224 214 – 221 233 – 241

Transporter kombi z normalno oz. srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 10,2 10,0 10,9

izvenmestna vožnja 6,7 6,7 7,3

kombinirana vožnja 8,0 7,9 8,6

emisije CO2, kombinirana v. 211 208 228

Transporter kombi z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 10,2 10,0 10,9

izvenmestna vožnja 7,2 7,1 7,7

kombinirana vožnja 8,3 8,2 8,9

emisije CO2, kombinirana v. 219 216 236

Transporter kesonar z enojno kabino (s kratko ali dolgo medosno razdaljo) oz. z dvojno kabino (z dolgo medosno razdaljo)

mestna vožnja 10,1 – 10,4 9,9 – 10,2

izvenmestna vožnja 7,1 – 7,4 7,0 – 7,3

kombinirana vožnja 8,2 – 8,5 8,1 – 8,4

emisije CO2, kombinirana v. 216 – 224 214 – 221



Tehnični podatki.

1) Informacije o emisijah CO2 in porabi goriva boste našli na straneh 48 in 49.

Bencinski motor 2.0 (85 kW)1)

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja Bosch-Motronic ME 7.5

Število valjev 4

Gibna prostornina, cm3 1.984

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 85/5.200

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 170/2.700 – 4.700

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

5-stopenjski ročni menjalnik serijsko

Pogon spredaj serijsko

Vrsta goriva neosvinčeni super bencin, DIN EN 228, ROŠ 95

Dizelski motorji 2.0 TDI (62 kW)1) 2.0 TDI (75 kW)1)

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja direktno vbrizgavanje preko skupnega voda direktno vbrizgavanje preko skupnega voda

Število valjev 4 4

Gibna prostornina, cm3 1.968 1.968

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 62/3.500 75/3.500

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 220/1.250 – 2.500 250/1.500 – 2.500

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5 v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

Filter za trdne delce (DPF) serijsko serijsko

5-stopenjski ročni menjalnik serijsko serijsko

Pogon spredaj serijsko serijsko

Vrsta goriva dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590 dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590

Dizelski motorji 2.0 TDI (103 kW)1) 2.0 BiTDI (132 kW)1)

Priprava zmesi/postopek vbrizgavanja direktno vbrizgavanje preko skupnega voda direkt. vbrizg. preko skup. voda, dvojni turbopolnilnik

Število valjev 4 4

Gibna prostornina, cm3 1.968 1.968

Moč, kW/štev. vrtljajev, min-1 103/3.500 132/4.000

Največji navor, Nm/štev. vrtljajev, min-1 340/1.750 – 2.500 400/1.500 – 2.000

Emisijski normativ EU v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5 v skladu z direktivo 715/2007/ES, Euro 5

Filter za trdne delce (DPF) serijsko serijsko

6-stopenjski ročni menjalnik serijsko serijsko

7-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko (DSG) možna kombinacija možna kombinacija

Pogon spredaj/4MOTION s 6-st. ročnim menjalnikom serijsko/možna kombinacija serijsko/–

Pogon spredaj/4MOTION z DSG serijsko/– serijsko/možna kombinacija

Vrsta goriva dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590 dizelsko gorivo, v skladu z DIN EN 590

na
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Vozne zmogljivosti.

1) Vrednosti v oklepajih veljajo za menjalnik s krajšim prestavnim razponom. 2) Dosežena v 5. prestavi. 3) Dosežena v 6. prestavi.

Navedene vozne zmogljivosti se navezujejo na vozila brez dodatne opreme (pri vozilih, ki so registrirana kot tovorna vozila,

z upoštevano polovično obremenitvijo).

Motor Moč
(kW)

Pospešek
(km/h, s)

0 – 80 0 – 100

Elastičnost
(km/h, s)
80 – 120
(4./5./6. prestava/najvišja stopnja DSG)

Največja
hitrost
(km/h)

Transporter furgon z normalno streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 10,3 (10,2)1) 15,0 (14,9)1) 15,1/20,9/–/– (14,2/18,5/–/–)1) 163 (159)1)

2.0 TDI 62 11,9 19,7 20,8/24,3/–/– 146

2.0 TDI 75 9,4 15,3 14,2/18,3/–/– 157

2.0 TDI 103 7,9 12,2 –/13,3/17,5/– 1732)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,5 13,5 –/14,3/20,6/– 1702)

2.0 TDI z DSG 103 8,1 12,5 –/–/–/10,1 1723)

2.0 BiTDI 132 7,0 9,9 –/9,6/11,9/– 191

2.0 BiTDI z DSG 132 7,0 10,0 –/–/–/7,3 1913)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,3 10,6 –/–/–/8,1 1883)

Transporter furgon s srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 10,3 (10,2)1) 15,1 (15,0)1) 15,7/22,0/–/– (14,6/19,3/–/–)1) 158 (155)1)

2.0 TDI 62 11,9 19,8 21,8/25,7/–/– 142

2.0 TDI 75 9,5 15,4 14,6/19,1/–/– 152

2.0 TDI 103 7,9 12,3 –/13,7/18,2/– 1672)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,5 13,6 –/14,7/21,5/– 1642)

2.0 TDI z DSG 103 8,1 12,6 –/–/–/10,3 1663)

2.0 BiTDI 132 7,0 10,0 –/9,8/12,2/– 1842)

2.0 BiTDI z DSG 132 7,0 10,1 –/–/–/7,5 1843)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,3 10,7 –/–/–/8,3 1823)

Transporter furgon z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 10,5 (10,4)1) 15,6 (15,5)1) 16,7/24,1/–/– (15,5/20,9/–/–)1) 152 (152)1)

2.0 TDI 62 12,1 20,3 23,8/28,6/–/– 136

2.0 TDI 75 9,6 15,5 15,5/20,6/–/– 145

2.0 TDI 103 8,1 12,7 –/14,5/19,6/– 1612)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,7 14,0 –/15,5/23,3/– 1582)

2.0 TDI z DSG 103 8,3 13,0 –/–/–/10,7 1603)

2.0 BiTDI 132 7,2 10,3 –/10,2/12,8/– 1762)

2.0 BiTDI z DSG 132 7,2 10,4 –/–/–/7,7 1763)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,5 11,0 –/–/–/8,5 1743)

Transporter kombi z normalno streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 11,3 16,5 16,9/23,5/–/– 163

2.0 TDI 62 12,7 21,1 22,6/26,5/–/– 146

2.0 TDI 75 10,1 16,4 15,4/19,9/–/– 157

2.0 TDI 103 8,4 13,1 –/14,4/19,0/– 1732)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,6 13,6 –/14,6/21,1/– 1702)

2.0 TDI z DSG 103 8,4 13,0 –/–/–/10,6 1723)

2.0 BiTDI 132 7,3 10,3 –/10,1/12,5/– 191

2.0 BiTDI z DSG 132 7,1 10,2 –/–/–/7,5 1913)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,4 10,8 –/–/–/8,3 1883)



Vozne zmogljivosti.

1) Dosežena v 5. prestavi. 2) Dosežena v 6. prestavi.

Navedene vozne zmogljivosti se navezujejo na vozila brez dodatne opreme (pri vozilih, ki so registrirana kot tovorna vozila,

z upoštevano polovično obremenitvijo).

Motor Moč
(kW)

Pospešek
(km/h, s)

0 – 80 0 – 100

Elastičnost
(km/h, s)
80 – 120
(4./5./6. prestava/najvišja stopnja DSG)

Največja
hitrost
(km/h)

Transporter kombi s srednjevisoko streho (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 11,3 16,6 17,5/24,7/–/– 158

2.0 TDI 62 12,7 21,2 23,7/28,1/–/– 142

2.0 TDI 75 10,2 16,5 15,9/20,8/–/– 152

2.0 TDI 103 8,4 13,2 –/14,9/19,8/– 1671)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,6 13,7 –/15,1/22,1/– 1641)

2.0 TDI z DSG 103 8,4 13,1 –/–/–/10,9 1662)

2.0 BiTDI 132 7,3 10,4 –/10,3/12,8/– 1841)

2.0 BiTDI z DSG 132 7,1 10,3 –/–/–/7,7 1842)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,4 10,9 –/–/–/8,5 1822)

Transporter kombi z visoko streho (z dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 11,5 17,1 18,7/27,2/–/– 152

2.0 TDI 62 12,9 21,7 25,9/31,2/–/– 136

2.0 TDI 75 10,3 16,6 16,8/22,5/–/– 145

2.0 TDI 103 8,5 13,4 –/15,6/21,2/– 1611)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,8 14,1 –/15,9/23,9/– 1581)

2.0 TDI z DSG 103 8,5 13,3 –/–/–/11,3 1602)

2.0 BiTDI 132 7,5 10,7 –/10,7/13,4/– 1761)

2.0 BiTDI z DSG 132 7,3 10,6 –/–/–/7,8 1762)

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 7,6 11,2 –/–/–/8,7 1742)

Transporter kesonar z enojno kabino (s kratko ali dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 10,1 14,9 17,0/24,9/–/– 147

2.0 TDI 62 11,7 19,5 24,5/29,8/–/– 133

2.0 TDI 75 9,4 15,2 15,7/21,2/–/– 141

2.0 TDI 103 7,9 12,4 –/15,0/20,6/– 1561)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,1 13,0 –/15,5/23,8/– 1531)

2.0 TDI z DSG 103 7,9 12,3 –/–/–/10,7 1552)

2.0 BiTDI 132 6,9 9,7 –/10,2/12,9/– 1711)

2.0 BiTDI z DSG 132 6,8 9,6 –/–/–/7,4 1712)

Transporter kesonar z dvojno kabino (z dolgo medosno razdaljo)

2.0 bencinski 85 10,6 15,6 17,4/25,3/–/– 151

2.0 TDI 62 12,3 20,4 24,9/30,0/–/– 135

2.0 TDI 75 9,8 15,9 16,2/21,6/–/– 144

2.0 TDI 103 8,2 12,7 –/15,2/20,8/– 1581)

2.0 TDI 4MOTION 103 8,4 13,5 –/15,8/24,1/– 1551)

2.0 TDI z DSG 103 8,2 12,6 –/–/–/10,9 1572)

2.0 BiTDI 132 7,2 10,3 –/10,5/13,3 1751)

2.0 BiTDI z DSG 132 7,1 10,2 –/–/–/7,8 1752)
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Mase.

1) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

2) Pri navedenih podatkih so že upoštevane razlike v masi pri srednjevisoki in visoki strehi.

3) Pri dodatni opremi „znižano podvozje“ (za dovoljeno skupno maso 2,6 t, 2,8 t in 2,85 t) se pri vozilih z dovoljeno skupno maso 2,8 t in 2,85 t dovoljena osna

obremenitev zadaj zmanjša za 50 kg.

4) Opcijsko je možno naročiti vozilo z zmanjšano dovoljeno skupno maso.

5) Serijska dovoljena skupna masa vozila.

6) Opcijsko je možno naročiti vozilo s povečano dovoljeno skupno maso.

Dovoljena obremenitev strehe: 100 kg (pri 2 strešnih nosilcih) oz. 150 kg (pri najmanj 4 strešnih nosilcih), samo pri normalni strehi.

Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Če vozilo uporabljate za službene potrebe, je v skladu z uredbo EU 3820/85 zakonsko predpisana uporaba tahografa, če dovoljena skupna masa vozila

s prikolico znaša 3,5 t ali več. Naknadna vgradnja tahografa je možna pri vseh izvedbah vozil.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1), 2)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)3)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter furgon, kratka medosna razdalja (3.000 mm), z normalno oz. srednjevisoko streho

2.6004) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.729 – 2.136 871 – 464 1.450/1.400 2.000/750 4.500

2.0 TDI 62 in 75 2 – 3 1.762 – 2.178 838 – 422 1.450/1.400 2.200/750 4.800

2.8005) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.762 – 2.178 1.038 – 622 1.500/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.762 – 2.178 1.038 – 622 1.500/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.797 – 2.213 1.003 – 587 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.917 – 2.333 883 – 467 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.809 – 2.225 991 – 575 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.844 – 2.233 956 – 567 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.856 – 2.245 944 – 555 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 1.978 – 2.367 822 – 433 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.8505) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.729 – 2.136 1.121 – 714 1.500/1.550 2.000/750 4.500

3.0006) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.762 – 2.178 1.238 – 822 1.500/1.625 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.762 – 2.178 1.238 – 822 1.500/1.625 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.797 – 2.213 1.203 – 787 1.550/1.625 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.917 – 2.333 1.083 – 667 1.600/1.625 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.809 – 2.225 1.191 – 775 1.550/1.625 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.844 – 2.233 1.156 – 767 1.550/1.625 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.856 – 2.245 1.144 – 755 1.550/1.625 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 1.978 – 2.367 1.022 – 633 1.600/1.625 2.500/750 5.300

3.2006) 2.0 TDI 75 2 – 3 1.762 – 2.178 1.438 – 1.022 1.600/1.720 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.797 – 2.213 1.403 – 987 1.650/1.720 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.917 – 2.333 1.283 – 867 1.710/1.720 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.809 – 2.225 1.391 – 975 1.650/1.720 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.844 – 2.233 1.356 – 967 1.650/1.720 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.856 – 2.245 1.344 – 955 1.650/1.720 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 1.978 – 2.367 1.222 – 833 1.710/1.720 2.500/750 5.300



Transporter kombi, kratka medosna razdalja (3.000 mm), z normalno oz. srednjevisoko streho

2.6006) 2.0 bencinski 85 2 – 7 1.976 – 2.104 624 – 496 1.500/1.400 2.000/750 4.500

2.0 TDI 62 in 75 2 – 7 1.976 – 2.141 624 – 459 1.500/1.400 2.200/750 4.800

2.8004) 2.0 TDI 62 2 – 9 1.976 – 2.141 824 – 659 1.500/1.500 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 9 1.976 – 2.141 824 – 659 1.500/1.500 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 9 1.976 – 2.176 824 – 624 1.550/1.500 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 7 1.985 – 2.298 815 – 502 1.600/1.500 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 9 1.976 – 2.188 824 – 612 1.550/1.500 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 8 1.976 – 2.210 824 – 590 1.550/1.500 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 8 1.976 – 2.222 824 – 578 1.550/1.500 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 7 2.026 – 2.346 774 – 454 1.600/1.500 2.500/750 5.300

2.8504) 2.0 bencinski 85 2 – 9 1.976 – 2.104 874 – 746 1.500/1.500 2.000/750 4.500

3.0005) 2.0 TDI 62 2 – 9 1.976 – 2.141 1.024 – 859 1.500/1.600 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 9 1.976 – 2.141 1.024 – 859 1.500/1.600 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 9 1.976 – 2.176 1.024 – 824 1.550/1.600 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 9 1.976 – 2.298 1.024 – 702 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 9 1.976 – 2.188 1.024 – 812 1.550/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 9 1.976 – 2.210 1.024 – 790 1.550/1.600 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 9 1.976 – 2.222 1.024 – 778 1.550/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 9 2.026 – 2.346 974 – 654 1.600/1.600 2.500/750 5.300

3.0805) 2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 9 1.976 – 2.298 1.104 – 782 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 9 2.026 – 2.346 1.054 – 734 1.600/1.600 2.500/750 5.300

3.2005) 2.0 TDI 75 2 – 9 1.976 – 2.141 1.224 – 1.059 1.600/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 9 1.976 – 2.176 1.224 – 1.024 1.650/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 9 1.976 – 2.298 1.224 – 902 1.700/1.720 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 9 1.976 – 2.188 1.224 – 1.012 1.650/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 9 1.976 – 2.210 1.224 – 990 1.650/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 9 1.976 – 2.222 1.224 – 978 1.650/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 9 2.026 – 2.346 1.174 – 854 1.700/1.720 2.500/750 5.300

Mase.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1), 2)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)3)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter furgon, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z normalno, srednjevisoko oz. visoko streho

2.8004) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.813 – 2.257 987 – 543 1.525/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.813 – 2.257 987 – 543 1.525/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.848 – 2.292 952 – 508 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.968 – 2.412 832 – 388 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.860 – 2.304 940 – 496 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.895 – 2.312 905 – 488 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.907 – 2.324 893 – 476 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 2.029 – 2.446 771 – 354 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.8504) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.780 – 2.216 1.070 – 634 1.525/1.550 2.000/750 4.500

3.0005) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.813 – 2.257 1.187 – 743 1.525/1.625 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.813 – 2.257 1.187 – 743 1.525/1.625 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.848 – 2.292 1.152 – 708 1.575/1.625 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.968 – 2.412 1.032 – 588 1.600/1.625 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.860 – 2.304 1.140 – 696 1.575/1.625 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.895 – 2.312 1.105 – 688 1.575/1.625 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.907 – 2.324 1.093 – 676 1.575/1.625 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 2.029 – 2.446 971 – 554 1.600/1.625 2.500/750 5.300

3.2005) 2.0 TDI 75 2 – 3 1.813 – 2.257 1.387 – 943 1.600/1.720 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.848 – 2.292 1.352 – 908 1.650/1.720 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.968 – 2.412 1.232 – 788 1.710/1.720 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.860 – 2.304 1.340 – 896 1.650/1.720 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.895 – 2.312 1.305 – 888 1.650/1.720 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.907 – 2.324 1.293 – 876 1.650/1.720 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 3 2.029 – 2.446 1.171 – 754 1.710/1.720 2.500/750 5.300



5554

1) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

2) Pri navedenih podatkih so že upoštevane razlike v masi pri srednjevisoki in visoki strehi.

3) Pri dodatni opremi „znižano podvozje“ (za dovoljeno skupno maso 2,6 t, 2,8 t in 2,85 t) se pri vozilih z dovoljeno skupno maso 2,8 t in 2,85 t dovoljena

osna obremenitev zadaj zmanjša za 50 kg.

4) Serijska dovoljena skupna masa vozila.

5) Opcijsko je možno naročiti vozilo s povečano dovoljeno skupno maso.

6) Opcijsko je možno naročiti vozilo z zmanjšano dovoljeno skupno maso.

7) V kombinaciji z 2-sedežno klopjo na sovoznikovi strani (dodatna oprema) se pri nekaterih modelih dovoljena osna obremenitev spredaj poveča na 1.680 kg.

8) Serijska dovoljena skupna masa vozila pri pogonu 4MOTION.

Dovoljena obremenitev strehe: 100 kg (pri 2 strešnih nosilcih) oz. 150 kg (pri najmanj 4 strešnih nosilcih), samo pri normalni strehi.

Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Če vozilo uporabljate za službene potrebe, je v skladu z uredbo EU 3820/85 zakonsko predpisana uporaba tahografa, če dovoljena skupna masa vozila

s prikolico znaša 3,5 t ali več. Naknadna vgradnja tahografa je možna pri vseh izvedbah vozil.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1), 2)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)3), 7)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter kombi, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z normalno, srednjevisoko oz. visoko streho

2.8004) 2.0 TDI 62 2 – 8 1.976 – 2.268 824 – 532 1.525/1.500 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 8 1.976 – 2.268 824 – 532 1.525/1.500 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 7 1.985 – 2.303 815 – 497 1.575/1.500 2.500/750 5.200

2.0 TDI z DSG 103 2 – 7 1.985 – 2.315 815 – 485 1.575/1.500 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 7 1.985 – 2.337 815 – 463 1.575/1.500 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 7 1.985 – 2.349 815 – 451 1.575/1.500 2.500/750 5.300

2.8504) 2.0 bencinski 85 2 – 9 1.976 – 2.235 874 – 615 1.525/1.500 2.000/750 4.500

3.0005), 8) 2.0 TDI 62 2 – 9 1.976 – 2.268 1.024 – 732 1.525/1.600 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 9 1.976 – 2.268 1.024 – 732 1.525/1.600 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 9 1.976 – 2.303 1.024 – 697 1.575/1.600 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 8 2.027 – 2.425 973 – 575 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 9 1.976 – 2.315 1.024 – 685 1.575/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 9 1.976 – 2.337 1.024 – 663 1.575/1.600 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 9 1.976 – 2.349 1.024 – 651 1.575/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 8 2.075 – 2.473 925 – 527 1.600/1.600 2.500/750 5.300

3.0805) 2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 9 2.027 – 2.425 1.053 – 655 1.600/1.600 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 9 2.075 – 2.473 1.005 – 607 1.600/1.600 2.500/750 5.300

3.2005) 2.0 TDI 75 2 – 9 1.976 – 2.268 1.224 – 932 1.625/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 9 1.976 – 2.303 1.224 – 897 1.675/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 9 2.027 – 2.425 1.173 – 775 1.700/1.720 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 9 1.976 – 2.315 1.224 – 885 1.675/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 9 1.976 – 2.337 1.224 – 863 1.675/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 9 1.976 – 2.349 1.224 – 851 1.675/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 4MOTION z DSG 132 2 – 9 2.075 – 2.473 1.125 – 727 1.700/1.720 2.500/750 5.300



Mase.

1) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

2) Serijska dovoljena skupna masa vozila.

3) Opcijsko je možno naročiti vozilo s povečano dovoljeno skupno maso.

Dovoljena obremenitev strehe: 50 kg. Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Če vozilo uporabljate za službene potrebe, je v skladu z uredbo EU 3820/85 zakonsko predpisana uporaba tahografa, če dovoljena skupna masa vozila

s prikolico znaša 3,5 t ali več. Naknadna vgradnja tahografa je možna pri vseh izvedbah vozil.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter šasija, kratka medosna razdalja (3.000 mm), z enojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.571 – 1.825 1.229 – 975 1.500/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.571 – 1.825 1.229 – 975 1.500/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.575 – 1.860 1.225 – 940 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.695 – 1.982 1.105 – 818 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.587 – 1.872 1.213 – 928 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.618 – 1.894 1.182 – 906 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.630 – 1.906 1.170 – 894 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.571 – 1.792 1.279 – 1.058 1.500/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.571 – 1.825 1.429 – 1.175 1.500/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.571 – 1.825 1.429 – 1.175 1.500/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.575 – 1.860 1.425 – 1.140 1.550/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.695 – 1.982 1.305 – 1.018 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.587 – 1.872 1.413 – 1.128 1.550/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.618 – 1.894 1.382 – 1.106 1.550/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.630 – 1.906 1.370 – 1.094 1.550/1.680 2.500/750 5.300

Transporter šasija, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z enojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.556 – 1.862 1.244 – 938 1.525/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.556 – 1.862 1.244 – 938 1.525/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.591 – 1.897 1.209 – 903 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.711 – 2.019 1.089 – 781 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.603 – 1.909 1.197 – 891 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.633 – 1.931 1.167 – 869 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.645 – 1.943 1.155 – 857 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.551 – 1.829 1.299 – 1.021 1.525/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.556 – 1.862 1.444 – 1.138 1.525/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.556 – 1.862 1.444 – 1.138 1.525/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.591 – 1.897 1.409 – 1.103 1.575/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.711 – 2.019 1.289 – 981 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.603 – 1.909 1.397 – 1.091 1.575/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.633 – 1.931 1.367 – 1.069 1.575/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.645 – 1.943 1.355 – 1.057 1.575/1.680 2.500/750 5.300



1) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

2) Serijska dovoljena skupna masa vozila.

3) Opcijsko je možno naročiti vozilo s povečano dovoljeno skupno maso.

Dovoljena obremenitev strehe: 50 kg pri enojni kabini, 75 kg pri dvojni kabini. Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Če vozilo uporabljate za službene potrebe, je v skladu z uredbo EU 3820/85 zakonsko predpisana uporaba tahografa, če dovoljena skupna masa vozila

s prikolico znaša 3,5 t ali več. Naknadna vgradnja tahografa je možna pri vseh izvedbah vozil.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter šasija, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z dvojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 6 1.639 – 1.974 1.161 – 826 1.600/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 6 1.639 – 1.974 1.161 – 826 1.600/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 6 1.674 – 2.009 1.126 – 791 1.600/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 6 1.794 – 2.131 1.006 – 669 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 6 1.686 – 2.021 1.114 – 779 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 6 1.717 – 2.043 1.083 – 757 1.600/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 6 1.729 – 2.055 1.071 – 745 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 6 1.606 – 1.941 1.244 – 909 1.600/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 6 1.639 – 1.974 1.361 – 1.026 1.600/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 6 1.639 – 1.974 1.361 – 1.026 1.600/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 6 1.674 – 2.009 1.326 – 991 1.600/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 6 1.794 – 2.131 1.206 – 869 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 6 1.686 – 2.021 1.314 – 979 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 6 1.717 – 2.043 1.283 – 957 1.600/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 6 1.729 – 2.055 1.271 – 945 1.600/1.680 2.500/750 5.300

Transporter kesonar, kratka medosna razdalja (3.000 mm), z enojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.736 – 1.990 1.064 – 810 1.500/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.736 – 1.990 1.064 – 810 1.500/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.740 – 2.025 1.060 – 775 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.860 – 2.147 940 – 653 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.752 – 2.037 1.048 – 763 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.783 – 2.059 1.017 – 741 1.550/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.795 – 2.071 1.005 – 729 1.550/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.736 – 1.957 1.114 – 893 1.500/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.736 – 1.990 1.264 – 1.010 1.500/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.736 – 1.990 1.264 – 1.010 1.500/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.740 – 2.025 1.260 – 975 1.550/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.860 – 2.147 1.140 – 853 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.752 – 2.037 1.248 – 963 1.550/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.783 – 2.059 1.217 – 941 1.550/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.795 – 2.071 1.205 – 929 1.550/1.680 2.500/750 5.300

5756



1) Dodatna oprema lahko vpliva na maso praznega vozila, zaradi česar se spremeni tudi nosilnost. Pozanimajte se pri pooblaščenih Volkswagnovih partnerjih.

2) Serijska dovoljena skupna masa vozila.

3) Opcijsko je možno naročiti vozilo s povečano dovoljeno skupno maso.

Dovoljena obremenitev strehe: 50 kg pri enojni kabini, 75 kg pri dvojni kabini. Dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke: 100 kg.

Če vozilo uporabljate za službene potrebe, je v skladu z uredbo EU 3820/85 zakonsko predpisana uporaba tahografa, če dovoljena skupna masa vozila

s prikolico znaša 3,5 t ali več. Naknadna vgradnja tahografa je možna pri vseh izvedbah vozil.

Pri navedenih razponih nosilnosti je bila upoštevana oprema, ki jo lahko po želji izpustite oz. dodatno naročite in

ki ne sodi v serijski obseg opreme in storitev. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno

maso vozila in maso praznega vozila, je možno določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Dov.
skupna
masa
(kg)

Motor Moč
(kW)

Štev.
sedežev
od – do

Masa praznega
vozila z voznikom
(kg)1)

od – do

Nosilnost
(kg)1)

od – do

Dov. osna
obremenitev
spredaj/zadaj
(kg)

Dov. masa
prikolice
z zavorami, pri
vzponu do 12 % /
brez zavor (kg)

Dov. skupna
masa vozila
s prikolico, pri
vzponu do 12 %
(kg)

Transporter kesonar/nizki kesonar, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z enojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.741 – 2.047 1.059 – 753 1.525/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.741 – 2.047 1.059 – 753 1.525/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.776 – 2.082 1.024 – 718 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.896 – 2.204 904 – 596 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.788 – 2.094 1.012 – 706 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.818 – 2.116 982 – 684 1.575/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.830 – 2.128 970 – 672 1.575/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 3 1.736 – 2.014 1.114 – 836 1.525/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 3 1.741 – 2.047 1.259 – 953 1.525/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 3 1.741 – 2.047 1.259 – 953 1.525/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 3 1.776 – 2.082 1.224 – 918 1.575/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 3 1.896 – 2.204 1.104 – 796 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 3 1.788 – 2.094 1.212 – 906 1.575/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 3 1.818 – 2.116 1.182 – 884 1.575/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 3 1.830 – 2.128 1.170 – 872 1.575/1.680 2.500/750 5.300

Transporter kesonar, dolga medosna razdalja (3.400 mm), z dvojno kabino

2.8002) 2.0 TDI 62 2 – 6 1.789 – 2.124 1.011 – 676 1.600/1.550 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 6 1.789 – 2.124 1.011 – 676 1.600/1.550 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 6 1.824 – 2.159 976 – 641 1.600/1.550 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 6 1.944 – 2.281 856 – 519 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 6 1.836 – 2.171 964 – 629 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 6 1.867 – 2.193 933 – 607 1.600/1.550 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 6 1.879 – 2.205 921 – 595 1.600/1.550 2.500/750 5.300

2.8502) 2.0 bencinski 85 2 – 6 1.756 – 2.091 1.094 – 759 1.600/1.550 2.000/750 4.500

3.0003) 2.0 TDI 62 2 – 6 1.789 – 2.124 1.211 – 876 1.600/1.680 2.200/750 4.800

2.0 TDI 75 2 – 6 1.789 – 2.124 1.211 – 876 1.600/1.680 2.200/750 4.900

2.0 TDI 103 2 – 6 1.824 – 2.159 1.176 – 841 1.600/1.680 2.500/750 5.200

2.0 TDI 4MOTION 103 2 – 6 1.944 – 2.281 1.056 – 719 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 TDI z DSG 103 2 – 6 1.836 – 2.171 1.164 – 829 1.600/1.680 2.500/750 5.300

2.0 BiTDI 132 2 – 6 1.867 – 2.193 1.133 – 807 1.600/1.680 2.500/750 5.200

2.0 BiTDI z DSG 132 2 – 6 1.879 – 2.205 1.121 – 795 1.600/1.680 2.500/750 5.300

Mase.



Mere.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila.

Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov.

Skice vozil niso v merilu.

Transporter furgon, dolga medosna razdalja, visoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/9,3 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.284 mm

Visoka stranska drsna vrata (dodatna oprema), širina/višina 1.020/1.724 mm

Zadnja krilna vrata, širina/višina 1.486/1.694 mm

Obračalni krog 13,2 m

Transporter kombi, kratka medosna razdalja, normalna streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 4,3 m2/5,8 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.295 mm

Obračalni krog 11,9 m

Transporter furgon, dolga medosna razdalja, normalna streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/6,7 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.284 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.305 mm

Obračalni krog 13,2 m

Transporter furgon, dolga medosna razdalja, srednjevisoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/7,8 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.284 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.305 mm

Obračalni krog 13,2 m

Transporter furgon, kratka medosna razdalja, srednjevisoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 4,3 m2/6,7 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.284 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.305 mm

Obračalni krog 11,9 m

Transporter furgon, kratka medosna razdalja, normalna streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 4,3 m2/5,8 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.284 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.305 mm

Obračalni krog 11,9 m

5958



Mere.

Naročilo opreme z oznako “specialna oprema” je lahko vzrok za daljši dobavni rok vozila.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila.
Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov.

Skice vozil niso v merilu.

Transporter kombi, dolga medosna razdalja, visoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/9,3 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Visoka stranska drsna vrata (dodatna oprema), širina/višina 1.020/1.724 mm

Zadnja krilna vrata, širina/višina 1.486/1.692 mm

Obračalni krog 13,2 m

Transporter šasija, kratka medosna razdalja, enojna kabina

Obračalni krog 11,9 m

Transporter šasija, dolga medosna razdalja, enojna kabina

Obračalni krog 13,2 m

Transporter kombi, dolga medosna razdalja, srednjevisoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/7,8 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.295 mm

Obračalni krog 13,2 m

Transporter kombi, kratka medosna razdalja, srednjevisoka streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 4,3 m2/6,7 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.295 mm

Obračalni krog 11,9 m

Transporter kombi, dolga medosna razdalja, normalna streha

Tovorni prostor, površina/prostornina 5,0 m2/6,7 m3

Stranska drsna vrata, širina/višina 1.020/1.268 mm

Zadnja dvižna vrata, širina/višina 1.486/1.295 mm

Obračalni krog 13,2 m



Volkswagnova vozila so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Podrobnejše informacije o ponudbi pnevmatik dobite pri pooblaščenih Volkswagnovih

partnerjih.

Vračilo in recikliranje izrabljenih vozil:

Volkswagen si prizadeva reševati izzive sodobne družbe in to tudi upošteva pri vseh novih proizvodih blagovne znamke Volkswagen. To seveda velja tudi

za varovanje okolja in naravnih bogastev. Zato je vsa nova vozila Volkswagen možno reciklirati na okolju prijazen način.

Serijske in dodatne opreme v tem katalogu ni možno predstaviti v polnem obsegu.

Vse mere se navezujejo na serijska vozila.
Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov.

Skice vozil niso v merilu.

Ponjave in okviri so na voljo kot dodatna oprema, ki jo dobavlja Business Unit Spezialfahrzeuge iz Hannovra.

Transporter šasija, dolga medosna razdalja, dvojna kabina

Obračalni krog 13,2 m

Transporter kesonar, kratka medosna razdalja, enojna kabina

Tovorna površina 4,9 m2

Obračalni krog 11,9 m

Transporter kesonar, dolga medosna razdalja, enojna kabina

Tovorna površina 5,7 m2

Obračalni krog 13,2 m

Transporter nizki kesonar, dolga medosna razdalja, enojna kabina

Tovorna površina 5,7 m2

Obračalni krog 13,2 m

Transporter kesonar, dolga medosna razdalja, dvojna kabina

Tovorna površina 4,2 m2

Obračalni krog 13,2 m

6160



6362

Barve lakov.

navadna siva

univerzalni lak

J2J2

candy bela

univerzalni lak

B4B4

svetleče oranžna

univerzalni lak

E3E3

salsa rdeča

univerzalni lak

4Y4Y

indijsko modra

univerzalni lak

F3F3

frizijsko zelena

univerzalni lak

X8X8

sončno rumena

univerzalni lak

M9M9

fresko zelena1)

kovinski lak

3P3P

zrcalno srebrna1)

kovinski lak

8E8E

peščeno bež1)

kovinski lak

P8P8

olimpijsko modra1)

kovinski lak

S6S6

nočno modra1)

kovinski lak

Z2Z2



Barve lakov.

naravno siva1)

kovinski lak

M4M4

karamelno rjava1)

kovinski lak

Q4Q4

globoko črna1)

biserni lak

2T2T

mahagonijevo

rjava1)

biserni lak

P3P3

karo

klasično siva

umetno usnje

RD

Tasamo

antracitna

tekstilno

oblazinjenje

RF

Place

klasično siva

tekstilno

oblazinjenje

RD

Robust

klasično siva

tekstilno

oblazinjenje

RD

KEKOFU

KEKOFU

KEKOFU

KEKOFU

1) Za doplačilo na voljo za vse modele. 2) Opombe v zvezi s specialno opremo boste našli na strani 60. 3) Šasije ter kesonarji z enojno in dvojno kabino.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Na slikah prikazani dekorativni izdelki niso predmet ponudbe.

Podatki o obsegu opreme, videzu, tehničnih podatkih in stroških obratovanja vozil ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede

opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Pridržujemo si pravico do sprememb. TDI® in 4MOTION® sta zaščiteni blagovni znamki v

lasti družbe Volkswagen AG ali drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, ker tiskarski

postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskega videza lakov in sedežnih prevlek.

Sedežne prevleke.

kombi kesonar3)specialna oprema2) furgonserijska oprema

dodatna oprema

KEKOFU
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