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VYTVOŘEN PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY: 

CRafTER.

Crafter se do Vašeho povědomí zapsal jako jeden z největších a nejvšestrannějších 

užitkových automobilů. Poznejte ho nyní také jako jeden z nejúspornějších, nejsilněj-

ších a nejspolehlivějších vozů. S TDI motory, jež se vyznačují dlouhou životností, spe-

ciálně vyvinutými pro náročné podmínky, určuje nová měřítka poměru výkonu a spo-

třeby paliva. Ještě úspornější jsou modely Crafter s  BlueMotion Technology, jež jsou 

dodávané na přání, které navíc mohou ušetřit až 0,8 l/100 km*. Nabídka modelu Craf-

ter zahrnuje tři hmotnostní třídy s různými nástavbami a vestavbami, tři rozvory kol 

a pět různých provedení – skříňový vůz, kombi, valník, podvozek a bus „Hannover“.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7;  
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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JEDINÝ VE SVÉ TŘÍDĚ:

S BEZPLaTNĚ  
PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU  
Na 3. ROK PROVOZU.



JEDINÝ VE SVÉ TŘÍDĚ:

S BEZPLaTNĚ  
PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU  
Na 3. ROK PROVOZU.

Nad rámec zákonem garantované záruky od nás bezplatně získáte její prodloužení 

na třetí rok provozu (max. 250 000 km). Využijte výhody odborného servisu u Vašeho 

prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy pro uplatnění záručních oprav ještě 

jeden rok po uplynutí garantované záruky. U vozu Crafter získáváte samozřejmě také 

dvanáctiletou záruku na prorezavění. 
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VEDE V TOM, CO SE NEJVÍC POČÍTÁ:

SPOTŘEBa,  
KROUTICÍ MOMENT,  
VaRIaBILITa.

Crafter podává při každé pracovní cestě 

ty nejvyšší výkony. S krouticím momen-

tem více než 400 Nm (motor 120 kW*) 

při současně extrémně nízké spotřebě 

paliva určuje měřítka ve své automobi-

lové třídě. K tomu Vás na krátkých 

i dlouhých cestách podporuje svým roz-

sáhlým paketem asistenčních systémů, 

mezi které patří např. tempomat dodá-

vaný na přání nebo sériově dodávané 

doporučení zařazení vhodného převo-

dového stupně.

Přitom díky velké variabilitě vozu Crafter 

jen sotva narazíte na nějaká omezení.  

Jeho nabídka sahá od 17 m3 nákladového 

prostoru ve skříňovém voze Crafter  

až po devět pohodlných míst k sezení 

ve voze Crafter kombi. Sériově dodávaná 

příprava pro přídavné agregáty vytváří 

z vozu Crafter optimální základnu pro 

mnoho nástaveb a vestaveb.

*Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): měs-
to – od 8,9 do 10,3; mimo město – od 7,0 do 7,9; kombino-
vaný provoz – od 7,7 do 8,4; emise CO2 (g/km): kombinova-
ný provoz – 203 do 221; energetická třída: C až D. Crafter 
(skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva 
(l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 
(g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická 
třída: B až E.
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EXTRÉMNĚ ÚSPORNÉ,  
VÝKONNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI DŘÍVE: 

TDI MOTORY  
COMMON RaIL.

Moderní motory musejí splňovat ty nejvyšší nároky. Musejí mít vysoký výkon, velký 

krouticí moment a nízké nároky na údržbu po celou dlouhou dobu provozu. Tuto 

výzvu jsme přijali a vyvinuli čtyři moderní TDI motory s objemem 2,0 l. Díky svému 

sníženému objemu a efektivní technologii Common Rail jsou výjimečně úsporné. 

Motor s výkonem 120 kW1) s BlueMotion Technology má průměrnou spotřebu pou-

hých 7,2 l/100 km a jeho kombinované emise CO2 jsou jen 189 g/km. Crafter tak již 

splňuje přísnější emisní normy EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) 

a Euro V. A ještě jedna novinka: Všechny výkonové varianty jsou nyní sériově vyba-

veny přípravou pro dodatečné pohonné agregáty, takže je lze snadněji doplnit  

například chladicím kompresorem či generátorem.

1)Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI s BlueMotion Technology: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,8 do 8,5; mimo město –  
od 6,7 do 7,5; kombinovaný provoz – od 7,2 do 7,9; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 189 do 208; energetická třída: 
B až D.    2)Crafter 80 kW 2,0 l TDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 11,3; mimo město – od 6,5 do 8,6; kombi-
novaný provoz – od 7,0 do 9,4; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 184 do 247; energetická třída: C až E.    
3)Crafter 100 kW 2,0 l TDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 9,4; mimo město – od 6,5 do 8,6; kombinovaný 
provoz – od 7,0 do 9,4; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 184 do 247; energetická třída: C až E.   4)Crafter 105 kW 
2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 9,9 do 11,1; mimo město – od 7,6 do 8,1; kombinovaný provoz – od  
8,4 do 9,2; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 221 do 242.   5)Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): 
město – od 8,9 do 10,3; mimo město – od 7,0 do 7,9; kombinovaný provoz – od 7,7 do 8,4; emise CO2 (g/km): kombinovaný 
provoz – 203 do 221; energetická třída: C až D.   6)Crafter 80 kW 2,0 l TDI s BlueMotion Technology: spotřeba paliva (l/100 km): 
město – od 8,3 do 10,0; mimo město – od 7,1 do 7,9; kombinovaný provoz – od 7,6 do 8,6; emise CO2 (g/km): kombinovaný 
provoz – 199 do 227; energetická třída: C až E.



Faktorem, který se spolupodílí na sníže-

né spotřebě paliva nových motorů, je 

zmenšený zdvihový objem – čím méně 

paliva je do válce vstříknuto, tím méně 

ho je spáleno. Výkon motoru je však za-

chován: výkonové stupně motoru TDI 

s objemem 2,0 l jsou 80 kW2), 100 kW3), 

105 kW4) nebo 120 kW5).

Čím lehčí je automobil, tím větší je jeho 

užitečná hmotnost. Tato úvaha byla 

dalším motivem, aby nové agregáty 

s technologií Common Rail byly co nej-

kompaktnější, a abyste tak mohli odvézt 

těžší náklad.

  SNÍŽENÝ OBJEM: 
z 2 461 na 1 968 cm3.

Vysoký krouticí moment je velmi důležitý 

v každodenním provozu, např. pro zrych-

lení zejména při jízdě na nižší převodové 

stupně. Krouticí moment vozu Crafter 

s výkonem 120 kW5) byl proto ještě zvý- 

šen – na 400 Nm. V kombinaci s průměr-

nou spotřebou pouhých 7,2 l/100 km 

s BlueMotion Technology je to nejlepší 

hodnota v příslušné automobilové třídě.

  ZVÝŠENÝ KROUTICÍ 
MOMENT:  
z 360 na 400 Nm. 

Díky spojení efektivních čtyřválcových 

motorů využívajících technologii Com-

mon Rail a mnoha opatření BlueMotion 

Technology mohla být spotřeba paliva 

snížena od 1,7 l/100 km (80 kW6)) až 

do 2,6 l/100 km (120 kW1)).

  SNÍŽENÁ SPOTŘEBa: 
až o 2,6 l/100 km. 

Snížená spotřeba paliva, spolehlivé mo-

tory a nyní ještě nižší náklady na údrž-

bu a servis jsou důvodem pro snížení 

provozních nákladů cca až o 25 %.

  SNÍŽENÉ NÁKLaDY  
Na PaLIVO a ÚDRŽBU: 
až o 25 % za rok.

  ZVÝŠENÁ UŽITEČNÁ 
HMOTNOST: 
podle modelu až o 90 kg.





UŠETŘÍ DaLŠÍCH aŽ 0,8 L/100 KM:

CRafTER  
S BLUEMOTION  
TECHNOLOGY.

Ještě nižší spotřeba paliva, nižší produkované emise, a přitom vyšší výkon. Tohoto 

cíle jsme dosáhli s vozem Crafter s motorem o výkonu 120 kW* s BlueMotion  

Technology. Jeho krouticí moment je 400 Nm a průměrná spotřeba 7,2 l/100 km, 

což je o 0,5 l/100 km méně ve srovnání se stejně výkonným modelem Crafter bez 

BlueMotion Technology. Příčinou je soubor použitých chytrých opatření šetřících 

energii. Mezi ně patří systém „Start-Stop“, inteligentní systém řízení energie, který 

šetří akumulátor, stejně jako rekuperace, díky níž je efektivně využívána energie 

uvolněná při brzdění. Podporu Vašeho úsporného jízdního stylu navíc zajistí  

tempomat, dlouhé převodové poměry zadní nápravy stejně jako doporučení zařazení 

vhodného převodového stupně. Posledně jmenovaný systém je dodáván dokonce 

sériově pro všechny modely Crafter.

*Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI s BlueMotion Technology: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,8 do 8,5; mimo město – 
od 6,7 do 7,5; kombinovaný provoz – od 7,2 do 7,9; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 189 do 208; energetická třída: 
B až D.



KONCENTROVaNÁ SÍLa VŠECH KOL – 
PRO MÍSTa, KUDY ŽÁDNÉ CESTY NEVEDOU.

CRafTER 4MOTION  
S POHONEM VŠECH KOL  
aCHLEITNER.



KONCENTROVaNÁ SÍLa VŠECH KOL – 
PRO MÍSTa, KUDY ŽÁDNÉ CESTY NEVEDOU.

CRafTER 4MOTION  
S POHONEM VŠECH KOL  
aCHLEITNER.

Pro vozy policie nebo hasičů, pro servisní vozy či sanitky, pro vozy, jež se pohybují 

na stavbách, a ostatní specialisty s mimořádnými nároky – Crafter 4MOTION s pohonem 

všech kol Achleitner je dokonalým řešením pro všechny, kteří při plnění svých  

pracovních povinností jezdí na ta nejodlehlejší místa. Jeho stálý pohon všech kol  

Heavy-Duty byl speciálně vyvinutý pro nasazení v náročném terénu a jízdu mimo 

zpevněné cesty. Mimořádně silný motor 2,0 l BiTDI s výkonem 120 kW* vyvine maxi-

mální krouticí moment 400 Nm. V kombinaci s šestistupňovou manuální převodov-

kou a integrovanou zpomalovací redukcí s poměrem 1 : 2,5 zajistí optimální pohon. 

Crafter 4MOTION tak přepraví dělníky, materiál i těžkou techniku pohodlně a bezpeč-

ně i na místa, která jsou v náročném terénu, a navíc přitom splňuje přísnou emisní  

normu EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle).  

*Crafter 4MOTION s pohonem všech kol Achleitner (skříňový vůz, kombi, valník) 120 kW 2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): 
město – 10,2; mimo město – 7,8; kombinovaný provoz – 8,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 229; energetická třída: C.



VELIKOST KaBINY   
OCENÍTE OKaMŽITĚ. 

VYSOKOU KVaLITU
JEŠTĚ PO LETECH.



Prostorná, extrémně odolná a přitom 

pohodlná – kabina vozu Crafter splňuje 

všechny nároky, které kladete na lehký 

užitkový automobil, a to i pokud se jed-

ná o ergonomii. Jak přístrojová deska se 

dvěma kruhovými přístroji, tak ovládací 

panel byly přepracovány a nyní v sobě 

spojují přehlednost s komfortem a vy-

sokou kvalitou interiéru typickou pro 

vozy Volkswagen. 

Řadicí páka s lehkým chodem v klasic-

kém designu Volkswagen je pohodlně 

dosažitelná vedle volantu. Ergonomic-

ká sedadla a účinná akustická izolace 

motoru i vnějšího prostředí zajistí 

uvolněné cestování. A díky velmi  

vysoké kvalitě použitých materiálů 

a jejich zpracování na této skutečnosti 

nezmění nic ani čas. Je to přesně to, 

co očekáváte od užitkového vozu 

Volkswagen.



VaRIaBILNÍ a S NOSNOSTÍ JaKO NIKDY:

NÁKLaDOVÝ PROSTOR  
O OBJEMU aŽ 17 M3. 



VaRIaBILNÍ a S NOSNOSTÍ JaKO NIKDY:

NÁKLaDOVÝ PROSTOR  
O OBJEMU aŽ 17 M3. 

Ten, kdo se jednou rozhodne pro Crafter, bude mít k dispozici jeho jedinečné trans-

portní možnosti. Například u skříňového vozu máte díky velkým zadním křídlovým 

dveřím a bočním posuvným dveřím, které jsou nejširší v této automobilové třídě, 

rychlý a snadný přístup až k 17 m3 prostoru. Navíc můžete naložit až o 83 kg více než 

dříve. K dokonale promyšlenému systému upevnění nákladu například patří mnoho 

sériových i volitelných možností ukotvení, jež slouží k tomu, aby vše zůstalo bezpeč-

ně na svém místě. Kromě toho je Vám na přání k dispozici několik dělicích příček, 

obložení nákladového prostoru stejně jako podlahy a mnoho dalších prvků, díky 

nimž je Crafter jednoduše ohromný.



EXTRÉMNĚ POHODLNÁ: NOVÁ SEDaDLa

V KOMfORTNÍM INTERIÉRU.



EXTRÉMNĚ POHODLNÁ: NOVÁ SEDaDLa

V KOMfORTNÍM INTERIÉRU.
Těšte se na prostor pro cestující, který Vám poskytne veškerý komfort a který si 

můžete individuálně zařídit podle svého přání. Jednotlivé samostatné řady sedadel 

ve voze Crafter kombi je možné vyjmout, a vytvořit tak dodatečný prostor např. pro 

materiál a nářadí. Pohodlně polstrovaná sedadla jsou navíc čalouněna odolnou  

látkou v  nadčasovém designu. V sériové výbavě je to látka „Tassamo“, která je odol-

ná proti znečištění, na přání potom látka „Timo“ nebo umělá kůže, která je nená-

ročná na údržbu. Není divu, že se zde budete rádi zdržovat: ráno při cestě do práce, 

během polední přestávky i večer na cestě z práce domů.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7;  
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.



Elektrické rozhraní slouží pro vzájem-

né automatické sladění jednotlivých 

funkcí, jako např. přesné řízení otáček 

přídavného agregátu. Příslušné rozhra-

ní se dodává na přání a dodavatel ná-

stavby u něj může individuálně nasta-

vit dodatečné funkce.

ELEKTRICKÉ ROZHRaNÍ 
pro připojené vnější zařízení. 

DOKONaLÝ PRO 
KaŽDOU NÁSTaVBU:
NOVÝ CRafTER ZÁKLaDNa  
PRO NEOMEZENÉ MOŽNOSTI.

Každý motor pro Crafter je sériově vy-

baven přípravou pro přídavný pohon 

a umožňuje bezproblémové připojení 

chladicího kompresoru, generátoru 

střídavého napětí 230 V pro stacionár-

ní pohon nebo generátoru 14 V či  

28 V pro pohon za jízdy automobilu.

PŘÍDaVNÉ POHONNÉ  
aGREGÁTY
příprava pro ně jako součást sériové 
výbavy.



Potřebujete-li ke svému podnikání 

skříňovou nástavbu nebo multifunkční 

valník s otočným jeřábem, potom je 

Crafter tou správnou volbou. Rovná  

rámová konstrukce s velkou nosností 

umožňuje snadnou instalaci nástavby. 

Crafter je možné získat také jako podvo-

zek bez střechy a zadní stěny nebo jako 

plošinu.

MNOHOSTRaNNÉ NÁSTaVBY
pro podvozek a valník.

Od pojízdné ambulance až po chladicí 

vůz, od jeřábu až po odtahovou službu: 

profesionální firmy, které s námi dlouho-

době spolupracují, Vám nabízejí velké 

množství přesně přizpůsobených  

nástaveb a vestaveb.

V případě, že je vozidlo vybavené vel-

kým množstvím elektrických spotřebi-

čů, funkce běžícího motoru zajistí  

jeho chod i po vytažení zapalovacího 

klíčku a uzamčení vozidla. Dobíjení 

akumulátoru je tak zajištěno i v situaci, 

kdy je vozidlo v klidu.

VELKÝ VÝBĚR  
dodavatelů nástaveb a vestaveb.

fUNKCE BĚŽÍCÍHO MOTORU  
jako součást výbavy pro speciální  
vozidla.

Crafter je ideálním základem pro  

těžké nástavby. Díky snížené vlastní 

hmotnosti zbývá v kombinaci s těžkou 

nástavbou ještě dostatečně velká uži-

tečná hmotnost bez toho, aby byla 

překročena celková maximální hmot-

nost. Významné plus pro flexibilitu.

SNÍŽENÁ VLaSTNÍ HMOTNOST
pro těžké nástavby.

Nezáleží na tom, pro jaký objem nákla-

dového prostoru nebo pro jakou hmot-

nostní třídu se rozhodnete – každý 

Crafter může být specificky přizpůso-

ben. Například vůz kombi může být 

upraven jako plnohodnotný zásahový 

hasičský vůz, skříňový vůz zase jako 

pojízdná dílna pro topenáře. 

SPECIfICKÉ VESTaVBY
pro kombi a skříňový vůz.

Crafter může být na přání již z výroby 

vybaven mnoha přípravami, např. pro 

retardér, nakládací plošinu, třístranný 

sklápěč, regálové vestavby nebo boční 

poziční světla. Nabídka zahrnuje také 

osvětlení nákladového prostoru, ma-

ják, sníženou ložnou plochu, zadní 

světla a přídavná směrová světla.

DaLŠÍ PŘÍPRaVY 
pro výrobce nástaveb.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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CRafTER. VELMI MNOHO

NÁSTaVEB a VESTaVEB.
Crafter je kompatibilní s mnoha různými nástavbami. Díky úzké spolupráci s předními výrobci 

nástaveb jej dopředu můžeme vybavit důležitými přípravami. Každý podvozek tak disponuje 

normovanými upevňovacími body, ke kterým je nástavbu možné rychle a bezpečně připevnit. 

Nezbytný zdroj energie pro všechny systémové prvky je zajištěn svorkovnicí, která je dodávána 

na přání. Navíc jsme schopni podvozek přizpůsobit příslušným vestavbám a nástavbám.  

Informace o profesionálních nástavbách na bázi užitkových vozů Volkswagen se dozvíte 

u svého prodejce užitkových vozů.
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Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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CRafTER

SKŘÍŇOVÝ VŮZ.
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Jeden z nejvýkonnějších. Skříňový vůz 

Crafter díky třem hmotnostním třídám 

(s maximální přípustnou hmotností až 

5 t), různým možnostem zvýšení a sníže-

ní hmotnosti, třem délkám rozvoru (až 

4 325 mm) a čtyřem délkám nákladního 

prostoru (až 4 700 mm) se může přizpů-

sobit všem Vašim nárokům a až pěti  

europaletám. Podle výšky střechy – nor-

mální, vysoké nebo supervysoké – může 

objem nákladového prostoru dosáhnout 

až 17 m3. 

Zadní křídlové dveře s úhlem otevření  

až 270°, stejně jako obzvláště široké  

boční posuvné dveře se šířkou otevření 

1 300 mm, střední a dlouhý rozvor 

usnadňují nakládání a vykládání. To je 

ještě pohodlnější s  druhými bočními 

posuvnými dveřmi, které jsou dodávané 

na přání. Jsou-li již Vaše balíky na ložné 

ploše, můžete je odborně zajistit na přání 

dodávanou bezpečnostní sítí na zajištění 

nákladu a napínacími popruhy, které se 

připevní k úchytným okům nebo na přání 

také k úchytným lištám. Mezi nákladovým 

prostorem a kabinou je sériově instalová-

na robustní dělicí přepážka, která chrání 

řidiče a spolujezdce. Přepážka může být 

vybavena pevným nebo posuvným oknem. 

Pro ještě větší bezpečnost nastavujeme 

podvozek přesně podle Vašich individuál- 

ních potřeb. 

Řemesla, která k výkonu potřebují zapo-

jit více rukou, využijí výhod skříňového 

vozu s dvojitou kabinou. Ten může  

odvézt až šest pracovníků a přitom nabízí 

dostatečně velký nákladový prostor.
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BLUEMOTION.
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Soulad hospodárnosti a udržitelného roz-

voje je nejdůležitějším podnikatelským cí-

lem automobilky Volkswagen Užitkové vo-

zy. Velkým krokem tím správným směrem 

je Crafter BlueMotion, jenž díky své prů-

měrné spotřebě paliva pouhých 7,0 l 

na 100 km patří mezi nejúspornější vozy 

ve své automobilové třídě. Klíčem k tomu 

je efektivní motor 2,0 l TDI s výkonem 

80 kW* nebo 100 kW* s optimalizovanou 

řídicí jednotkou a četná „BlueMotion“ 

opatření, mezi něž mimo jiné patří systém 

„Start-Stop“, využívání energie uvolněné 

při brzdění (rekuperace) a pneumatiky se 

sníženým valivým odporem a která přispí-

vají k tomu, abyste jezdili hospodárně, 

a přitom nejmenším možným způsobem 

zatěžovali životní prostředí.

Crafter BlueMotion 2,0 l TDI s výkonem 80 kW nebo 100 kW: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 8,0; mimo město – od 6,5 do 6,6; kombinovaný provoz – od 7,0 do 7,1; emise CO2 (g/km): 
kombinovaný provoz – 184 do 187.
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KOMBI.
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Ať se jedná o transport hostů do hotelu, 

přepravu spolupracovníků ze stavby 

na stavbu nebo čistě nákladní automobil, 

univerzální prostor pro cestující vozu 

kombi se přizpůsobí Vašim potřebám. 

Prostor pro cestující vozu kombi můžete 

díky široké nabídce velmi kvalitně zpra-

covaného vnitřního obložení, na přání 

dodávaného prosklení oken „Privacy“ 

a moderním potahům sedadel přizpůso-

bit přesně Vašim přáním. Pro zajištění 

spokojeného výrazu na tvářích cestují-

cích je navíc k dispozici jedenáct různých 

ventilačních, topných a chladicích systé-

mů. Přídavné elektrické topení, kterým je 

kombi sériově vybaveno, zajistí, aby Vaši 

hosté v zimě už nemuseli mrznout a brzy 

měli volný výhled z vozu. K tomu, aby se 

teplo nebo naopak chlad v létě dostaly 

do prostoru pro cestující, slouží výdechy 

ventilace, které jsou integrované v podla-

ze. Dodatečně ještě můžete otevřít elek-

tricky ovládaná zadní boční okna, která 

jsou dodávána na přání.

Jak pro přepravu osob, tak pro účely 

podnikání Crafter kombi vyniká hlavně 

svou nabídkou prostoru. Ocení to zejmé-

na spolucestující s vysokou postavou: 

kombi s vysokou střechou a středním 

rozvorem nabízí např. nástupní výšku 

1,82 m a v interiéru se mohou pohodlně 

postavit osoby s výškou 1,94 m. Na seda-

dlech si naproti tomu užijete optimální 

místo pro nohy a díky tříbodovým bez-

pečnostním pásům a opěrkám hlavy  

nastavitelných ve čtyřech směrech také 

bezpečnost. Ve voze kombi je však dosta-

tek místa nejenom pro cestující, ale také 

pro jejich tašky a kufry nebo případně 

pro pytle s materiálem a pracovními  

nástroji. A v případě, že někdy potřebujete 

hodně místa pro transport nákladu, můžete 

sedadla jednoduše vyjmout.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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BUS „HaNNOVER“.

Ať jde o klubový výlet, okružní jízdu 

městem, školní výlet, nebo poznávací 

 dovolenou, s vozem Crafter bus „Hanno-

ver“ může pohodlně cestovat 13, 16 nebo 

19 pasažérů a spousta zavazadel. Po vyjmu-

tí zadní sedadlové lavice získáte ještě více 

místa pro kufry a tašky. Komfort, díky 

kterému jsou příjemné zejména cesty 

na dlouhé vzdálenosti, začíná již snadným 

nastupováním přes automaticky výsuvný 

schůdek. Čalounění ergonomických  

samostatných sedadel s tří bodovými 

bezpečnostními pásy a loketními opěr-

kami může být provedeno také částečně 

v kůži. Drobnosti najdou místo v odklá-

dací přihrádce pod stropem, která je  

dodávána na přání. Pro příjemné klima 

slouží přídavné vodní topení a tepelná 

izolace. Soukromí prostoru pro cestující 

chrání na přání dodávané prosklení  

„Privacy“, informace pasažérům sdělíte 

pomocí interního rozhlasu. Zajištěn  

je rovněž přísun čerstvého vzduchu – 

pomocí výklopného poklopu, který  

v případě nehody slouží jako nouzový 

východ. Pro případ nehody je interiér 

 vybaven také čtyřmi kladívky na rozbití 

skla a jedním hasicím přístrojem.
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Crafter (skříňový vůz, kombi, valník): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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PODVOZEK.

Postavte své podnikání na velmi solidní 

základ. Nejlépe na nosnou a stabilní  

rámovou konstrukci podvozku Crafter.  

Ať s uzavřenou jednokabinou, nebo 

dvojkabinou, jako podvozek bez střechy 

a zadní stěny či jako plošina pro integro-

vané nástavby – široká nabídka splní 

i Vaše požadavky. Pro Vaši nástavbu má-

te možnost zvolit si tu správnou kombi-

naci z mnoha různých tonáží a délek  

nástaveb stejně jako ze tří variant rozvoru 

kol. U verze 4,6 tuny můžete navíc zvolit 

„Supersingle“ pneumatiky.

Na přání může být do elektroniky pod-

vozku integrováno elektrické rozhraní. 

Je to inteligentní propojení mezi podvoz-

kem a nástavbou, které může být nasta-

veno pro ovládání funkcí nástavby. 

Všechny výkonové verze jsou sériově  

vybaveny přípravou pro motory přídav-

ných pohonů, přídavný pohon odvozený 

od převodovky je k dispozici na přání. 

Motor přídavného pohonu disponuje  

trvalým výkonem 28 kW při otáčkách 

2 500 min–1 a maximálním krouticím 

momentem 140 Nm při otáčkách 

od 1 000 do 1 200 min–1.
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CRafTER

VaLNÍK.
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Crafter valník s jednoduchou nebo dvoji-

tou kabinou spojuje komfort a funkčnost. 

V dvojité kabině najde dostatek místa až 

sedm spolupracovníků, čtyři na zadním 

čtyřsedadle. Dodatečné zadní dveře zajiš-

ťují pohodlný přístup na zadní sedadla 

a jejich stahovací okna slouží k zajištění 

přísunu čerstvého vzduchu. Po odklopení 

sedáku zadního sedadla se otevře prostor 

pro uložení nástrojů a nářadí. Pracovní 

rukavice, nádoby s jídlem a mnoho dalších 

drobností může být uloženo v praktických 

odkládacích přihrádkách v kabině. Doda-

tečný odkládací prostor získáte, když se 

rozhodnete pro dvousedadlo spolujezdce, 

které je v nabídce samozřejmě také pro 

jednokabinu.

 

Spoustu místa však Crafter valník nabízí 

nejenom v kabině. Ať dvě europalety a dal-

ší pytle s materiálem, nebo velké stroje – 

vše, co na stavbě potřebujete, najde místo 

na robustní korbě. Díky menší hmotnosti 

motoru můžete nyní transportovat dokon-

ce až o 90 kg nákladu více, maximálně 

2 793 kg. S jednoduchou kabinou může být 

délka ložné plochy 2 850, 3 400, 3 600 nebo 

4 300 mm, s dvojkabinou potom 2 120, 

2 700, 3 400 či 3 600 mm. Pro přístup 

na ložnou plochu a usnadnění nakládání 

a vykládání je na zadní bočnici připevněn 

sklopný schůdek.

Při sestavování vozu Crafter valník v online konfigurátoru zvolte v prvním kroku Crafter podvozek.
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Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.
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 KA  KO  PR   FG
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Crafter 4MOtiOn s pohonem všech kol Achleitner

Nezáleží na tom, jaký model vozu Crafter zvolíte pro přestavbu firmou Achleitner. Ať 

v provedení skříňový vůz, valník, kombi, či podvozek, Crafter 4Motion představuje ideální 

základnu pro instalaci profesionální nástavby či vestavby. Díky světlé výšce podvozku, 

která je sériově zvýšena o 100 mm1), sériové uzávěrce diferenciálu v rozvodovce a na zadní 

nápravě a volitelné uzávěrce diferenciálu na přední nápravě má tento vůz vynikající 

vlastnosti i při jízdě v náročném terénu. Automobil si tak můžete přizpůsobit zcela svým 

specifickým potřebám v takových odvětvích jako jsou, stavebnictví, lesnictví, energetika 

či záchranná služba. Elektronický stabilizační systém pro tento druh pohonu záměrně 

není k dispozici. Crafter 4Motion s pohonem všech kol Achleitner stejně jako příklady 

možných nástaveb a vestaveb na bázi užitkových vozů Volkswagen najdete na stránkách 

www.umbauportal.de, kde je také uveden přehled řešení přepravy různých typů nákladů 

a výrobců nástaveb, kteří spolupracují s Volkswagen Užitkové vozy.

Přední náprava. Může být na přání 

vybavena úplnou uzávěrkou diferen-

ciálu. Pro optimální rozdělení hnací 

síly disponuje také hydraulickými 

brzdami se zdvojenými kotouči  

a podtlakovým posilovačem.

Rozvodovka. Stálý pohon všech kol je kromě šestistupňové převodovky vybaven také nezávislou rozvodovkou se třemi hřídeli.  

Ta rozděluje výkon motoru na přední a zadní nápravu v poměru 1 : 1. V případě potřeby může být prostřednictvím elektrického 

 ovládání z kabiny řidiče zařazena integrovaná zpomalovací redukce převodovky v poměru 1 : 2,5, stejně jako úplná uzávěrka  

diferenciálu. Rozvodovka je umístěna za přední nápravou.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO VA PO

SV KO VA PO
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Ovládací tlačítka uzávěrky diferenciálu a kontrolky jejich funkce. Ovládací tlačítka 

uzávěrek diferenciálů a redukce převodovky se nacházejí na přístrojové desce na levé 

straně sloupku řízení. Při jízdě v náročném terénu tak v případě potřeby mohou být 

 redukce a příslušné uzávěrky diferenciálů rychle zapnuty i vypnuty. Systém ABS je při 

zapnuté uzávěrce zadního diferenciálu automaticky deaktivován, znovu se aktivuje 

po jejím vypnutí. O zařazení redukce převodovky informuje příslušná kontrolka 

na  přístrojové desce. 

Odpružení přední nápravy. Na rozdíl 

od sériového modelu Crafter je Crafter 

s pohonem 4Motion vybaven samo-

statným zavěšením vinutých pružin 

v blatnících kol. Jedná se o tlačné pruži-

ny s integrovanými tlumiči a zesíleným 

stabilizátorem.

Zadní náprava. Tuhá zadní náprava je 

vybavená zesílenými parabolickými lis-

tovými pery. Navíc je díky uložení dife-

renciálu, poloosám se senzory ABS 

a novému stabilizátoru připravena pro 

nasazení v náročném terénu. Integro-

vaná úplná uzávěrka diferenciálu elimi-

nuje v případě různých trakčních pod-

mínek rozdílnou rychlost otáčení jed-

notlivých kol. Výsledkem je optimální 

přenos hnací síly. Uzávěrku diferenciá-

lu je možné aktivovat jak při stojícím 

vozidle, tak za jízdy při rychlosti 

do 10 km/h.

Příčný sklon: 43°2).  Díky hodnotě příč-

ného sklonu až 43° je jízda přes šikmé 

cesty a náspy z hlíny nebo svahy v pís-

kovnách či kamenolomech pro Crafter 

4Motion snadnou záležitostí.  

Nájezdový úhel a brodivá hloubka2).  

S nájezdovým úhlem až 28 stupňů 

a brodivou hloubkou cca 600 mm 

 projede Crafter 4Motion např. klidné 

a stojaté vodní plochy.

Úhel stoupání: 45°2).  Crafter 4Motion 

s pohonem všech kol Achleitner lehce 

zvládne prudká stoupání i klesání 

v terénu nebo na stavbách. Kopce se 

100% stoupáním (45°) pro něj nepřed-

stavují žádný problém.

Vrcholový úhel: 25°2).  Aby jízda 

po špatně sjízdných cestách nebyla 

ničím narušena, Crafter 4Motion 

hravě  překoná terénní vlny a hrany 

s vrcholovým úhlem až 25°.

1)V souvislosti se zvýšenou světlou výškou podvozku vzroste o 100 mm také výška pro nastupování a výška tažného zařízení.   2)Úhly a hodnoty náklonu se mění v závislosti na výbavě, nástavbě, 
rozvoru a aktuálním zatížení. Uvedené hodnoty jsou statisticky vypočtené.

SV KO VA PO SV KO VA PO

SV KO VA POSV KO VA PO

SV KO VA PO SV KO VA PO SV KO VA PO
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 KA  KO KA  KO

 KA  KO  BU  BM KA  KO  BU

 PR

Sériová výbava

Výbava za příplatek

Nosiče žebříků. Pro bezpečnou pře-

pravu rozměrných předmětů se dodá-

vají nosiče žebříků pro přední a zadní 

čelo. Nosnost každého je 100 kg. Zad-

ní nosič žebříků je upevněn na konci 

valníku v podlaze a lze jej nastavit 

na tři různé výškové stupně.

Schůdek na zádi  o rozměrech  

1 600 x 300 mm usnadňuje nakládání 

a vstup na ložnou plochu. Je vyroben 

z pozinkované oceli a pro ochranu při 

mané vrování má na vnějších rozích vle-

vo a vpravo gumové profily.

Vnější vzhled a kola

Robustní zevnějšek vozu Crafter je přizpůsoben jeho funkčnosti a kromě nastupo-

vání Vám usnadňuje také nakládání a vykládání nákladového prostoru nebo ložné 

plochy. Nástavby pro řemeslníky, automaticky výsuvné schůdky a různá tažná 

 zařízení splní všechny požadavky kladené na užitkový automobil. Kola z lehké sli-

tiny, jež jsou dodávaná na přání, navíc zajistí také velmi přitažlivý vzhled.  

Schůdek integrovaný v zadním náraz-

níku má stejnou šířku jako zadní stě-

na a usnadňuje nakládání a vykládání. 

Lze jej kombinovat s tažným zaříze-

ním až do hmotnosti přívěsu 2,0 t.

Nastoupení zezadu. Po otevření zad-

ních křídlových dveří je možné poho-

dlně a bezpečně nastoupit přes stabil-

ní schůdek. 

Elektricky ovládaná okna. Zadní boční 

okna prostoru pro cestující je možné 

pomocí elektrického ovládání vysunout 

o 40 mm. Otevírají a zavírají se prostřed-

nictvím spínačů ve dveřích řidiče.

Posuvná okna. Díky posuvným oknům na levé i pravé straně automobilu je možné 

rychle a pohodlně zajistit přísun čerstvého vzduchu.

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BUSV

VA

SV KO BU

SV KO SV KO
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Úložný box pro Crafter valník. Úložný 

box je vyrobený z hliníkového plechu, 

jeho stěny jsou z odolného plastu a je-

ho obsah je cca 765 litrů. Zajistí, aby 

transportované předměty byly vždy 

chráněny před větrem a nepřízní poča-

sí. Víko boxu z profilovaného hliníko-

vého plechu je opatřené plynovými 

tlumiči, jež usnadňují jeho otevírání 

a zavírání. Úložný box je pevně spojen 

s konstrukcí ložné plochy a jeho nos-

nost je až 370 kg.

Lapače nečistot vpředu a vzadu.*   

Lapače nečistot, které jsou připevněné 

na vnitřních stranách blatníků, chrání 

před odletujícími nečistotami a ka-

mínky jak Vás, tak i vozidla jedoucí  

za Vámi.

Posuvné dveře s aretací v mezipoloze.  

Pro usnadnění nakládání a vykládání 

v případě, že není potřeba plná šířka 

otevření, mohou být boční posuvné 

dveře zajištěny tak, že šířka otevření je 

jen 780 mm.

*Pro Crafter bus „Hannover“ jsou přední lapače nečistot součástí sériové výbavy. Zadní lapače nečistot mohou být přiobjednány.   Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva 
(l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

Schránka na nářadí. Na obou stranách 

vozu může být namontována jedna 

schránka na nářadí. Dodává se pro 

všechny rozvory kol a je samostatně 

uzamykatelná. Na výběr jsou boxy 

ve dvou velikostech: 90 l a 150 l.  

Maximální nosnost je 40 kg.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Tažné zařízení s čepem. Je určené pro 

přívěs s maximální povolenou hmot-

ností do 2 000 kg. Každé tažné zařízení 

se dodává ve spojení s ESP se stabilizací 

jízdní soupravy.

Tažné zařízení s kulovou hlavou. 

Umožňuje připojení přívěsů a nosičů 

až do hmotnosti 3 500 kg, a rozšiřuje tak 

transportní možnosti.

Příprava pro instalaci tažného zařízení.  

Nabídka pro Crafter zahrnuje různé 

přípravy pro tažné zařízení na hmot-

nost vlečeného přívěsu od 2,0 do 3,5 t. 

Snadno tak můžete změnit aktuální 

provedení tažného zařízení. 

Ocelová kola. Ocelová kola pro šest-

náctipalcové pneumatiky.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

SV KO VA

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO VA

SV KO VA PO SV KO BU VA PO SV KO VA PO
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  PR   FG  BM

 KA  KO  PR   FG KA  KO  PR   FG KA  KO  PR   FG

Kola z lehké slitiny „Hedemora“   

6  J x 17 s pneumatikami 235/60 R 17 C.

Kola z lehké slitiny „Altamont“   

6  J x 16 s pneumatikami 235/65 R 16 C.

Dvousedadlo spolujezdce. V opěradle 

pohodlného a robustního sedadla je 

integrována výklopná odkládací plo-

cha se dvěma držáky nápojů a držá-

kem na tužku.

interiér

Interiér vozu Crafter je přizpůsoben rozmanitým potřebám řemeslníků a poskytovate-

lů služeb. Sériová výbava zahrnuje vedle odolných sedadel a robustních podlahových 

krytin také různé odkládací přihrádky včetně přihrádky s normovaným rozměrem DIN 

A4 ve středové konzole, tři držáky nápojů a jednu kapsu na 1,5litrovou lahev  

v obložení dveří. Máte tak dostatek místa pro doklady sloužící pro účely podnikání 

i pro občerstvení.

Celoplošné kryty kol. Celoplošné kry-

ty kol pro šestnáctipalcová kola.

Přepravní možnosti.  Do nákladového prostoru skříňového vozu Crafter s dlouhým 

rozvorem a převisem je možné naložit až pět europalet. Díky délce až 7 340 mm (4) 

a objemu nákladového prostoru 17 m3 může být kromě palet přepravován dokonce 

ještě další pracovní materiál. Krátký rozvor (1): 5 240 mm. Střední rozvor (2): 

5 905 mm. Dlouhý rozvor (3): 6 940 mm. 

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO VA PO SV KO VA PO SV KO VA PO

SV KO VA PO
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 KA  KA  KO KA  KO

 KA  KO  PR   FG  BM KA

 KA KA KA

Ochranná mříž pro okno dělicí pře-

pážky. Mříž z ocelového plechu s povr-

chovou úpravou práškovým lakováním 

s oky o velikosti 25 mm dodatečně 

chrání okno, řidiče i spolujezdce napří-

klad při náhlém brzdění. 

Dělicí přepážka s posuvným oknem.  

Dělicí přepážka podle normy DIN 

75410-3 může být na přání vybavena 

pevným oknem nebo může být bez ok-

na. Pro verzi s vysokou střechou lze ob-

jednat stropní odkládací přihrádku nad 

kabinou řidiče.

Boční obložení „Komfort“. Jeho součás-

tí je popelník pro každou řadu sedadel, 

střední plocha z ušlechtilé tmavé látky 

a obložení rámů oken. Prostor pro ces-

tující ve voze kombi tak získá vyšší úro-

veň.

Dělicí přepážka s posuvnými dveřmi.  

Pro rychlý přístup z kabiny do nákla-

dového prostoru je k dispozici dělicí 

přepážka s hliníkovými posuvnými 

dveřmi. Na přání k ní lze objednat 

praktické sklopné sedadlo spolu-

jezdce.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Pro zimní období je nutné respektovat zákonnou úpravu. O zimní výbavě se prosím poraďte se svým prodejcem automobilů Volks-
wagen Užitkové vozy.    Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; 
energetická třída: B až E.

Loketní opěrky. Pro zajištění uvolněné polohy při cestování mohou být sedadla všech 

modelů vozu Crafter vybavena na straně ke středu automobilu loketní opěrkou.  

Polstrovanými loketními opěrkami jsou vybavená také boční obložení dveří.

Dělicí přepážka za prostorem pro ces-

tující. Stabilní dělicí přepážka mezi  

C-sloupky odděluje nákladový prostor 

od prostoru pro cestující. Ve skříňo-

vém voze s dvojitou kabinou tak kro-

mě spousty materiálu může cestovat 

až šest osob.

Boční obložení ze sololitu s povrcho-

vou úpravou z plastu (do poloviční 

výšky). Plastový povrch s komfortním 

vzhledem je obzvláště vhodný pro 

transport cestujících. 

Boční obložení ze sololitu (do polovič-

ní výšky). Jednou z možností obložení 

boků nákladového prostoru je použití 

sololitu s šedě lakovaným plastovým po-

vrchem. Chrání boční stěny nákladové-

ho prostoru před poškrábáním a pro-

máčknutím a snadno se udržuje. 

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.SV SV SV

SV SV KO VA PO

SV KO SV KOSV
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BM KA  BM

 KA

 KA  KO KA KA

Boční obložení z překližky.  Je tvořeno 

z 5 mm silné překližky a jeho díly jsou 

přesně spasovány. Díky své pevnosti 

a odolnosti proti nárazu spolehlivě 

chrání vnitřní povrch karoserie. 

Dřevěná podlaha. Dřevěná podlaha 

v nákladovém prostoru je silná 8 mm 

a tvoří optimální základnu pro Vaše 

náklady. 

Prosklená střecha. Okno integrované ve střeše zajistí více světla v nákladovém 

 prostoru, a proces nakládání a vykládání je tak bezpečnější. Práce v nákladovém 

 prostoru je díky přirozenému zdroji světla snazší.

Strop nákladového prostoru z plastu. 

Chrání interiér skříňového vozu s vy-

sokou střechou před poškozením.  

Jednotlivé díly stropního obložení ze  

4 mm silného plastu jsou odolné proti 

UV záření a chemikáliím.

Boční obložení z plastu. Plastové desky 

z polypropylenu chrání nákladový 

prostor až do výše stropu před pro-

máčknutím a hlubokými škrábanci. 

Plast je bezpečný pro transport potra-

vin, omyvatelný a odolný proti 

 poškrábání a vlhkosti.

Digitální tachograf. Tachograf zazna-

menává digitální data ujeté trasy 

a rychlosti od dvou řidičů a automatic-

ky řidiče varuje před překročením doby 

řízení. Uložená data mohou být vytiště-

na prostřednictvím integrované tiskár-

ny nebo zkopírována prostřednictvím 

komunikačního rozhraní. Podle Naříze-

ní EU 3820/85 musí být všechna vozidla 

a jízdní soupravy s celkovou hmotností 

nad 3,5 t při užívání pro účely podniká-

ní vybavena tachografem. Dodatečné 

vybavení všech našich vozidel tacho-

grafem je možné.

Podlaha z plastu. Plastová podlaha se 

snadno udržuje a díky svému robust-

nímu pryžovému povrchu slouží jako 

protihluková a tepelná izolace. Navíc 

zlepšuje vizuální vzhled interiéru.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV SV SV KO

SV

SV KOSV SV KO BU VA PO
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 KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  BM

Převodové poměry rozvodovky zadní 

nápravy (bez vyobrazení). Volba převo-

dového poměru rozvodovky zadní 

 nápravy spolurozhoduje o tom, zda je 

Crafter optimálně přizpůsoben pod-

mínkám, ve kterých bude využíván. 

Ten, kdo často jezdí po dálnicích a rych-

lostních komunikacích, potřebuje jiné 

nastavení než ten, kdo jezdí v horském 

terénu. Z toho důvodu nabídka pro 

Crafter zahrnuje celkem šest možných 

převodových poměrů rozvodovky zadní 

nápravy od 3,692 : 1 do 5,1 : 1. Čím větší 

je číselný poměr, tím vyšší je síla tahu 

ve stoupání a při vlečení přívěsu. 

 Naopak čím nižší je numerický poměr, 

tím nižší je zatížení motoru při daných 

otáčkách a tím příznivější jsou hodnoty 

jeho spotřeby. Jaké převodové poměry 

jsou k dispozici pro jednotlivé motory, 

zjistěte prosím z technických dat. Široká 

nabídka Vám umožňuje přizpůsobit 

Crafter přesně na míru Vašim potře-

bám.

Motory, převodovky a podvozek

Efektivní a velmi spolehlivé TDI motory se vstřikováním Common Rail jsou nyní  

ještě úspornější, a méně tak zatěžují životní prostředí. Agregáty s výkonem 105 kW1) 

a 120 kW2) jsou navíc vybaveny dvojitým přeplňováním Bi-Turbo, díky kterému se 

vyznačují velkým zrychlením dokonce i v oblasti nízkých otáček. K tomu jsou Vám 

k dispozici podvozky vyladěné pro různé účely, např. pro špatné cesty nebo pro 

 nástavby se zvýšeným těžištěm.

TDI motory se vstřikováním Common Rail. TDI motory Mono-Turbo s jednostupňo-

vým přeplňováním 2,0 l s výkonem 80 kW3) (300 Nm) nebo 2,0 l s výkonem 100 kW4) 

(340 Nm) stejně jako v provedení Bi-Turbo s dvoustupňovým přeplňováním 2,0 l  

s výkonem 105 kW1) (340 Nm) či 120 kW2) (400 Nm) jsou výkonné agregáty s tichým 

chodem, vstřikováním paliva pod vysokým tlakem a jeho efektivním spalováním. 

Všechny automobily jsou sériově vybaveny filtrem pevných částic a šestistupňovou 

manuální převodovkou.

1)Crafter 105 kW 2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 9,9 do 11,1; mimo město – od 7,6 do 8,1; kombinovaný provoz – od 8,4 do 9,2; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 221 do 242.     
2)Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 8,9 do 10,3; mimo město – od 7,0 do 7,9; kombinovaný provoz – od 7,7 do 8,4; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 203 do 221; 
energetická třída: C až D.   3)Crafter 80 kW 2,0 l TDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 11,3; mimo město – od 6,5 do 8,6; kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,4; emise CO2 (g/km): kombinovaný 
provoz – 184 do 247; energetická třída: C až E.   4)Crafter 100 kW 2,0 l TDI: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 9,4; mimo město – od 6,5 do 8,6; kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,4; emise CO2 
(g/km): kombinovaný provoz – 184 do 247; energetická třída: C až E.

Příprava pro přídavné pohony (bez 

 vyobrazení). Všechny výkonové verze 

motorů jsou sériově vybaveny přípravou 

pro dodatečnou instalaci přídavných 

agregátů. Nabídka navíc zahrnuje také 

sadu pro připojení chladicího kompre-

soru a pro generátory napětí 14 V,  

28 V a 230 V.

SV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG

Paket pro dlouhé cesty (bez vyobraze-

ní). Ten, kdo tráví každý den na dálnici 

nebo často jezdí na dlouhé vzdálenosti, 

může ušetřit palivo s paketem pro 

dlouhé cesty. Ten zahrnuje pneumatiky 

se sníženým valivým odporem, systém 

kontroly poklesu tlaku vzduchu v pneu-

matikách, tempomat a dlouhý převodo-

vý poměr rozvodovky nápravy.

Systém „Start-Stop“. V případě, kdy  řidič 

zastaví automobil, vyřadí na neutrál 

a uvolní pedál spojky, systém v případě, 

že je aktivní, automaticky  vypne motor. 

Na displeji palubní desky se následně 

rozsvítí symbol MSS. Potom, co řidič 

opětovně sešlápne pedál spojky, systém 

znovu motor nastartuje. Systém „Start-

-Stop“, který šetří palivo a náklady je, 

kombinován s dalšími inovacemi. Sys-

tém řízení využívání energie odpojuje 

spotřebiče, které nejsou aktuálně potře-

ba, a brání tak nechtěné ztrátě energie 

vozidla. Rekuperace dosahuje přímé 

úspory paliva prostřednictvím speciální-

ho postupu dobíjení akumulátoru a vyu-

žívání energie uvolněné při brzdění. Cel-

kově je díky tomuto paketu opatření 

možné ušetřit až 0,3 l paliva na 100 km. Crafter s BlueMotion Technology. Zde je systém „Start-Stop“ včetně systému řízení 

 využívání energie a rekuperace doplněn dalšími opatřeními šetřícími palivo, jako jsou 

dlouhé převodové stupně a tempomat. Společně mohou v závislosti na výkonu motoru 

snížit spotřebu paliva v kombinovaném provozu až o 0,8 l/100 km – například u vozu 

Crafter s BlueMotion Technology s motorem o výkonu 120 kW1) na 7,2 l/100 km, což 

znamená výrazně nižší emise CO2, jejichž průměrná hodnota činí 189 g/km.

Crafter s BlueMotion technology

Pod zastřešujícím označením BlueMotion Technology zahrnujeme všechny pro-

dukty a technologie, které společně přispívají k úsporám paliva a ke snížení škod-

livých emisí CO2 a oxidů dusíku. K nejdůležitějším prvkům, které byly vyvinuty, 

patří systém „Start-Stop“, jenž tvoří základ souboru opatření BlueMotion Tech-

nology a který je doplněn dalšími inovacemi jako systémem řízení využívání ener-

gie a tempomatem. Systém „Start-Stop“ stejně jako paket pro dlouhé cesty jsou 

nezávisle na modelu Crafter s BlueMotion Technology na přání k dispozici také 

pro ostatní modely vozu Crafter.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

SV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek
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 BM

Plaketa „BlueMotion“. Nápis „Blue-

Motion“ je umístěn na zádi vozu 

a vpředu na mřížce chladiče. Prozra-

zuje, že za volantem tohoto automo-

bilu sedí zodpovědný řidič s pozitiv-

ním vztahem k životnímu prostředí. 

1)Crafter 120 kW 2,0 l BiTDI s BlueMotion Technology: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,8 do 8,5; mimo město – od 6,7 do 7,5; kombinovaný provoz – od 7,2 do 7,9; emise CO2 (g/km): kom-
binovaný provoz – 189 do 208.    2)Crafter BlueMotion 2,0 l TDI 80 kW a 100 kW: spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,9 do 8,0; mimo město – od 6,5 do 6,6; kombinovaný provoz – od 7,0 do 7,1; 
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – 184 do 187.

Crafter BlueMotion

Díky kombinaci úsporného motoru 2,0 litru TDI s volitelným výkonem 80 kW2)   

nebo 100 kW2) a mnoha technologií snižujících spotřebu paliva dosahuje Crafter 

BlueMotion průměrné spotřeby paliva pouhých 7,0 l na 100 km. Tento model byl vy-

vinut z vozu Crafter skříňový vůz s krátkým rozvorem a normální střechou. 

 Završením výrazného vzhledu modelu Crafter BlueMotion v interiéru je čalounění 

sedadel potahovou látkou „Timo“.

Crafter BlueMotion. Obsáhlý paket inovativních technologií snižuje spotřebu paliva vozu Crafter BlueMotion v kombinovaném 

provozu až na 7,0 l/100 km. Mezi použité technologie patří mimo jiné systém „Start-Stop“ v kombinaci s inteligentním systémem 

 řízení využívání energie, systém využití energie uvolněné při brzdění (rekuperace), optimalizovaná řídicí jednotka motoru, pneu-

matiky se sníženým valivým odporem a tempomat.
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA

 KA  KO  BU  PR   FG

Záchytná síť na zavazadla. S touto sítí budete převážet své náklady profesionálně a bezpečně. Záchytná síť slouží k optimální 

ochraně přepravovaného nákladu, umožňuje jeho rychlé naložení a vyložení a díky chytrému systému upínačů se v zavazadlovém 

prostoru několika pohyby snadno napne či opět uvolní. Pro střední rozvor je určena síť o rozměrech 2 800 x 1 250 mm, pro dlouhý 

rozvor 3 500 x 1 250 mm. Splňuje požadavky normy DIN EN 12195-2.

Bezpečnost

K tomu, abyste se ve voze Crafter mohli cítit dobře a bezpečně, Vás podporuje rozsáh-

lý bezpečnostní systém. Kabina řidiče může být vybavena až šesti airbagy – čelními, 

bočními a hlavovými. Vysoká kvalita použitých materiálů a jejich zpracování navíc 

přispívají k velké pevnosti karoserie. Optimalizovaný šestnáctipalcový podvozek 

s rozšířeným rozchodem kol pak zlepšuje stabilitu při průjezdu zatáčkami. Díky 

 adaptivnímu elektronickému stabilizačnímu systému se stabilizací jízdní soupravy  

se na svých cestách můžete cítit bezpečně i v případě, že máte připojený přívěs, 

či při různých úrovních zatížení.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

Elektronický alarm. Při neoprávněném 

vniknutí do vozu se automaticky aktivu-

je elektronický alarm. Volitelně je alarm 

možné doplnit také ostrahou interiéru.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO

SV
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 KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BU  PR   FG  BM KA  KO  BU  PR   FG  BM

 KA  KO  BU  PR   FG  BM  KA  KO  BU  PR   FG  BM  KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  PR  BM KA  KO  BU  PR   FG  KA

Úchytné lišty. Pro optimální upevnění 

nákladu jsou v nabídce robustní kovové 

lišty pro umístění v podlaze (pouze 

ve spojení s dřevěnou podlahou), 

na bočních stěnách a ve stropním rámu.

Adaptivní elektronický stabilizační 

systém. Elektronika systému se auto-

maticky přizpůsobí stavu naložení 

 vozu a předchází vzniku kritických 

 situací.*

Protiblokovací systém (ABS). Brání 

úplnému zablokování kol a výrazně 

zlepšuje ovladatelnost vozidla při 

 nouzovém brzdění.

Úchytná oka. K bezpečnému upevnění 

zboží pomocí vázacích popruhů je ná-

kladní prostor vozu Crafter vybaven až 

dvanácti výklopnými vázacími oky.  

Ta splňují normy DIN 75410-02 (kombi) 

a DIN 75410-03 (skříňový vůz).

Elektronická uzávěrka diferenciálu 

(EDS) (bez vyobrazení). Umožňuje ply-

nulý a pohodlný rozjezd na povrchu 

s rozdílnou přilnavostí. V případě, že  

se jedno z kol nápravy začne protáčet, 

elektronická uzávěrka diferenciálu jej 

cíleně přibrzdí, a přenese tak větší sílu 

na kolo nápravy s lepší trakcí. 

Akustická signalizace při couvání  

(bez vyobrazení). Při zařazení zpátečky 

se rozezní varovná signalizace, jež upo-

zorňuje chodce, kteří se pohybují v do-

sahu automobilu, aby dávali pozor. 

Na přání je signalizaci možné manuál-

ně vypnout.

Protiprokluzová regulace (ASR)  

(bez vyobrazení). Pro motory s velkým 

krouticím momentem je k dispozici 

systém regulace prokluzu kol, který 

 zajistí větší komfort a bezpečnost 

 zejména na kluzkém povrchu nebo 

na povrchu s rozdílnou přilnavostí. 

Protiprokluzová regulace umožňuje 

plynulý rozjezd a zrychlování v celém 

rychlostním rozsahu bez toho, aby do-

cházelo k protáčení kol nebo směrové 

nestabilitě vozu.

Asistent pro rozjezd do kopce (bez  

vyobrazení). Zajistí komfortní ovládání 

vozu Crafter tím, že zabrání jeho zpět-

nému pohybu při rozjíždění do stou-

pání. 

*Elektronický stabilizační systém nemůže zrušit limity dané fyzikálními zákony.    Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; 
emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

Kontrolní systém poklesu tlaku v pneu-
matikách. Umožňuje pohodlnou kon- 

trolu tlaku v pneumatikách z kabiny řidi-

če. Při odchylce tlaku v jedné z pneuma-

tik se rozsvítí varovný symbol, který řidi-

če upozorňuje, aby co nejrychleji 

zkontroloval stav nahuštění kol.

SVSV KO BU VA PO SV KO VA

SV KO BU VA POSV KO BU VA POSV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO
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 KA  KO  BU  KA  KO  BU  PR   FG  BM

 KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  BM KA  KO  BU KA  KO  BU  PR   FG  BM

Sériová výbava

Výbava za příplatek

Směrová světla na střeše. Směrová 

světla instalovaná na zadní části stře-

chy zlepšují bezpečnost silničního 

provozu. Vezměte prosím na vědomí, 

že jejich instalací se výška automobilu 

zvětší o 60 mm.

Komfort

Kabina řidiče vozu Crafter je vybavena robustními, vysoce kvalitními a trvanlivými 

 materiály. U ergonomického sedadla řidiče je možné nastavit jak výšku, tak také sklon 

opěradla, nastavení volantu je velmi podobné osobnímu automobilu a řazení ve stylu 

joysticku na palubní desce umožňuje jízdu bez negativního vlivu na únavu řidiče. 

 Součástí sériové výbavy jsou dále elektricky ovládaná okna a centrální zamykání  

s dálkovým ovládáním. Završením komfortní výbavy jsou potom volitelné asistenční 

systémy.

Stropní ovládací jednotka. Ovládací 

jednotka ve stropě je umístěna upro-

střed stropní odkládací přihrádky  

v kabině řidiče. Je vybavena praktic-

kou přihrádkou pro brýle a dvěma 

 volitelnými čtecími lampičkami.

Nouzový brzdový signál. Při nouzovém 

brzdění při rychlosti vyšší než 50 km/h 

začínají brzdová světla blikat. Po zasta-

vení vozidla se aktivuje varovná funkce 

směrových světel. Pokračujete-li dále 

v jízdě, varovná světla se od rychlosti 

nad 10 km/h automaticky vypnou.

Multifunkční volant. Pomocí kolébko-

vých spínačů na multifunkčním volan-

tu lze pohodlně ovládat palubní počí-

tač, mobilní telefon s handsfree, rádio 

a navigační systém.

Zpětná kamera. O větší bezpečnost při couvání a pomoc při parkování se stará 

 zpětná kamera, jejíž objektiv je umístěn uprostřed nad zadními křídlovými dveřmi. 

Obraz z kamery je přenášen na barevný displej navigačního systému nebo na samo-

statně objednatelný monitor.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

Mlhové světlomety. Při špatném počasí 

zajistí optimální viditelnost a díky tomu 

vyšší bezpečnost. Mlhové světlomety 

jsou integrovány v předním nárazníku.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO SV KO BU SV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO

SV KO BU VA POSV KO BU
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 KA  KO  BU  KA  KO  BU  PR   FG  BM  KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  BM KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BU  PR   FG  BM

 KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BU  PR   FG

Automatické zapínání osvětlení. Při 

nastávajícím soumraku nebo při vjez-

du do tunelu jsou automaticky aktivo-

vána potkávací světla. Je tak zajištěna 

ještě větší bezpečnost provozu na   

silnici.

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná 

vnější zpětná zrcátka. Vnější zpětná 

 zrcátka je možné pohodlně nastavit 

a v mrazivých dnech prostřednictvím 

integrovaného vyhřívání také rychle od-

mrazit. Bezpečná jízda je tak zajištěna 

i v zimě.

Tempomat. Od rychlosti cca 30 km/h 

můžete po stisku tlačítka udržovat 

zvolené tempo na konstantní hodno-

tě. K deaktivaci tempomatu stačí krát-

ký dotyk ovládací páčky nebo pedálu 

brzdy.

Světelný a dešťový senzor. Světlocitlivá fotodioda na předním skle podle hustoty 

deště automaticky řídí frekvenci pohybu stěračů a současně také automaticky zapíná 

osvětlení vozu.

Systém ParkPilot. Ultrazvukové 

 senzory v předním a zadním nárazní-

ku a kontrolky ve vnějších zpětných 

zrcátkách a na palubní desce usnad-

ňují parkování pomocí optických 

a akustických signálů.

Doporučení zařazení převodového 

stupně. Zobrazuje optimální okamžik 

zařazení další rychlosti, a podporuje 

Vás tak při úsporném způsobu jízdy.

Multifunkční displej palubního počí-

tače. Palubní počítač ukazuje aktuální 

informace, mimo jiné ujetou vzdále-

nost, vnější teplotu a průměrnou spo-

třebu. Dodává se pouze v kombinaci 

s multifunkčním volantem. 

Ostřikovače světlometů. V případě,  

že jsou zapnuta potkávací nebo dálková 

světla, jsou při každém použití ostřikova-

čů čelního skla umyta také skla světlo-

metů. Nádržka pro kapalinu do ostřiko-

vačů má objem přibližně sedm litrů.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO

SV KO BU VA POSV KO BU VA POSV KO BU
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  BU  PR KA  KO  BU

 KA  KO  BU  PR   FG

Přídavné vodní topení (10 kW) (bez vyobrazení). Díky druhému topnému agregátu 

na naftu se výkon topení zvyšuje na 10 kW. Nákladní prostor, resp. prostor pro 

cestující se tak i při velmi nízkých teplotách plynule vyhřeje. Přídavné vodní tope-

ní je vhodné kombinovat s  větracím kanálem v podlaze a druhým tepelným výmě-

níkem. V případě potřeby může být při vypnutém motoru v provozu pouze jeden 

topný agregát jako nezávislé topení (topný výkon 5 kW). Maximální doba přede-

hřívání vozu je 60 minut a lze ji naprogramovat prostřednictvím ovládání kombi-

novaného přístroje, resp. multifunkčního volantu.

Přídavné vodní topení (5 kW). Toto přídavné zařízení, jehož energetickým zdrojem  

je nafta, podporuje standardní topný systém vozu při běžícím motoru tak, aby bylo 

dříve dosaženo vyšší teploty. Topný systém ve spojení s nezávislou funkcí přídavného 

vodního topení dodávanou na přání umožňuje až 60 minut před jízdou předehřát 

vůz. Programování se uskutečňuje prostřednictvím ovládání kombinovaného přístro-

je, resp. multifunkčního volantu. Na přání je možné systém řídit pomocí dálkového 

ovládání.

Klimatizace

Bohatá nabídka topných a klimatizačních systémů pro Crafter uspokojí rozmanité 

nároky řidiče i cestujících stejně jako potřeby přepravovaného zboží. Klimatizace 

mohou být kombinovány s topnými systémy – přídavným vodním topením, nezávis-

lým horkovzdušným topením a přídavným elektrickým horkovzdušným topením. 

Pro rovnoměrnou distribuci ohřátého vzduchu do prostoru pro cestující slouží dva 

přídavné vzduchové kanály.

Nezávislé horkovzdušné topení  

(2 kW/3,5 kW). Je vybavené spínacími 

hodinami a výdechy ventilace v ná-

kladním prostoru, resp. prostoru pro 

cestující. Pro skříňový vůz a kombi 

má výkon 3,5 kW, pro valník s dvoji-

tou kabinou 2 kW. Díky vnitřní cirku-

laci vzduchu a odděleným ventiláto-

rům se interiér vozu velmi rychle vy-

hřeje. Nezávislé horkovzdušné tope-

ní je ideální pro automobily, které 

dlouho stojí na místě, např. vozidla 

na stavbě nebo hotelové minibusy 

zajišťující kyvadlovou dopravu. 

 Výdechy vzduchu se ve skříňovém 

voze a v kombi nacházejí v náklado-

vém prostoru, resp. prostoru pro ces-

tující. Ve valníku s dvojitou kabinou 

je teplý vzduch rozváděn ze základny 

sedadla druhé řady do prostoru pro 

nohy. Teplotu a čas zapnutí je možné 

nastavit na časovém spínači. Maxi-

mální čas, po který je topení v čin-

nosti, lze nastavit na 120 minut.

Nyní v nabídce pro  
valník s dvojitou kabinou.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO

SV KO BU SV KO BU VA
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 KA  KO  BU  KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  KA  KO  BU  PR   FG  BM

 KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BU KA  KO  BU

Výdechy v prostoru pro nohy (bez 

 vyobrazení). Podlahovým vzdušným 

 kanálem mezi sedadlem řidiče a seda-

dlem spolujezdce se ohřátý vzduch do-

stává do prostoru pro cestující, kde je 

uvolňován z výdechu v podlaze v první 

řadě sedadel.

Klimatizace „Climatic“. Tento model s manuálním ovládáním umožňuje nastavit jak 

teplotu, tak intenzitu proudění vzduchu. Integrovaný prachový a pylový filtr zajišťu-

je čistotu vzduchu v interiéru. Klimatizace může být vybavena digitálním ukazatelem 

vnější teploty, který je možné objednat zvlášť. Na přání je možné objednat také 

střešní klimatizaci pro prostor pro cestující.

Vyhřívání sedadel. Je integrováno  

v sedáku a opěradle sedadla a může 

být objednáno jednotlivě pro sedadlo 

řidiče i spolujezdce. Při zapnutém 

 zapalování jsou na výběr tři stupně 

 vyhřívání.

Elektrické horkovzdušné přídavné  

topení (bez vyobrazení). Topení slou-

ží k optimalizaci tepelné pohody 

v přední části vozu. Zajišťuje rychlé 

vyhřátí při studeném startu a výrazně 

zlepšuje odmrazování čelního skla.

Druhý výměník topení (bez vyobra-

zení). Ve spojení s přídavným vodním 

topením slouží k optimálnímu rozdě-

lení proudícího teplého vzduchu při 

běžícím motoru. Výdechy topení se 

nacházejí v nákladovém prostoru, 

resp. prostoru pro cestující.

Nezávislé horkovzdušné topení  

s přídavným vodním topením (5 kW)  

(bez vyobrazení). Toto přídavné topení, 

jehož energetickým zdrojem je nafta, je 

vybavené programovatelným časovým 

spínačem a přímo ohřívá vyfukovaný 

vzduch. Velmi rychle vyhřívá nákladový 

prostor, resp. prostor pro cestující nad 

výdechy topení. Vytápění vozidla při 

běžícím motoru je podporováno nezá-

vislým topením, a navíc ještě přídav-

ným vodním topením. To vše zajišťuje 

komfortní vytápění interiéru během jíz-

dy. Nabídka systému topení pro skříňo-

vý vůz a vůz kombi na přání zahrnuje 

také dálkové ovládání.

Nyní v nabídce pro 
valník s dvojitou 
kabinou.

Klimatizace prostoru pro cestující. Pro profesionální přepravu osob může být Craf-

ter vybaven také klimatizací prostoru pro cestující. Výdechy se nacházejí ve stropě, 

druhá klimatizační jednotka je umístěna na střeše.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

SV KO BU SV KO BU SV KO BU VA PO

SV KO BU VA POSV KO BU VA PO

SV KO BU VA POSV KO BU
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  BU  PR   FG KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  KA  KO  BU  PR   FG

 KA  KO  BU  PR   FG  BM

Rádio „RCD 4002“. Kromě všech funk-

cí rádia „RCD 3002“ obsahuje navíc CD 

měnič na šest disků s podporou for-

mátu MP3.

Navigační systém „RNS 4010“. Tento model obsahuje DVD měnič na šest disků 

s podporou formátu MP3, navigaci prostřednictvím šipek z DVD disku, barevný 

 displej a integrovanou funkci Bluetooth handsfree.

Navigační systém „RNS 5010“. Systém zahrnuje všechny funkce systému „RNS 

4010“, navíc má TFT displej s vysokým rozlišením a dynamické navádění prostřed-

nictvím map, které např. při jízdě po dálnici na displeji ukazuje správný jízdní pruh. 

Díky navigaci z DVD disku s předinstalovanými navigačními daty již není nutné 

 vkládat žádné navigační CD. Kromě toho můžete svá audiodata ve formátu MP3 

 nakopírovat do 4GB paměti a následně je podle svého uvážení přehrávat.

Rádio „RCD 2001“. Kromě velmi 

 kvalitního tuneru je tento přístroj 

 vybaven také CD přehrávačem s pod-

porou formátu MP3.

Multimédia

Rozsáhlá nabídka rádií a navigačních systémů pro vůz Crafter uspokojí téměř každé 

 přání. Každý multimediální systém od funkčně vybaveného rádia „RCD 2001“ až  

k modernímu navigačnímu systému s DVD měničem na šest disků a TFT displejem  

s vysokým rozlišením je zárukou vynikajícího zvuku a intuitivního ovládání. 

Rádio „RCD 3002“. Tento stereo pří-

stroj s podporou příjmu dopravního 

vysílání RDS zahrnuje všechny funkce 

rádia „RCD 2001“. Navíc má barevný 

displej, rozhraní AUX-IN a integrova-

nou funkci Bluetooth handsfree.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO

SV KO BU VA POSV KO BU VA PO

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO
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 PR

 KA  KO  BU

Nouzový východ2). Ve střeše prostoru pro 

cestující se nachází okno z bezpečnostní-

ho skla o velikosti 530 mm x 970 mm,  

které je možné v případě nehody snadno 

otevřít. Za účelem přísunu čerstvého 

vzduchu do interiéru může být přední 

nebo zadní strana okna zvednuta.
Může být důvodem pro  
delší dodací lhůtu.

Plachta a plachtová nástavba. Robustní plachtová nástavba s nástavci na postranice a kvalitní plachta se dodávají v různých 

výškách a barvách jasně bílá, sytě oranžová, ultramarínově modrá, opálově zelená a světle stříbrná. Plachta má integrovaný pás, 

který propouští dostatek světla k snadné orientaci na ložné ploše valníku. Můžete si zvolit, zda jednotlivé díly budou dodány 

volně s vozidlem, nebo zda budou dodány již namontované. Výšky dodávané plachtové nástavby měřené od podlahy valníku 

jsou 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm a 2 200 mm.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Speciální výbavy Business Unit  
Speciální automobily

Na přání můžete Crafter zcela přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům.  

Vyobrazené speciální výbavy, jako je např. nouzový východ, retardér nebo elektricky 

ovládané nástupní schůdky, lze objednat na následující adrese:

Kundenbetreuung Spezialfahrzeuge

+49 (0)1803 – 798 7981)

kundenbetreuung.spezialfahrzeuge@volkswagen.de

Provozní doba

Po–Pá 08.00–20.00

So 08.00–14.00

1)Cena volání 0,09 ¤/min. z pevné sítě, max. 0,42 ¤/min. z mobilní sítě.    2)Toto vyobrazení neukazuje originální provedení. Zobrazuje podobný nouzový východ a slouží pouze k demonstračním 
účelům.    Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická 
třída: B až E.

SV KO BU

VA
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO   FG PR

 BU KA  KO  BU  PR   FG

Interní rozhlas s mikrofonem. Infor-

mace cestujícím předáte prostřednic-

tvím mikrofonu na ohebném husím 

 krku. Je doplněn zesilovačem a čtyřmi 

reproduktory, které jsou umístěny v boč-

ním obložení prostoru pro cestující.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Konstrukce pro transport žebříků. Konstrukce pro transport žebříků má povrcho-

vou úpravu žárovým zinkováním a slouží pro bezpečnou přepravu žebříků a jiných 

dlouhých předmětů na ložné ploše vozu Crafter valník. Bezpečnost kabiny řidiče 

přitom zajišťuje ochranná mřížovaná přepážka.

Motorová brzda. Pro vozy s hmotností 

3,5 a 5,0 tun je určena přídavná 

 indukční vířivá brzda, která v prud-

kých klesáních odlehčuje kotoučovým 

brzdám a snižuje riziko jejich přehřá-

tí. Prudké svahy je tak možné bezpeč-

ným a kontrolovaným způsobem sjíž-

dět i při plném zatížení vozu. Brzda  

se v případě potřeby spouští přestave-

ním brzdové páky.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Multifunkční tažné zařízení. Je určené pro přívěs s maximální povolenou hmotností 

do 2 000 kg. Díky bajonetovému uzávěru můžete multifunkční tažné zařízení  otočit 

a z tažné koule přestavit na čelisťové tažné zařízení s čepem, případně jej lze zcela  

odmontovat. Dodává se jako součást vozu. Na obrázku je multifunkční tažné zařízení 

přestavené na verzi s čepem.

Může být důvodem pro  
delší dodací lhůtu.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO BU

VA SV KO PO
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 KO

 KA  KO  BU KA  KO

Elektricky ovládaný schůdek je vyro-

ben z žárově zinkovaného ocelového 

plechu. Při otevření bočních posuv-

ných dveří se automaticky vysune, 

po zavření se opět zasune zpět. Jeho 

rozměry jsou 1 200 x 280 x 40 mm. 

Automaticky výsuvný schůdek vpředu. Elektricky ovládaný schůdek, jenž je vyroben 

z pozinkovaného ocelového plechu, se nachází pod dveřmi spolujezdce vpředu. Jeho 

rozměry jsou 630 x 310 x 50 mm. Při otevření dveří se schůdek automaticky vysune, 

a usnadňuje tak nastoupení do vozu.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu. Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

Aluminiová podlaha se systémem vodicích lišt a rampou pro bezbariérový přístup. Aluminiová podlaha s protiskluzovým povr-

chem je vybavena sítí vodicích lišt a nájezdovou rampou pro invalidní vozíky. Vyklopení rampy zvládne díky tlumiči a dvěma 

úchytům lehce jedna osoba. Systém vodicích lišt zajišťuje mimořádnou variabilitu interiéru. V každé řadě sedadel je tak možné 

instalovat dva invalidní vozíky nebo volitelně tři samostatná sedadla. Dohromady je v prostoru pro cestující možné umístit až 

šest samostatných sedadel, která mohou být po instalaci přesunuta v podélném směru.

Může být důvodem pro delší dodací lhůtu.

SV KO SV KO BU

KO
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  PR KA  KO  BU  PR   FG  BM KA  KO  BU  PR   FG  BM

 KA  KO  PR

 KA  KO  BU  PR   FG  BM

Clona „Trucker“. Její akrylové sklo 

chrání před intenzivním slunečním 

 zářením, snižuje možnost oslnění, a tím 

přispívá k vyšší bezpečnosti. Navíc vozu 

Crafter propůjčuje ještě mohutnější 

a výraznější vzhled.

Okenní štítek. Při jízdě s pootevřeným 

okénkem štítek chrání před deštěm 

a účinně snižuje aerodynamický hluk. 

Poskytuje rovněž dodatečnou ochranu 

před slunečními paprsky dopadajícími 

ze strany. Štítek lze díky jeho přesným 

rozměrům snadno připevnit bez složi-

tého vrtání a lepení. Sada obsahuje 

dva kusy štítků na pravou a levou 

 stranu vozu.

Chladicí box. Chladicí a tepelně izolační 

box má objem 25 l a udrží vše při správné 

teplotě. Díky své velikosti umožňuje 

transport stojících dvoulitrových lahví. 

Napájení energií je zajištěno buď z auto-

baterie, nebo prostřednictvím pevného 

připojení. 

Lapače nečistot vpředu. Odolné zástěr-

ky chrání spodek vozu, nárazník, prahy 

a dveře před odletujícími nečistotami 

a kamínky. Za mokra omezují také 

 rozstřikování vody.

Bluetooth handsfree sada „Touch 

Phone-Kit Music“. Bluetooth handsfree 

sada „Touch Phone-Kit Music“ s hlaso-

vým ovládáním a dotykovým displejem 

s vysokým rozlišením umožňuje ve spo-

jení s rádiem „RCD 2001“ prostřednic-

tvím USB portu nebo audioadaptéru 

pohodlný přístup k Vašim hudebním 

nahrávkám, a to včetně jejich předvoleb 

a ovládání, např. z Vašeho iPhonu.

Originální příslušenství Volkswagen®

Crafter je spolehlivý všestranný automobil, který nenechá žádné přání nesplněné. 

Kdybyste však přesto něco postrádali, je k dispozici nabídka originálního příslušen-

ství Volkswagen®, která zahrnuje mnoho dalších zajímavých prvků výbavy. Toto pří-

slušenství vzniká ve spolupráci s naším vývojovým a designérským střediskem a je 

zárukou maximální kvality. K dispozici je pouze u Vašeho prodejce automobilů 

Volkswagen Užitkové vozy. Jeho další výhodou je záruka dokonalé rozměrové přes-

nosti.

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

Clona je schválena pro rychlosti 
do 130 km/h; nedodává se pro vo-
zy s pozičními světly na střeše.

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO BU VA PO

SV KO VA

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO SV KO VA
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 KA  KO KA  KO KA  KO

 KA  KO  KA  KO

 KA  KO  PR KA  KO  BU  PR   FG  BM KA  KO  BU  PR   FG  BM

Teleskopický žebřík. Lehký a robustní 

hliníkový dvojitý žebřík můžete uvol-

něním svorníku vyklopit a změnit 

na jednoduchý žebřík. Po použití jej 

díky upevňovacímu držáku zavěsíte 

na boční stěnu vozu a bezpečně 

 upevníte.

Rolovací tyče. Pomocí rolovacích tyčí 

lehce nasunete na střechu vozu těžké 

a neskladné předměty, např. žebříky 

nebo kusy nábytku. Rolovací tyče znač-

ně ulehčují nakládání a vykládání. 

Ochranné potahy sedadel. Sada ochran-

ných potahů sedadel z robustní umělé 

kůže v šedé barvě se snadno čistí 

a chrání samostatné sedadlo nebo 

dvousedadlo před opotřebením.

Pryžové koberce s nápisem „Crafter“. 

Pryžové koberce v černé barvě s povr-

chovým vzorem jsou tvarově přesně 

přizpůsobené podlaze vozu Crafter. 

Jsou snadno omyvatelné, odolné vůči 

vlhkosti a brání znečištění podlahy 

vozu.

Sada k zajištění nákladu. Šedostříbrný 

kufr z pevné skořepiny obsahuje ráč-

nové a upevňovací popruhy, hadice 

na ochranu hran a protiskluzové roho-

že. Jeho součástí je také brožura s ná-

vody na upevňování nákladů s prak-

tickými příklady pro Crafter. Na zákla-

dě plánu rozložení nákladu můžete 

před každou jízdou snadno určit jeho 

těžiště, a splnit tak zákonem stanove-

né nařízení o zabezpečení nákladu.

Střešní držák žebříku. Díky němu může-

te bezpečně a bez problémů transporto-

vat žebříky na střeše vozu. S flexibilním 

a nastavitelným držákem se jednoduše 

manipuluje a lze jej snadno připevnit 

k základnímu střešnímu nosiči nebo 

střešnímu nosiči na zavazadla.

Sada úchytných profilů. S pomocí indi-

viduálně nastavitelného držáku z pl-

ně pozinkované páskové oceli mohou 

být na střeše automobilu pohodlně 

přepravovány dlouhé předměty. 

 Výška bez základního nosiče je 

180 mm.

Základní střešní nosič. Nosníky z hliní-

ku a pozinkovaného ocelového plechu 

se připevňují ke střešním C-lištám. 

Konstrukce s uzamykatelnými uzávěry 

má maximální nosnost 300 kg (základní 

střecha), resp. 150 kg (vysoká střecha).

Nabídka originálního příslušenství Volkswagen® je určena pro německý trh. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové  vozy. 
Další informace získáte na www.volkswagen-zubehoer.de.   Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): 
kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

SV KO BU VA PO SV KO BU VA PO SV KO VA

SV KOSV KO

SV KO SV KO SV KO
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Varianty uspořádání sedadel  

Posaďte se, prosím. Crafter kombi může být vybaven až devíti1), bus „Hannover“ 

dokonce až 19 pohodlnými sedadly, a to přesně podle Vašich potřeb. Každé seda-

dlo je samozřejmě vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy, 

která je nastavitelná ve čtyřech směrech1). A přitom zbude ještě dostatek prostoru 

pro zavazadla.

Kombi. Krátký rozvor.  

2 místa k sezení 3 místa k sezení 8 míst k sezení 4 místa k sezení3) 5 míst k sezení3) 6 míst k sezení3) 7 míst k sezení3) 

Kombi. Střední rozvor. 

2 místa k sezení 3 místa k sezení 8 míst k sezení 4 místa k sezení3) 5 míst k sezení3) 6 míst k sezení3) 7 míst k sezení3) 

Kombi. Dlouhý rozvor. 

2 místa k sezení 3 místa k sezení 8 míst k sezení3)4 místa k sezení3) 5 míst k sezení3) 6 míst k sezení3) 7 míst k sezení3)

2 600 mm4) 2 600 mm 800 mm1 650 mm 800 mm1 650 mm 800 mm

3 265 mm 3 265 mm 1 460 mm2 320 mm 1 460 mm2 320 mm 1 460 mm

4 300 mm 4 300 mm 2 500 mm3 350 mm 2 500 mm3 350 mm 2 500 mm
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Kombi. Krátký rozvor. 

9 míst k sezení 

Bus „Hannover“. Střední rozvor. 

13 + 1 místo k sezení  

Kombi. Střední rozvor.  

8 míst k sezení 16 + 1 místo k sezení  

Bus „Hannover“. Dlouhý rozvor. 

9 míst k sezení 

Kombi. Dlouhý rozvor.  

8 míst k sezení 19 + 1 místo k sezení  

Bus „Hannover“. Dlouhý rozvor s přesahem.

16 + 1 místo k sezení  9 míst k sezení 

Na těchto stranách je zobrazena pouze jedna volba uspořádání sedadel. Váš prodejce automobilů Volkswagen Užitkové vozy Vás rád bude informovat o dalších možnostech konfigurace sedadel.  
1)Pro Crafter kombi s celkovou hmotností 3 t je počet míst omezen na sedm. 2)Není v nabídce pro bus „Hannover“. 3)V nabídce také s dvousedadlem spolujezdce. Počet míst k sezení se tak zvyšuje o jed-
no. 4)Udává délku podlahy nákladového prostoru měřenou v úrovní podlahy vozu v nákladovém prostoru / prostoru pro cestující. Jedná se o přibližné hodnoty, které se mohou z důvodu výrobních 
tolerancí lehce odlišovat.   Crafter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; 
energetická třída: B až E.

800 mm

600 mm 600 mm 1 460 mm

1 640 mm 1 640 mm 1 640 mm 800 mm
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Sériová výbava

Výbava za příplatek

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

Aby Váš užitkový vůz Volkswagen byl optimálně chráněn proti mechanickým 

a chemickým vlivům prostředí stejně jako proti korozi, je jeho lak nanášen  

ve více vrstvách. Výsledek je potom zárukou toho, že vždy zapůsobíte vynikajícím 

dojmem. 

Laky

červená „Spanisch“

základní lak

H9H9

červená „Tornado“

základní lak

G2G2

žlutá „Spectral“

základní lak 

1X1X

modrá „Indien“

základní lak

F3F3

zelená „Friesen“

základní lak  

X8X8

modrá „Stahl“

základní lak

B6B6

zelená „See“

základní lak  

5U5U

bílá „Candy“ 

základní lak  

B4B4

světle oranžová 

základní lak 

E3E3

žlutá „Limette“

základní lak 

W5W5

BM BlueMotion

BU Bus „Hannover“ KA Skříňový vůz

 KO Kombi

  FG Podvozek (jednoduchá/dvojitá kabina)

 PR Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

  PO Podvozek (jednokabina/dvojkabina)BU Bus „Hannover“

VA Valník (jednoduchá/dvojitá kabina)

 SV Skříňový vůz

 KO Kombi

Sériová výbava

Výbava za příplatek

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO
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BU

 KA PR FG

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  KO  

BU PR FG  BM

 KA  

 KO BU PR FG

červená „Tibet“

lak s perleťovým 

efektem

9E9E

modrá „Mistral“

lak s perleťovým 

efektem

2E2E

černá „Nacht“

lak s perleťovým 

efektem

G6G6

„Tassamo“

„Anthrazit“  

a „Anthrazit

látkové potahy 

RE

Timo

šedá a „Anthrazit“

látkové potahy

RF

Potahové látky 

Vysoce kvalitní, robustní materiály a vynikající řemeslné zpracování jsou alfou 

a omegou výroby odolného látkového čalounění sedadel. Nabídka navíc zahrnuje 

více designů, jež jsou dokonale sladěny s výbavou interiéru a lakem vozu.

stříbrná „Oxid“

metalíza

Q5Q5

„Runner“1) 

šedá „Classic“  

a šedá „Classic“

robustní látkové 

potahy pro kabinu 

řidiče

RD

„Nappa“

šedá „Art“ a šedá 

„Silber“

částečné čalounění 

v kůži2)

YRA

„Textile Raute“

„Anthrazit“

potahy z umělé 

kůže 

MF

1)Pouze pro Crafter valník a podvozek v kombinaci s jednoduchou kabinou a pro první řadu sedadel ve skříňovém voze Crafter. Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tisko-
vé barvy nemohou vyjádřit sytost a brilanci laků ani krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. 2)Potahy „Nappa“ jsou kombinací čalounění přírodní a umělou kůží. Vyobrazení 
detailů čalounění ukazují v levé polovině potah střední části sedadla a v pravé polovině potah boční části. U částečného čalounění v kůži jsou kůží potažené střední část sedadla i jeho boky.   Craf-
ter (skříňový vůz, kombi, valník, podvozek): spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 7,0 do 9,7; emise CO2 (g/km): kombinovaný provoz – od 184 do 255; energetická třída: B až E.

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA PO

SV KO

BU VA POSV VA PO

BU
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Modelová řada

Osobní verze Užitkové verze

Model / max. 

přípustná 

hmotnost (kg)

Rozvor 

(mm)

Kombi a kombi  

s BlueMotion  

technology,

s normální střechou

Kombi a kombi  

s BlueMotion  

technology,

s vysokou střechou

Skříňový vůz,  skříňový 

vůz BlueMotion1)  

a skříňový vůz s Blue

Motion technology, 

s normální střechou

Skříňový vůz a skříňový 

vůz s BlueMotion  

technology, s vysokou 

střechou

Crafter 

30/3190 pro 

osobní vůz

3000 pro 

nákladní vůz

3 250 Užit. hm. 1 214–451 kg Užit. hm. 1 096–681 kg

3 665 Užit. hm. 1 185–451 kg Užit. hm. 1 149–451 kg Užit. hm. 1 028–681 kg Užit. hm. 992–681 kg

Crafter 

35/3500

3 250 Užit. hm. 1 524–717 kg Užit. hm. 1 583–1 015 kg

3 665 Užit. hm. 1 472–699 kg Užit. hm. 1 436–685 kg Užit. hm. 1 515–926 kg Užit. hm. 1 479–890 kg

4 325 Užit. hm. 1 281–685 kg Užit. hm. 1 345–728 kg

4 325  

s pře-

sahem

Užit. hm. 1 293–681 kg

Crafter 

50/5000

3 665 Užit. hm. 2 735–2 046 kg Užit. hm. 2 699–2 010 kg

4 325 Užit. hm. 2 533–1 816 kg

4 325  

s pře-

sahem

Užit. hm. 2 486–1 741 kg



Crafter  –  Modelová řada  –  67

1)Pouze pro Crafter 30 s krátkým rozvorem. 2)Při sestavování vozu Crafter valník v online konfigurátoru zvolte v prvním kroku Crafter podvozek.   V závislosti na výbavě může být zvýšena 
nebo snížena vlastní hmotnost vozu a tím také ovlivněna jeho celková užitečná hmotnost, resp. přípustné zatížení. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen Užitkové 
vozy. Uvedené rozsahy hmotností nezohledňují volitelnou nebo dodatečnou výbavu ani prvky, které nejsou součástí sériové dodávky nebo sériové výbavy. Skutečná užitečná hmotnost je 
dána jako rozdíl mezi celkovou hmotností a vlastní hmotností prázdného vozu a lze ji určit pouze individuálním zvážením vozidla. Další technická data stejně jako údaje o možnostech 
kombinací celkových užitečných hmotností, motorů, převodovek a variant karoserií najdete v brožuře „Ceník a technická data“ nebo na internetu na www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de, 
www.vw-uzitkove.cz.

Skříňový vůz a skříňový 

vůz s BlueMotion  

technology,  

se supervysokou střechou

Podvozek a podvozek  

s BlueMotion  

technology,  

s jednokabinou

Podvozek a podvozek  

s BlueMotion  

technology,  

s dvojkabinou

Valník a valník  

s BlueMotion 

 technology,  

s jednokabinou2)

Valník a valník  

s BlueMotion  

technology,  

s dvojkabinou2)

Užit. hm. 1 349–934 kg Užit. hm. 1 151–808 kg Užit. hm. 1 151–736 kg Užit. hm. 993–650 kg

Užit. hm. 1 332–916 kg Užit. hm. 1 129–840 kg Užit. hm. 1 102–686 kg Užit. hm. 939–650 kg

Užit. hm. 1 836–1 421 kg Užit. hm. 1 638–1 223 kg Užit. hm. 1 638–1 223 kg Užit. hm. 1 480–1 065 kg

Užit. hm. 1 443–854 kg Užit. hm. 1 819–1 403 kg Užit. hm. 1 616–1 200 kg Užit. hm. 1 589–1 173 kg Užit. hm. 1 426–1 010 kg

Užit. hm. 1 318–701 kg Užit. hm. 1 789–1 371 kg Užit. hm. 1 588–1 170 kg Užit. hm. 1 510–1 092 kg Užit. hm. 1 355–937 kg

Užit. hm. 1 265–681 kg

Užit. hm. 2 663–1 974 kg Užit. hm. 3 094–2 578 kg Užit. hm. 2 873–2 367 kg Užit. hm. 2 793–2 277 kg Užit. hm. 2 642–2 136 kg

Užit. hm. 2 506–1 789 kg Užit. hm. 3 056–2 538 kg Užit. hm. 2 859–2 424 kg Užit. hm. 2 709–2 191 kg Užit. hm. 2 566–2 131 kg

Užit. hm. 2 458–1 713 kg



68  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV (přísnější než Euro V)  –  Crafter

Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV1) (přísnější než Euro V)

Naftové motory s manuální převodovkou Objem palivové 

nádrže cca 75 l

2,0 l TDI

(80 kW / 300 Nm)

Crafter 30/35 skříňový vůz

Crafter 35 skříňový vůz / kombi 4MOtiOn s pohonem všech kol Achleitner (pouze pro 120 kW BiTDI s převodovým poměrem rozvodovky 

zadní nápravy 4,111 : 1)

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy 3,923 : 1 4,182 : 13) 4,364 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)2) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“4)

– Crafter s BlueMotion technology

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz 

9,4–9,4

7,7–8,1

8,3–8,6

–

–

–

8,6–8,9

7,7–7,9

8,0–8,3

 10,1–10,6

7,8–7,9

8,6–8,9

9,6–10,0

7,6–7,9

8,3–8,6

–

–

–

10,8–11,3

8,1–8,3

9,1–9,4

10,3–10,7

7,9–8,1

8,8–9,1

–

–

–

Emise CO2 – kombinace, g/km2) s manuální 

převodovkou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“4)

– Crafter s BlueMotion technology

218–226

–

210–218

226 –234

218 –227

–

239 –247

231 –239

–

Energetická třída2) pro Crafter kombi 

4MOtiOn s normální střechou, krátkým 

rozvorem / středním rozvorem / –

s manuální 

převodovkou

Energetická třída2) pro Crafter kombi 

4MOtiOn s vysokou střechou, 

– / středním rozvorem / dlouhým rozvorem

s manuální 

převodovkou



Crafter  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV (přísnější než Euro V)  –  69

1)„Enhanced Environmentally Friendly Vehicle“ – naměřené hodnoty jsou nižší než mezní hodnoty emisní normy Euro V. 2)Uvedené hodnoty spotřeby a emisí CO2 byly získány předepsaným 
způsobem měření (ECE-R 101). Podle směrnice 1999/94/ES nejsou emise CO2 vzniklé při výrobě a dopravě pohonných látek, resp. jiných druhů energie, při stanovení emisí CO2 zohledněny. 
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí 
nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Podle pokynů 
směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, k dostání 
zdarma na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie. Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO2 při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, 
které dosahují průměrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C a ta, jejichž hodnoty 
jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.   3)Sériová hodnota převodového poměru rozvodovky zadní nápravy.   4)Systém „Start-Stop“ je výbava za příplatek.    
5)Změna továrního nastavení převodového poměru rozvodovky zadní nápravy z 4,182 : 1 na nastavení Achleitner 4,111 : 1.

2,0 l BiTDI

(105 kW / 340 Nm)

2,0 l BiTDI

(120 kW / 400 Nm)

3,923 : 1 4,182 : 13) 4,364 : 1 3,692 : 1 3,923 : 13) 4,182 : 1 4,111 : 15)

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

9,2–9,2

7,5–7,9

8,1–8,4

–

–

–

8,7–8,7

7,3–7,7

7,8–8,1

9,9–10,2

7,6–7,8

8,4–8,7

9,2–9,5

7,5–7,8

8,1–8,4

–

–

–

10,6–11,1

7,9–8,1

8,9–9,2

10,1–10,5

7,7–8,1

8,6–8,9

–

–

–

8,9–9,0

7,3–7,7

7,9–8,2

–

–

–

8,2–8,5

7,3–7,5

7,6–7,9

9,2–9,2

7,5–7,9

8,1–8,4

8,7–8,7

7,3–7,7

7,8–8,1

–

–

–

9,9–10,2

7,6–7,8

8,4–8,7

9,2–9,5

7,5–7,8

8,1–8,4

–

–

–

10,2

7,8

8,7

–

–

–

–

–

–

213–221

–

205–213

221–229

213–221

–

234 –242

226 –234

–

208–216

– 

200–208

213–221 

205–213

–

221–229

213–221

–

229

–

–

C/C/–

–/C/C



70  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV (přísnější než Euro V)  –  Crafter

Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV1) (přísnější než Euro V)

Naftové motory s manuální převodovkou Objem palivové 

nádrže cca 75 l

2,0 l TDI

(80 kW / 300 Nm)

Crafter 30/35 skříňový vůz

Crafter 35 skříňový vůz / kombi 4MOtiOn s pohonem všech kol Achleitner (pouze pro 120 kW BiTDI s převodovým poměrem rozvodovky 

zadní nápravy 4,111 : 1)

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy  4,182 : 1 4,364 : 13) 4,727 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)2) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“4)

– Crafter s BlueMotion technology

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

10,4–10,6

6,9–7,9

8,2–8,9

–

–

–

9,4–10,0

7,0–7,9

7,9–8,6

10,3–11,3

7,8–8,3

8,7–9,4

9,8–10,7

7,7–8,1

8,4–9,1

–

–

–

11,5

8,7

9,7

11,0

8,5

9,4

–

–

–

Emise CO2 – kombinace, g/km2) s manuální 

převodovkou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“4)

– Crafter s BlueMotion technology

216 –234

–

208 –227

229 –247

221 –239

–

255

247

–



Crafter  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu EEV (přísnější než Euro V)  –  71

1)„Enhanced Environmentally Friendly Vehicle“ – naměřené hodnoty jsou nižší než mezní hodnoty emisní normy Euro V.    2)Uvedené hodnoty spotřeby a emisí CO2 byly získány předepsa-
ným způsobem měření (ECE-R 101). Podle směrnice 1999/94/ES nejsou emise CO2 vzniklé při výrobě a dopravě pohonných látek, resp. jiných druhů energie, při stanovení emisí CO2 
zohledněny. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního 
vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. 
Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních auto-
mobilů, k dostání zdarma na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.   3)Sériová hodnota převodového poměru rozvodovky zadní nápravy.   4)Systém „Start-Stop“ je výbava 
za příplatek.   5)Změna továrního nastavení převodového poměru rozvodovky zadní nápravy z 4,182:1 na nastavení Achleitner 4,111:1.

2,0 l BiTDI

(105 kW / 340 Nm)

2,0 l BiTDI

(120 kW / 400 Nm)

4,182 : 1 4,364 : 13) 4,727 : 1 3,692 : 1 3,923 : 13) 4,182 : 1 4,111 : 15)

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

9,5–10,2

7,2–7,8

8,0–8,7

–

–

–

8,9–9,5

7,0–7,8

7,7–8,4

10,1–11,1

7,6–8,1

8,5–9,2

9,6–10,5

7,5–8,1

8,2–8,9

–

–

–

11,5

8,7

9,7

11,0

8,5

9,4

–

–

–

8,6–9,0

6,9–7,7

7,5–8,2

–

–

–

7,8–8,5

6,9–7,5

7,2–7,9

9,0–9,2

7,0–7,9

7,7–8,4

8,6–8,7

6,8–7,7

7,4–8,1

–

–

–

9,5–10,2

7,2–7,8

8,0–8,7

8,9–9,5

7,0–7,8

7,7–8,4

–

–

–

10,2

7,8

8,7

–

–

–

–

–

–

210–229

–

203–221

224 –242

216 –234

–

255

247

–

197–216

–

189–208

203–221

195–213

–

210–229

203–221

–

229

–

–



72  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V  –  Crafter

Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V

Naftové motory s manuální převodovkou Objem palivové 

nádrže cca 75 l

2,0 l TDI

(80 kW / 300 Nm)

Crafter 30 skříňový vůz BlueMotion (s krátkým rozvorem a normální střechou)

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy  3,923 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)1) s manuální 

převodovkou

6stupňovou

město

mimo město

kombinovaný provoz

7,9–8,0

6,5–6,6

7,0–7,1

Emise CO2 – kombinace, g/km1) s manuální 

převodovkou

184–187

Crafter 30/35 skříňový vůz (pouze automobily s vlastní hmotností včetně vestavby do 2 815 kg)

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy  3,923 : 1 4,182 : 12) 4,364 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)1) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz 

9,1–9,4

7,9–8,1

8,3–8,6

–

–

–

8,6–8,9

7,7–7,9

8,0–8,3

10,1–10,7

7,8–7,9

8,6–8,9

9,6–10,0

7,6–7,7

8,3–8,6

–

–

–

10,5–10,8

8,4–8,6

9,1–9,4

10,0–10,3

8,2–8,4

8,8–9,1

–

–

–

Emise CO2 – kombinace, g/km1) s manuální 

převodovkou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

218–226

–

210–218

226 –234

218 –226

–

239 –247

231 –239

–



Crafter  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V  –  73

1)Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení ES č. 715/2007, v aktuálním znění). Podle směrnice 1999/94/ES nejsou emise CO2 vzniklé při výrobě 
a dopravě pohonných látek, resp. jiných druhů energie, při stanovení emisí CO2 zohledněny. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro 
účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími 
netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.   2)Sériová hodnota převodového poměru rozvodovky zadní nápravy.   3)Systém „Start-Stop“ je výbava 
za příplatek.

2,0 l TDI

(100 kW / 340 Nm)

2,0 l BiTDI

(120 kW / 400 Nm)

3,923 : 1

6stupňovou

7,9–8,0

6,5–6,6

7,0–7,1

184–187

3,923 : 1 4,182 : 12) 4,364 : 1 3,692 : 1 3,923 : 12) 4,182 : 1

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

9,1–9,4

7,9–8,1

8,3–8,6

–

–

–

8,6–8,9

7,7–7,9

8,0–8,3

10,1–10,7

7,8–7,9

8,6–8,9

9,6–10,0

7,6–7,7

8,3–8,6

–

–

–

10,5–10,8

8,4–8,6

9,1–9,4

10,0–10,3

8,2–8,4

8,8–9,1

–

–

–

8,7–9,0

7,5–7,7

7,9–8,2

–

–

–

8,2–8,5

7,3–7,5

7,6–7,9

9,0–9,2

7,6–7,9

8,1–8,4

8,4–8,7

7,5–7,7

7,8–8,1

–

–

–

9,9–10,3

7,6–7,8

8,4–8,7

9,4–9,6

7,4–7,7

8,1–8,4

–

–

–

218–226

–

210–218

226 –234

218 –226

–

239 –247

231 –239

–

208–216

–

199–208

213–221

205–213

–

221–229

213–221

–



74  –  Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V  –  Crafter

Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V

Naftové motory s manuální převodovkou Objem palivové 

nádrže cca 75 l

2,0 l TDI

(80 kW / 300 Nm)

Crafter 30/35 Kombi

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy  3,923 : 1 4,182 : 12) 4,364 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)1) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz 

9,0

7,3

7,9

–

–

–

8,3

7,1

7,6

9,9

7,2

8,2

9,4

7,0

7,9

–

–

–

10,2

7,9

8,7

9,7

7,7

8,4

–

–

–

Emise CO2 – kombinace, g/km1) s manuální 

převodovkou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

208

–

199

216

208

–

229

221

–

Energetická třída1) s manuální 

převodovkou

 Crafter 30 35 30 35 30 35

–   s normální střechou, 

krátkým rozvorem / středním rozvorem / –

D/D/– D/D/– E/E/– E/D/– E/E/– E/E/–

–  s normální střechou a BlueMotion  

Technology, krátkým rozvorem / 

/ středním rozvorem / –

D/D/– D/D/– D/D/– D/D/– E/E/– E/E/–

–  s vysokou  střechou, 

– / středním rozvorem / dlouhým rozvorem

–/D/– –/D/C –/D/– –/D/D –/E/– –/E/D

–  s vysokou střechou a BlueMotion  

Technology, – / středním rozvorem / 

/ dlouhým rozvorem

–/D/– –/C/C –/D/– –/D/C –/E/– –/E/D
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2,0 l TDI

(100 kW / 340 Nm)

2,0 l BiTDI

(120 kW / 400 Nm)

3,923 : 1 4,182 : 12) 4,364 : 1 3,692 : 1 3,923 : 12) 4,182 : 1

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

9,0

7,3

7,9

–

–

–

8,3

7,1

7,6

9,9

7,2

8,2

9,4

7,0

7,9

–

–

–

10,2

7,9

8,7

9,7

7,7

8,4

–

–

–

8,5

6,9

7,5

–

–

–

8,0

6,7

7,2

8,9

7,0

7,7

8,3

6,9

7,4

–

–

–

9,4

7,2

8,0

8,7

7,2

7,7

–

–

–

208

–

199

216

208

–

229

221

–

197

–

189

203

195

–

210

203

–

30 35 30 35 30 35 30 35 30 35 30 35

D/D/– D/D/– E/E/– E/D/– E/E/– E/E/– D/D/– D/D/– D/D/– D/D/– D/D/– D/D/–

D/D/– D/D/– D/D/– D/D/– E/E/– E/E/– C/C/– C/C/– D/C/– D/C/– D/D/– D/D/–

–/D/– –/D/C –/D/– –/D/D –/E/– –/E/D –/C/– –/C/C –/D/– –/D/C –/D/– –/D/C

–/D/– –/C/C –/D/– –/D/C –/E/– –/E/D –/C/– –/C/B –/C/– –/C/C –/D/– –/D/C

1)Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení ES č. 715/2007, v aktuálním znění). Podle směrnice 1999/94/ES nejsou emise CO2 vzniklé při 
výrobě a dopravě pohonných látek, resp. jiných druhů energie, při stanovení emisí CO2 zohledněny. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem 
jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby 
paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, k dostání zdarma na všech prodejních místech v rámci celé Evrop-
ské unie. Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO2 při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují průměrných hodnot, jsou zařa-
zeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou 
zařazena do třídy E, F nebo G.   2)Sériová hodnota převodového poměru rozvodovky zadní nápravy.   3)Systém „Start-Stop“ je výbava za příplatek.
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Spotřeba paliva a emise CO2 pro modely splňující emisní normu Euro V

Naftové motory s manuální převodovkou Objem palivové 

nádrže cca 75 l

2,0 l TDI

(80 kW / 300 Nm)

Crafter 30/35 valník (pouze automobily s vlastní hmotností včetně vestavby do 2 815 kg)

Převod. poměr rozvodovky zadní nápravy  4,182 : 1 4,364 : 12) 4,727 : 1

Spotřeba paliva (l/100 km)1) s manuální 

převodovkou

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz

město

mimo město

kombinovaný provoz 

9,8–10,7

7,3–7,9

8,2–8,9

–

–

–

9,5–10,0

7,1–7,7

7,9–8,6

10,2–10,8

7,9–8,6

8,7–9,4

9,7–10,3

7,7–8,4

8,4–9,1

–

–

–

11,5

8,7

9,7

11,0

8,5

9,4

–

–

–

Emise CO2 – kombinace, g/km1) s manuální 

převodovkou

– Crafter

– Crafter se systémem „StartStop“3)

– Crafter s BlueMotion technology

216–234

–

208–226

229 –247

221 –239

–

255

247

–
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1)Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení ES č. 715/2007, v aktuálním znění). Podle směrnice 1999/94/ES nejsou emise CO2 vzniklé při výrobě 
a dopravě pohonných látek, resp. jiných druhů energie, při stanovení emisí CO2 zohledněny. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely 
srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnic-
kými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země.   2)Sériová hodnota převodového poměru rozvodovky zadní nápravy.   3)Systém „Start-Stop“ je výbava za příplatek.

2,0 l TDI

(100 kW / 340 Nm)

2,0 l BiTDI

(120 kW / 400 Nm)

4,182 : 1 4,364 : 12) 4,727 : 1 3,692 : 1 3,923 : 12) 4,182 : 1

6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou

9,8–10,7

7,3–7,9

8,2–8,9

–

–

–

9,5–10,0

7,1–7,7

7,9–8,6

10,2–10,8

7,9–8,6

8,7–9,4

9,7–10,3

7,7–8,4

8,4–9,1

–

–

–

11,5

8,7

9,7

11,0

8,5

9,4

–

–

–

8,4–9,0

7,0–7,7

7,5–8,2

–

–

–

7,8–8,5

6,8–7,5

7,2–7,9

8,8–9,2

7,1–7,9

7,7–8,4

8,2–8,7

7,0–7,7

7,4–8,1

–

–

–

9,6–10,3

7,1–7,8

8,0–8,7

9,2–9,6

6,8–7,7

7,7–8,4

–

–

–

216–234

–

208–226

229 –247

221 –239

–

255

247

–

197–216

–

189–208

203–221

195–213

–

210–229

203–221

–
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Motory

naftové motory 2,0 l TDI (80 kW) 2,0 l TDI (100 kW)

Příprava směsi / vstřikování Přímé vstřikování Common Rail Přímé vstřikování Common Rail

Počet válců 4 4

Zdvihový objem, cm3 1 968 1 968

Výkon (kW) při otáčkách(min–1) 80 při 3 500 100 při 3 500

Krouticí mom., max. (Nm)/počet ot. (min-1) 300/1 500–2 250 340/1 575–2 250

Emisní norma EU EEV1) v souladu s RL 2005/55/EG 

ve znění 2008/74/EG, resp. podle 

směrnice 715/2007 Euro V

podle směrnice 715/2007 Euro V

Filtr pevných částic (DPF) Sériově Sériově

Šestistupňová manuální převodovka Sériově Sériově

Pohon zadní nápravy Sériově Sériově

Palivo Motorová nafta v souladu s DIN EN 590 Motorová nafta v souladu s DIN EN 590

1)„Enhanced Environmentally Friendly Vehicle“ – naměřené hodnoty jsou nižší než mezní hodnoty emisní normy Euro V.  2)Ne pro Crafter kombi a Crafter podvozek/valník  
s dvojkabinou a krátkým rozvorem. 3)Zdanění je určeno federálním úřadem pro spotřebu podle příslušného emisního klíče.
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naftové motory 2,0 l BiTDI (105 kW) 2,0 l BiTDI (120 kW)

Příprava směsi / vstřikování BiTurbo, přímé vstřikování Common Rail BiTurbo, přímé vstřikování Common Rail

Počet válců 4 4

Zdvihový objem, cm3 1 968 1 968

Výkon (kW) při otáčkách (min–1) 120 při 3 600 120 při 3 600

Krouticí mom., max. (Nm) / počet ot. (min–1) 340/1 575–2 250 400/1 800

Emisní norma EU EEV1) v souladu s RL 2005/55/EG 

ve znění 2008/74/EG

EEV1) v souladu s RL 2005/55/EG ve znění 

2008/74/EG, resp. podle směrnice 

715/2007 Euro V

Filtr pevných částic (DPF) Sériově Sériově

Šestistupňová manuální převodovka Sériově Sériově

Pohon zadní nápravy Sériově Sériově

Palivo Motorová nafta v souladu s DIN EN 590 Motorová nafta v souladu s DIN EN 590

1)„Enhanced Environmentally Friendly Vehicle“ – naměřené hodnot jsou nižší než mezní hodnoty emisní normy Euro V. 2)Zdanění je určeno federálním úřadem pro spotřebu podle pří-
slušného emisního klíče.
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Motory
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Všeobecné informace

Zpětný odběr a recyklace ojetých vozidel 

Volkswagen respektuje veškeré požadavky moderní společnosti a zohledňuje je ve všech nových produktech nesoucích jeho značku.  

To platí samozřejmě také pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Proto jsou všechna nová vozidla značky Volkswagen eko-

logicky recyklovatelná, a lze je navíc bezplatně – za předpokladu splnění národních předpisů v jednotlivých zemích – vrátit. Bližší infor-

mace o zpětném odběru a recyklaci ojetých vozidel dostanete u svého prodejce automobilů  Volkswagen.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® a TDI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami 

koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že tato značka není 

registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. 

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Dekorace použité na obrázcích nejsou 

sériově součástí dodávky.

Jednotlivé kombinace příplatkové a speciální výbavy podléhají omezením a/nebo je nelze vzájemně kombinovat a jejich použití 

může podléhat zákonným předpisům. Volkswagen se výslovně zříká odpovědnosti za nesprávné použití volitelné výbavy.  

Některé příplatkové a speciální výbavy (např. Business Unit Speciální automobily) mohou být důvodem pro delší dodací  

lhůtu vozidla. Pro správnost a kompletní zadání potřebných informací je nezbytně nutné použít příslušné platné objednávací 

systémy Volkswagen.

Sériová ani příplatková výbava nemůže být v tomto katalogu uvedena v plném rozsahu. 

Energetické třídy platí pouze pro osobní vozy.

Garance kvality

Volkswagen ze zákona poskytuje dvouletou záruku na všechny nové vozy, tříletou záruku na lak a dvanáct let na prorezavění 

 karoserie. Všechny údaje o zárukách Volkswagen stejně jako o zárukách na lak se vztahují pouze na německý trh a na aktuální 

 nabídku pro Spolkovou republiku Německo a týkají se vozidel vybavených Servisní knížkou Volkswagen AG, jež byla vydána  

pro německý trh.

Údaje o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních nákladech automobilu odpovídají 

stavu v době tisku tohoto katalogu. Všechny údaje o výbavách a technických datech se vztahují na německý trh. O odchylkách 

pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. 
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