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Kako izdelati popolno gospodarsko vozilo? To vprašanje 

smo zastavili našim najpomembnejšim strankam iz 

vseh panog. Njihove povsem različne potrebe in pobude 

so neposredno vplivale na snovanje novega vozila.

Crafter.
Nova veličina.

Nizek nakladalni rob  
za lažje natovarjanje in  

             raztovarjanje.

       Sistem mi omogoča 
upravljanje in pregled  
nad našim celotnim  
       voznim parkom.

Vsebina
       Vsi poglavitni vmesniki za 
izvajanje storitev pri strankah.

       Štirikolesni pogon, ki je 
kos izzivom, tako kot jaz.

06 Zunanjost. 
08 Notranjost in udobje. 
10 Pogonske tehnologije. 
14 Gospodarnost.
16 Asistenčni in varnostni sistemi.

22 Modelske različice.
24 Crafter furgon.
32 Novi Crafter Krpan.
36 Crafter kesonar.
42 Novi Crafter prekucnik.
46 Crafter šasija. 
48 Nadgradnje in predelave. 
52 Specialna oprema.
54  Pregled modelskih različic in serijske opreme. 

56 Barve lakov, platišča in sedežne prevleke. 
58 Zunanjost.
60 Car-Net.
63 Infotainment.
64 Notranjost in udobje.
65 Dodatna ponudba opreme.
66 Originalna dopolnilna oprema Volkswagen.

       Vsi poglavitni vmesniki za        Vsi poglavitni vmesniki za 

       V tovornem 
prostoru mora biti 
dovolj prostora za  
       mojo celotno  
              delavnico.

       V tovornem        V tovornem 

       Štirikolesni pogon, ki je        Štirikolesni pogon, ki je 

       Za kratke razdalje 
potrebujem robusten motor.
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Pripravljen na  
največje naloge.

Popolnoma nov koncept.  

Praktičen, gospodaren in inovativen kot še nikoli.  

Prvo vozilo novega zmogljivostnega razreda.

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Podatek velja za Crafter furgon s sprednjim pogonom, v primerjavi z zadnjim pogonom in štirikolesnim pogonom 4MOTION.     3) Velja za Crafter furgon z dolgo medosno razdaljo in visoko streho.     Na sliki je 
prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Voznikovo najboljše delovno 
mesto.
Prvi z vzmetenim sedežem ergoComfort  
s certifikatom AGR1)

Obširna ponudba raznolikih predalov in 
odlagalnih mest s številnimi vmesniki in 
priključki
Notranja LED-osvetlitev vozniške kabine
 Prvi z ogrevanim večfunkcijskim usnjenim 
volanom1)

Prvi z 230-voltno električno vtičnico (300 W)1)

Najbolj zanesljivo fiksiranje 
tovora.
Prvi s tovarniško vgrajenimi univerzalnimi 
tlemi1) 
Tovorni prostor zasnovan za prilagodljive 
vgradne regale
Notranji stropni nosilec1) 
Do 14 pritrdilnih obročkov

Odlična povezljivost.
Priprava za telematiko  
(vmesnik za upravljanje voznega parka)1)

Večfunkcijski vmesnik za zunanje uporabnike  
(za nadgradnje in predelave)1)

Mobilni sistem za upravljanje voznega parka 
ConnectedVan1)

Mobilne spletne storitve Car-Net1)

Najbolj praktično 
natovarjanje.
Največja višina tovornega prostora do  
2.196 mm 
1.311 mm široka odprtina za drsna vrata
Serijsko z LED-osvetlitvijo tovornega prostora
100 mm nižji nakladalni rob2) 

Največja masa koristnega tovora pri sprednjem 
pogonu3) 
Prostornina tovornega prostora do 18,4 m3

Optimalna prilagojenost  
za mesta s številnimi 
asistenčnimi in varnostnimi 
sistemi.
Prvi s serijsko funkcijo večnaletnega zaviranja 
Prvi s sistemom za nadzor prometa 
Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili1)

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC1) 
Prvi z elektromehanskim servokrmiljenjem 
Prvi s senzorsko zaščito bočne strani1) 
Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist1) 
Prvi s senzorjem za mrtvi kot z asistenco za 
odparkiranje1)

Prvi z asistenco za manevriranje s prikolico  
Trailer Assist1)

Prvi s parkirnim sistemom s krmilno avtomatiko 
Park Assist1) 
Prvi s sprednjimi LED-žarometi1)

Največja ponudba pogonov.
Sprednji pogon za maksimalno višino v 
tovornem prostoru
Prvi z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom 
za vse vrste pogonov: sprednji pogon, zadnji 
pogon in štirikolesni pogon 4MOTION
Tovarniška ponudba dodatnih agregatov1)

Visoka gospodarnost.
Dobro ohranjanje vrednosti  
Nizka poraba goriva 
Nizki stroški vzdrževanja
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100-% uporabnost. 100-% inovacija.

Prvi s  
sprednjimi  
LED-žarometi.*

Crafter je gospodarsko vozilo, kakršnega nismo izdelali še nikoli doslej. Gre za popolnoma nov 

koncept, ki nudi transportne rešitve po meri kupcev in se ponaša z maksimalno gospodarnostjo. 

Crafter smo prilagodili potrebam in zahtevam najrazličnejših skupin uporabnikov. Vodila nas je želja, 

da bi izdelali najboljše vozilo tega razreda. Najsodobnejša proizvodnja v novi tovarni Września na 

Poljskem, ki smo jo zgradili izključno za izdelavo Crafterja, postavlja nova merila.

* Dodatna oprema za doplačilo.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.    07Crafter – Zunanjost
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1) Dodatna oprema za doplačilo.    2) Zvezno združenje nemških šol za hrbet ("Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.") in Forum Zdrav hrbet – boljše življenje ("Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.") sta sedežu ergoComfort 26.11.2015 podelila pečat kakovosti AGR.     Na sliki je prikazana 
tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Odlagalne površine in predali.

A  Praktičen odprti predal, razdeljen na tri dele
B  Stabilna držala za pijačo
C Največji sovoznikov predal v tem razredu
D  Predal za zložljivi meter in razne potrebščine
E  Predala v vratih za steklenice (1,5 l), aktovke ipd.
Dva predala v stropni galeriji z veliko odlagalnega prostora (gl. sliko zgoraj)1)

Vmesniki in priključki.

F   Sklop tipk za nadgradnje1)

G  USB-vmesnik za polnjenje mobilnih naprav1)

H   Prostoročna naprava za mobilne telefone z Bluetooth povezavo v kombinaciji  
z vsemi radijskimi in navigacijskimi sistemi1)

I 12-voltne električne vtičnice  
230-voltna električna vtičnica (300 W) za polnjenje akumulatorskih orodij in 
prenosnih računalnikov (brez slike)1)

Udobje.

J Ogrevan večfunkcijski usnjeni volan1)

K  Izjemno ozka A-stebrička za optimalno preglednost in vidljivost skozi 
vetrobransko steklo

Široka ponudba sedežev.

V Crafterju skrbi za optimalno udobje voznika in sovoznika skupno pet različnih vrst 
sedežev. Začnimo z osnovnim sedežem, ki ima nastavljivo naslonjalo in vzdolžni 
položaj. Komfortni sedež1) ima poleg tega nastavljivo tudi višino in globino sedišča 
ter je opremljen z naslonom za roke (na notranji strani) in 2-smerno ledveno oporo. 
Komfortni sedež Plus1) vključuje še drugi naslon za roke in 4-smerno ledveno oporo 
(električno). Ponudbo sedežev zaokrožata vzmeteni sedež ergoComfort1) (gl. sliko 
desno) in vzmeteni sedež ergoActive1) z masažno funkcijo.
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Dva velika predala  
v stropni galeriji.1)
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Prvi z vzmetenim sedežem 
ergoComfort 
s certifikatom AGR.1)

6

7
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2

3

Zagotavlja 20 možnih sedežnih nastavitev in 
optimalno varovanje hrbtenice z blaženjem 
tresljajev, ki jih povzroča neravno cestišče. 
Kombinacija ročnih in električnih nastavitev 
omogoča brezstopenjsko prilagajanje skladno  
s smernicami neodvisnega nemškega združenja 
AGR.2) Po želji sta na voljo funkcija ogrevanja in 
masažna funkcija.

Vzmeteni sedež  
ergoComfort.1)
 
1  Vzmeteni sedež z nastavitvijo teže
2 Nastavljiv vzdolžni položaj sedeža
3 Nastavljiva višina sedeža
4 Nastavljiva globina sedeža
5 Nastavljiv naklon sedeža
6 Nastavljivo naslonjalo
7  Električno 4-smerno nastavljiva ledvena 

opora 
8 Nastavljiv vzglavnik
9 Nastavljiva naslona za roke

ergoActive Sitz Sedež ergoComfort

09Crafter – Notranjost in udobje



Več funkcionalnosti. Za vsak poklic.

Vrhunsko udobje in premišljena zasnova odlagalnih mest postavljata 

nova merila v razredu velikih dostavnikov. Tudi pri opremi za posebne 

zahteve gre Crafter korak dlje.  

Za voznikovo najboljše delovno mesto je opcijsko prvič na voljo 

oprema, kot so vzmeteni sedeži ergoComfort in ogrevan večfunkcijski 

usnjeni volan. Posebej za potrebe gospodarskih vozil razviti agregati imajo 

dolgo življenjsko dobo in izpolnjujejo visoke zahteve glede 

zmogljivosti. Celo v najzahtevnejših pogojih vožnje, na primer 

če vozilo uporabljate za dostavni promet, so zagotovljeni 

visoko število prevoženih kilometrov, visoka učinkovitost in 

zanesljivo delovanje. Vsi motorji prepričajo z nizko porabo 

goriva.

Zanesljivo učinkoviti: 
motorji TDI.

Paket za večjo učinkovitost  
za Crafter furgon.

Z opcijskim paketom za večjo učinkovitost se 
boste vozili še posebej varčno. Paket obsega 
aerodinamično oblogo dna vozila ter 
ekonomične karakteristike motorja in 
menjalnika.

Na voljo samo za Crafter furgon s sprednjim pogonom.
Ni na voljo v kombinaciji z motorjem s 75 kW in supervisoko 
streho.

Modularni dodatni agregati  
na voljo tovarniško.

Zasnovani in preizkušeni za  
visoko število prevoženih kilometrov.

Robustne in izjemno  
temperaturno obstojne komponente.

Gospodarna uporaba z  
maksimalnimi servisnimi intervali.
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Izjemna raznolikost:  
dva menjalnika, trije pogoni, vsestransko kombiniranje. 

Sprednji pogon. Zadnji pogon.

Motor s 75 kW 6-stopenjski ročni menjalnik

Motor z 90 kW –

Motor s 103 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik/ 
8-stopenjski avtomatski menjalnik

Motor s 130 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik/ 
8-stopenjski avtomatski menjalnik

Motor s 75 kW –

Motor z 90 kW –

Motor s 103 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik 

Motor s 130 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik/ 
8-stopenjski avtomatski menjalnik

Motor s 75 kW –

Motor z 90 kW 6-stopenjski ročni menjalnik2)

Motor s 103 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik3)

Motor s 130 
kW

6-stopenjski ročni menjalnik/ 
8-stopenjski avtomatski menjalnik2)

Štirikolesni pogon  
4MOTION.

1) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago, vse tekočine in 90-% napolnjen rezervoar za gorivo, izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Oprema oz. nivo opreme lahko vpliva na maso praznega vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki 
predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.     2) Na voljo samo v kombinaciji z dvojnimi pnevmatikami.     

8-stopenjski avtomatski menjalnik je mogoče kombinirati s tremi vrstami 

pogonov. Posebej je prilagojen voznim lastnostim Crafterja ter omogoča 

udoben in ekonomičen način vožnje. 

Majhen obračalni krog 
Največja nosilnost
Optimalna vlečna sila pri velikih obremenitvah
Dovoljena skupna masa do 5,0 t 
Masa koristnega tovora1) do 2.629 kg,  
priklopna obremenitev do 3,5 t 
Vzdolžno vgrajen motor spredaj

Zanesljiva vlečna sila  
Varnejše vozne lastnosti  

Odlična vzdolžna stabilnost 
Dovoljena skupna masa do 3,5 t 

Masa koristnega tovora1) do 1.343 kg,  
priklopna obremenitev do 3,0 t

Prečno vgrajen motor spredaj

Največja masa koristnega tovora  
 100 mm nižji nakladalni rob in vstopna višina  

Največja višina tovornega prostora
Dovoljena skupna masa do 3,5 t 

Masa koristnega tovora1) do 1.478 kg,  
priklopna obremenitev do 3,0 t

Prečno vgrajen motor spredaj

Prvi v svojem razredu  
z 8-stopenjskim avtomatskim  
menjalnikom za tri različne vrste pogona.

3) Na voljo samo v kombinaciji z enojnimi pnevmatikami.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Podvozja za različne  
zahteve.

13Crafter – Pogonske tehnologije



Najboljša gospodarnost zaradi 100 % 
kakovosti gospodarskih vozil Volkswagen.

Zaradi vrhunske kakovosti je Crafter gospodaren kot še nikoli. Njegova 

robustna izdelava in premišljena dolgoročna kakovost zmanjšujeta stroške 

vzdrževanja. Z učinkovitimi motorji in nizkim zračnim uporom je Crafter – 

od nakupa do nadaljnje prodaje – gospodarsko vozilo, ki se izplača. 

Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Robustna izdelava. 

Najnižji stroški vzdrževanja.

Značilnost Crafterja je zelo dobra  
pripravljenost za delo. Osnovo za visoko 
zanesljivost predstavljata robustna izdelava in 
dolgoročna kakovost komponent. Ustrezno 
dolgi so tudi intervali za vzdrževanje in servisne 
preglede, s čimer se občutno zmanjša število 
obiskov servisa.

Nizka poraba goriva.

Učinkoviti motorji TDI in aerodinamična 
zasnova zunanjosti predstavljajo osnovo za 
nizke stroške goriva. Gospodarnost Crafter 
furgona je mogoče z opcijskim paketom za 
večjo učinkovitost še izboljšati. Več o paketu si 
preberite na strani 10.

Dobro ohranjanje vrednosti.

Crafter ima najboljše možnosti, da ob koncu 
obdobja uporabe doseže visoko vrednost pri 
nadaljnji prodaji. Tako se investicija v Crafter 
izplača tudi s tega vidika.

15Crafter – Gospodarnost



Vodilni v svojem razredu:   asistenčni sistemi.

Asistenca za manevriranje s prikolico Trailer 
Assist.*  Sistem samodejno manevrira vozilo  
s prikolico pri prečnem parkiranju in olajšuje 
vzvratno vožnjo, kadar se želite natančno 
približati nakladnim rampam ali drugim ciljem. 
Voznik mora le prestaviti v vzvratno prestavo, 
pritisniti tipko parkirnega sistema in s stikalom 
za nastavljanje zunanjih ogledal določiti smer,  
v katero naj zavije prikolica.     | FU | KR | 

Senzorska zaščita bočne strani.* Nadzira  
bočni strani vozila ter sproži optično in zvočno 
opozorilo, če se preveč približate stebričkom, 
zidovom ali pešcem.     | FU | KR |

Elektromehansko servokrmiljenje (brez slike). 
Krmiljenje deluje v odvisnosti od hitrosti vožnje. 
Z aktivnim vračanjem volana v izhodiščni 
položaj izboljšuje občutek in varnost pri vožnji. 
Deluje tako natančno, kot tega pri gospodarskih 
vozilih doslej niste bili vajeni.  
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Senzorska zaščita  
bočne strani.

* V okviru sistemskih omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Asistenca za 
manevriranje s prikolico 
Trailer Assist.

17Serijska oprema   Dodatna oprema | FU | Furgon   | KR | Krpan   | KE | Kesonar   | PR | Prekucnik   | ŠA | Šasija Crafter – Asistenčni sistemi



Inovativni asistenčni sistemi.  
Sedaj v Crafterju.

Senzor za mrtvi kot  
z asistenco za 
odparkiranje.

Asistenca za bočni 
veter.

ACC in Front Assist.

Asistenca za bočni veter. 1) Gre za podfunkcijo 
elektronskega stabilizacijskega programa, ki ob 
močnih bočnih sunkih vetra vozniku pomaga 
obvladati vozilo s samodejnim zaviranjem 
posameznih koles.     | FU | KR |

Senzor za mrtvi kot z asistenco za 
odparkiranje.1) Oddaja zvočno opozorilo,  
če zazna, da se pri vzvratnem odparkiranju 
preveč približujete drugemu vozilu. Če se 
voznik ne odzove, lahko sistem z zaviranjem 
omili možne posledice trčenja ali pa v 
idealnem primeru trčenje celo prepreči.      
| FU | KR |

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC.1) 
Samodejno prilagaja hitrost spredaj vozečemu 
vozilu in pri tem vzdržuje razdaljo, ki jo je 
predhodno nastavil voznik. ACC vključuje tudi 
sistem za nadzor prometa Front Assist.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
 
Sistem za nadzor prometa Front Assist z 
mestno funkcijo zaviranja v sili2).1) Pri kritičnem 
zmanjšanju varnostne razdalje pomaga skrajšati 
zavorno pot.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist.1)  
Če voznik nehote zapelje z voznega pasu, 
korigira zasuk volana ter obenem voznika 
opozori z zvočnim signalom in s prikazom 
opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Asistenca za 
ohranjanje smeri  
Lane Assist.

Parkirni sistem s 
krmilno avtomatiko 
Park Assist.

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park 
Assist.1) Omogoča samodejno parkiranje na 
bočna parkirna mesta, pri čemer vključuje 
funkcijo večkratnega korigiranja. Ko voznik 
prestavi v vzvratno prestavo, sistem prevzame 
nalogo vrtenja volana. Voznik mora le še 
upravljati sklopko, dodajati plin in zavirati.      
| FU | KR |

Avtomatski vklop/
izklop dolgih luči  
Light Assist.

Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light 
Assist. Avtomatsko zasenči svetlobni snop 
dolgih luči, ko zazna nasproti ali spredaj vozeča 
vozila, da ne zaslepi voznikov. Če je sistem 
aktiviran, se pri hitrosti nad 60 km/h in v 
popolni temi dolge luči vključijo samodejno.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Senzor za mrtvi kot (brez slike).1) Če zazna 
vozilo v mrtvem kotu, voznika na to opozori s 
svetlobnim indikatorjem v zunanjem ogledalu.     
| FU | KR |

ParkPilot (brez slike). Med postopkom 
parkiranja z zvočnimi signali opozarja voznika 
na zaznane ovire pred in za vozilom ter na 
zaslonu tudi optično prikazuje oddaljenost od 
ovir.     | FU | KR |

Kamera za vzvratno vožnjo (brez slike).1) 
Pomaga pri parkiranju, s tem da snema 
območje za vozilom in sliko predvaja na zaslonu 
radijskega ali radijsko-navigacijskega sistema3). 
Parkiranje olajšujejo tudi pomožne črte, ki se 
dodatno izrišejo na zaslonu.     | FU | KR |

Tempomat (brez slike). Ne glede na vzpon ali 
spust od 30 km/h naprej ohranja hitrost vožnje, 
ki jo je nastavil voznik.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (brez 
slike).1) Za vsako kolo prikaže trenutni tlak in 
opozarja na odstopanja od predvidenih 
vrednosti.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika (brez 
slike).1) Z optičnimi in akustičnimi signali vozniku 
priporoči postanek, takoj ko med vožnjo zazna 
znake, ki nakazujejo voznikovo utrujenost.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov 
(brez slike).4) Zaznava prometne znake v 
mestnem prometu in seznanja voznika s 
trenutno prometno situacijo.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno 
prilagodljivih luči (brez slike). Tudi v slabih 
vremenskih razmerah omogočata optimalno 
vidljivost. Ko zavijate, se vključi sprednja 
meglenka na notranji strani ovinka in s funkcijo 
smerno prilagodljive luči osvetli rob cestišča.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Paket Luči & vidljivost (brez slike). Paket za 
boljšo vidljivost vključuje avtomatski vklop 
zasenčenih luči, avtomatski vklop/izklop dolgih 
luči in senzor za dež, ki vključi brisalce. 
Avtomatski vklop/izklop zasenčenih luči s 
funkcijo Coming Home/Leaving Home z 
osvetlitvijo okolice vozila prispeva k večji 
varnosti in udobju.    
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 

Asistenca za nadzorovani spust (brez slike).5)  
Z zmanjšanjem števila motornih vrtljajev in po 
potrebi s posegom v zavorni sistem zagotavlja 
nadzorovano, varno vožnjo po klancu navzdol.      
| FU | KR | KE | ŠA |

Asistenca za speljevanje na klancu (brez slike). 
Na strmini z dvosekundnim ohranjanjem 
zavornega tlaka preprečuje, da bi vozilo ušlo 
navzdol. S tem zagotavlja udobno upravljanje 
vozila pri speljevanju.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Več informacij o asistenčnih sistemih najdete 
na https://www.vw-gospodarska.si/crafter-
furgon.

1) V okviru sistemskih omejitev.     2) Do hitrosti 30 km/h.     3) Odvisno od izvedbe radijskega ali radijsko-navigacijskega sistema. Na voljo od radijskega 
sistema Composition Media naprej.     4) Samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media.     5) Na voljo samo v kombinaciji s 
štirikolesnim pogonom 4MOTION. 19Serijska oprema   Dodatna oprema | FU | Furgon   | KR | Krpan   | KE | Kesonar   | PR | Prekucnik   | ŠA | Šasija Crafter – Asistenčni sistemi



Najsodobnejši varnostni sistemi.

Funkcija večnaletnega zaviranja.* Če pride do 
naleta, sproži postopek zaviranja, da v 
idealnem primeru prepreči posledična trčenja. 
Funkcija večnaletnega zaviranja se aktivira, če 
dva medsebojno neodvisna senzorja zaznata 
prometno nesrečo. Po kratkem pojemku 
funkcija upočasni vozilo do hitrosti 10 km/h, 
pri čemer lahko voznik kadarkoli ponovno 
prevzame nadzor.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Funkcija večnaletnega 
zaviranja.

Več informacij o asistenčnih sistemih najdete 
na https://www.vw-gospodarska.si/crafter-
furgon.

Elektronski stabilizacijski program.*  
Z načrtnim zaviranjem posameznih koles 
preprečuje podkrmiljenje ali prekrmiljenje.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Antiblokirni sistem (ABS).* Prepreči  
blokiranje koles in ohrani vodljivost vozila.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
 
Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR). 
Preprečuje, da bi katero od koles izgubilo stik  
s podlago.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Elektronska zapora diferenciala (EDS). 
Pogonsko moč porazdeli na kolesa, ki ne 
zdrsavajo.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Voznikova varnostna blazina. Serijsko 
zagotavlja optimalno zaščito za primer čelnega 
trčenja. Opcijsko je na voljo stranska zračna 
blazina za glavo.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Opozorilnik za nepripet varnostni pas.  
Po zagonu motorja z optičnim in po začetku 
vožnje tudi z zvočnim signalom pozove 
voznika, naj se pripne z varnostnim pasom.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

* V okviru sistemskih omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

 Prvi v svojem razredu 
s funkcijo večnaletnega zaviranja.
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Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Nova veličina.  
V mnogoterih različicah.

23Crafter – Modelske različice



Največja nakladalna širina in širina 
odpiranja drsnih vrat 1.311 mm.

Najnižji zračni upor v 
razredu.

Največja višina tovornega 
prostora do 2.196 mm.1)

Crafter furgon.

100 mm nižji 
nakladalni rob pri 
sprednjem pogonu.2)

1) Podatek velja za Crafter furgon z ekstra dolgo medosno razdaljo, supervisoko streho in sprednjim pogonom.     2) V primerjavi z zadnjim pogonom in štirikolesnim pogonom 4MOTION.     Na sliki je prikazana tudi dodatna 
oprema, ki je na voljo za doplačilo.

    Po zaslugi nizkega 
nakladalnega roba vsak dan 
prihranim 20 metrov višinske  
       razlike.

Crafter se v svojem razredu ponaša z najbolj praktičnim 

natovarjanjem in najbolj zanesljivim fiksiranjem tovora. 

Njegove dimenzije so idealne za standardne transportne 

enote, kot so euro palete in zabojniki na kolescih. 

Dodatno prilagodljivost v tovornem prostoru omogočajo 

tovarniška priprava za vgradnje omare, opcijska 

univerzalna tla in opcijski notranji stropni nosilec.

25Crafter furgon



Edini s pripravo  
za vgradne regale na karoseriji.

02

02 Univerzalna tla.1), 2) Ta lesena tla so idealna podlaga za naknadno montažo vgradnih regalov in sistemskih 
omar različnih proizvajalcev. Posebni vmesniki (A) v izrezkanih vdolbinah omogočajo enostavno fiksiranje 
vgradnih omar. Pritrdilna vodila (B) so po želji na voljo v vzdolžni ali prečni smeri.     | FU |  

Priprava karoserije za vgradne regale (brez slike). Številne šestrobe izvrtine za imbus vijake M6 nad in pod okni 
olajšujejo montažo regalov in omar. Razmik med izvrtinami je 100 mm.     | FU | 

01

B B

A A

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Lahko se podaljša dobavni rok.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Univerzalna tla1) in druge inovativne 
rešitve v tovornem prostoru.

Priprava za vgradne regale na karoseriji.

Po želji s stabilno leseno talno oblogo iz bukovega lesa. 

Do 14 izjemno trdnih, poklopnih pritrdilnih obročkov.

Univerzalna tla omogočajo enostavno 
vgradnjo in izgradnjo sistemskih omar – 
povsem brez lepljenja in vrtanja.

01 Lesena talna obloga.1), 2) 10 milimetrov debela lesena talna obloga v tovornem prostoru je optimalna 
podlaga za vaš tovor. Robusten bukov les zagotavlja izvrstno stabilnost in dolgo življenjsko dobo.     | FU | 

Zadnja krilna vrata (gl. sliko levo). Obe vratni krili, ki segata do strehe, se odpirata do kota 180° ali opcijsko do 
kota 270°.     | FU | KR | 

Do 14 pritrdilnih obročkov (brez slike). Za varno pričvrstitev tovora z napenjalnimi pasovi in mrežami ima Crafter 
na predelni steni dva dodatna pritrdilna obročka. Kadar pritrdilni obročki niso v uporabi, jih lahko poklopite, tako 
da so poravnani s tovorno površino. Da bi bila nevarnost spotikanja ob obročke čim manjša, so ti v predelu vrat 
dvostransko poklopni.     | FU | 
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03 | 04

Zaščitni mreži za na zadnja krilna vrata (brez slike).* Ščitita zadnji 
stekli pred lomom in preprečujeta krajo.     | FU | KR | 

05 Dostropne obloge stranic iz vezanega lesa.* Stranice so 
zaščitene z vezanimi ploščami debeline 5 mm, ki so izjemno trpežne 
in odporne proti udarcem.      | FU |  
 
06 Pritrdilna vodila.* Optimalno pričvrstitev tovora omogočajo 
robustna kovinska vodila na stranicah, predelni steni, stropnem 
okviru in univerzalnih tleh.     | FU | 

03 Zaboja nad kolesnima ohišjema.* Zaboja sta nameščena v 
tovornem prostoru nad obema kolesnima ohišjema in sta med 
drugim primerna za hrambo pritrdilnih pasov, orodja, varnostnih 
brezrokavnikov in rokavic.     | FU | KR | 

04 Polvisoke obloge stranic iz plastičnih votlih prekatnih plošč.* 
Še posebej robustne so obloge tovornega prostora, ki so izdelane iz 
plastičnih votlih prekatnih plošč. Plošče so montirane od tal do višine 
spodnjega roba oken in omogočajo enostavno čiščenje.     | FU | KR |  

Shranjevalne torbe za na zadnja krilna vrata (brez slike).* V snemljivih 
shranjevalnih torbah je manjše orodje varno shranjeno in hitro 
dosegljivo.     | FU | KR | 

01 02

Rešitve za predelitev, 
zavarovanje in delo.

05 | 06

Opcijski notranji stropni nosilec za dolg tovor.

Po želji s pritrdilnimi vodili na stranicah 

in predelnih stenah ter stropni oblogi.

01 Predelna stena brez okna. Predelna 
stena po standardu DIN 75410-3 je v 
celoti zaprta. Pri različici z visoko streho 
je opcijsko na voljo stropni predal nad 
vozniško kabino. Pri supervisoki strehi 
je ta predal serijski.     | FU | 

02 Predelna stena z oknom in  
zaščitno mrežo.* Poševni položaj  
stekla preprečuje odboje svetlobe v 
voznikovem vidnem polju. Mreža varuje 
steklo, voznika in sovoznika, na primer 
pri nenadnem sunkovitem zaviranju.  
Za okno v predelni steni sta na voljo 
dve izvedbi: s fiksnim steklom ali s 
pomičnim drsnim steklom.     | FU | 

07 Notranji stropni nosilec.* Omogoča enostavno shranjevanje tovora. Oba nosilna elementa sta pomična znotraj vozila in sta prilagodljiva 
glede na dolžino tovora. Kadar nosilcev ne potrebujete, ju lahko odstranite iz vozila.     | FU | KR | 

Paket oken (brez slike).* Paket oken omogoča individualno zasnovo Crafterja, vse do povsem zastekljene različice.     | FU | 

Diagonalno prezračevanje tovornega prostora (brez slike).* Mehanski stropni zračnik skupaj z odprtino v tleh skrbi za diagonalno 
prezračevanje in s tem za odvajanje plinov.     | FU | 

* Dodatna oprema za doplačilo.

08 LED-osvetlitev tovornega prostora. Štiri LED-luči omogočajo svetlo in 
enakomerno osvetlitev tovornega prostora.     | FU |

12-voltne električne vtičnice (brez slike).* Na lahko dosegljivih mestih je na 
D-stebričku zadnjih krilnih vrat in na drsnih vratih vgrajena po ena 12-voltna 
električna vtičnica. Vozila z dvoje drsnimi vrati imajo vgrajeno še tretjo električno 
vtičnico.     | FU | 

230-voltne električne vtičnice, zunaj in znotraj (brez slike).* Prek 230-voltne CEE 
zunanje vtičnice se električni tok dovaja v vozilo, kjer se z močjo do 2.500 W (16 A) 
oddaja prek vtičnice v tovornem prostoru. Tako je omogočeno delovanje električnih 
naprav v notranjosti vozila. V obseg naročila sta poleg tega zajeta odklopnik in 
polnilnik za akumulator vozila.     | FU | KR | 

07 08

Prvi s prilagodljivim  
notranjim stropnim nosilcem.
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1) Pri sprednjem pogonu, štirikolesnem pogonu 4MOTION in zadnjem pogonu z enojnimi pnevmatikami. Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     2) Višina notranjosti pri sprednjem pogonu.     3) Ni na voljo v kombinaciji z normalno streho.     4) Ni na voljo v kombinaciji s supervisoko 
streho.     5) Odvisno od kombinacije višine strehe in pogona.     6) Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu)/min. dolžina tovornega prostora      Nadaljnje informacije o merah in masah najdete v ceniku.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

ekstra dolga medosna 
razdalja3)  
(4.490)

dolga medosna 
razdalja3)  
(4.490)

srednja medosna razdalja4) 
(3.640)

Mere vozila v mm

dolžina vozila 7.391 dolžina vozila 6.836 dolžina vozila 5.986

višina vozila    2.3551) 
višina notranjosti 1.7262)

višina vozila    2.5901) 
višina notranjosti 1.9612)

višina vozila    2.7981) 
višina notranjosti 2.1892)

Različice Crafter furgona.
visoka streha

normalna streha

supervisoka streha

Pregled modelskih različic najdete na strani 54.

dolžina vozila

Medosna 
razdalja. Srednja Dolga Ekstra dolga

Sedežne 
kombinacije.
Z 2 ali 3 sedeži.

Tovorni prostor5) 
z 
euro paletami.
800 x 1.200 mm

Tovorni prostor5) 
z 
euro-3 paletami.
1.000 x 1.200 mm.

Tovorni prostor5) 
z 
zabojniki na 
kolescih.
720 x 830 mm

Mere tovornega 
prostora.

Dolžina: 3.450/3.201 mm6)

Širina: 1.832 mm
Dolžina: 4.300/4.051 mm6)

Širina: 1.832 mm
Dolžina: 4.855/4.606 mm6)

Širina: 1.832 mm

16,4 m3–  

18,4 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
9,9 m3– 

11,3 m3

9,9 m3– 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

9,9 m3– 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

Najbolj praktično 
natovarjanje  
v razredu.
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Najboljša kombinacija 
za prevoz tovora 
in oseb.

Novi Crafter 
Krpan.

       S sedmimi sedeži in 
homologiran kot 
gospodarsko vozilo. 
       Odlična kombinacija.

Novi Crafter Krpan se ponaša z dvojno uporabnostjo.  

S tovorno prostornino do 12,2 m3 je pravi furgon. Z do 

sedmimi udobnimi sedeži pa je pravi kombi. Poleg tega 

sta prednosti Krpana tudi praktična odprtina za prevoz 

daljših predmetov* pod sedežno klopjo in kakovostni 

paket opreme Trendline (str. 58). 

Rešitve za tovorni prostor Crafter Krpana  
najdete na straneh od 27 do 29.

* Z višino 100 mm, izmerjeno na talni višini vozila. Samo v kombinaciji s sprednjim pogonom. 33Novi Crafter Krpan 



1) Pri sprednjem pogonu, štirikolesnem pogonu 4MOTION in zadnjem pogonu z enojnimi pnevmatikami. Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     2) Višina notranjosti pri sprednjem pogonu.      3) Ni na voljo v kombinaciji z normalno streho.     4) Podatek velja za sprednji pogon v 
kombinaciji z visoko streho.     5) Maks. dolžina tovornega prostora (na dnu).     Nadaljnje informacije o merah in masah najdete v ceniku.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.     

ekstra dolga medosna 
razdalja3)  
(4.490)

dolga medosna 
razdalja3)  
(4.490)

srednja medosna razdalja 
(3.640)

dolžina vozila 7.391 dolžina vozila 6.836 dolžina vozila 5.986

višina vozila    2.3551) 
višina notranjosti 1.7262)

višina vozila    2.5901) 
višina notranjosti 1.9612)

Mere vozila v mm Različice novega 
Crafter Krpana.

Medosna 
razdalja. Srednja Dolga Ekstra dolga

Sedežne 
kombinacije.
S 5, 6 ali 7 sedeži. 

Tovorni prostor.4)

Mere tovornega 
prostora.     

Dolžina: 2.1715)

Širina: 1.786 mm
Dolžina: 3.0225)

Širina: 1.786 mm
Dolžina: 3.5765)

Širina: 1.786 mm

visoka streha

normalna streha

dolžina vozila

Pregled modelskih različic najdete na strani 54.

10,3 m3 12,2 m37,3 m3

35Novi Crafter Krpan 



Crafter kesonar.

       Terensko vozilo za prevoz 
delavcev in materiala. 
       Vse v enem.

Crafter kesonar vas bo prepričal s tovorno površino, 

opremljenostjo in sedežnim prostorom. Pestra izbira 

različic omogoča odlično prilagoditev glede na različne 

profile zahtev. Na voljo so enojna kabina z do tremi 

sedeži, dvojna kabina z do sedmimi sedeži in dolžine 

kesonov od 2.700 mm do 4.700 mm.1) 

1) Na voljo pozneje.     2) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago, vse tekočine in 90 % napolnjen rezervoar za gorivo, 
izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Paketi opreme oz. nivoji opreme lahko vplivajo na maso praznega 

       Terensko vozilo za prevoz        Terensko vozilo za prevoz 

Do 5,5 t skupne  
dovoljene mase2).

vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na 
voljo za doplačilo. 37Crafter kesonar



Tovorna površina do 9,6 m2.1)

01 Mrežasta nadgradnja. Jeklena mreža z zelo gostimi zankami je idealna za prevoz rezanega materiala, kot so zastirke ali 
sekanci. Lakirana je s potopnim postopkom, zato je trajno zaščitena proti koroziji. Za uporabo s Crafter prekucnikom so stranice 
poklopne na vseh treh straneh.     | KE | PR |

Zaboji za orodje (brez slike).2) Pod tovorno površino je mogoče montirati do dva zaboja za orodje, opremljena s ključavnico. 
Prostornina posameznega zaboja znaša 71,5 l, nosilnost pa 40 kg.     | KE |

4-sedežna klop (brez slike). V dvojni kabini je pod zadnjo 4-sedežno klopjo dodaten prostor za orodje.     | KE |

Večfunkcijska dvosedežna sovoznikova klop (brez slike).2) Zagotavlja vsestransko uporabnost v sprednjem delu kabine. Srednji 
sedež z integriranima držaloma za pijačo se v celoti poklopi, tako da dobite praktično delovno površino. Pod sediščem je predal 
z veliko prostora za orodje. Opcijski stropni ročaj nudi varno oporo za sovoznika.     | KE | PR |

01

1) Podatek velja za Crafter kesonar z enojno kabino in ekstra dolgo medosno razdaljo.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) Lahko se podaljša dobavni rok.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.      

Vsestranske in zanesljive
transportne rešitve.

02

Do deset pritrdilnih obročkov za 

fiksiranje tovora.

Premišljen transportni sistem 

za orodje in material.

02 Nosilec za lestve.2) Vroče pocinkano ogrodje je spredaj 
pritrjeno na keson in služi za varen prevoz lestev in drugih daljši 
predmetov. Po želji je na voljo tudi nosilec za lestve na zadnjem 
delu kesona. Njegov prečni nosilec je v razmikih po 115 mm 
mogoče fiksirati na treh različnih višinah.     | KE |

03 Ponjava in nosilno ogrodje (brez slike).2), 3) Robustno nosilno 
ogrodje z natičnimi letvami in visokokakovostna ponjava sta na 
voljo v različnih višinah in različnih barvah. V ponjavo je integriran 
svetlobni pas, ki ga je mogoče kombinirati z LED-osvetlitvijo.      
| KE |

04 Zaboj na kesonu.2), 3) Zaboj iz aluminija je fiksno privijačen na 
keson, njegova prostornina je 640 l, zasnovan pa je za 200 kg 
tovora. Plinska vzmet omogoča samodejno odpiranje in fiksiranje 
pokrova.     | KE |

Pritrdilni obročki (brez slike). Tovor lahko pričvrstite z do desetimi 
pritrdilnimi obročki na dnu kesona. Kadar obročkov ne potrebujete, 
jih lahko poklopite, tako da so poravnani s tovorno površino.     | KE |

03 04
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       Prav takšne možnosti za 
pritrjevanje in shranjevanje, 
       kot jih potrebujemo.

Močni aduti kesonarja.

Crafter kesonar se z velikimi izzivi sooča z izjemno 

opremo. Za težke stroje, večdelno opremo in 

masovni tovor nudi keson zanesljive rešitve, ki 

prepričajo pri vsakdanjem delu.

       Prav takšne možnosti za        Prav takšne možnosti za 

dvojna kabina enojna kabinaekstra dolga medosna 
razdalja2) (4.490)

dolga medosna 
razdalja (4.490)

srednja medosna 
razdalja (3.640)

1) Pri dvojni kabini s sprednjim pogonom, štirikolesnim pogonom 4MOTION in zadnjim pogonom z enojnimi pnevmatikami. Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     2) Na voljo pozneje. Na voljo samo v kombinaciji z enojno kabino.     Nadaljnje informacije o merah in masah najdete 
v ceniku.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.     

dolžina vozila 7.404

normalna streha
višina vozila 2.3301)

dolžina vozila 7.004 dolžina vozila 6.204

Mere vozila v mm

Medosna 
razdalja. Srednja Dolga Ekstra dolga2)

Enojna kabina.
Z 2 ali 3 sedeži.

Tovorna 
površina.

Mere tovornega 
prostora.

Širina: 2.040 mm
Dolžina: 3.500 mm

Širina: 2.040 mm
Dolžina: 4.300 mm

Širina: 2.040 mm
Dolžina: 4.700 mm

Dvojna kabina
S 6 ali 7 sedeži.

Tovorna 
površina.

Mere tovornega 
prostora.

Širina: 2.040  mm
Dolžina: 2.700 mm

Širina: 2.040 mm
Dolžina: 3.500 mm

5,5 m2 7,1 m2

Različice 
Crafter kesonarja.

7,1 m2 8,8 m2 9,6 m2

dolžina vozila

Pregled modelskih različic najdete na strani 54.

4139Crafter kesonar Crafter kesonar



       Visoka nosilnost za  
še več tovora.

Novi Crafter prekucnik.

Omogoča nagib kesona v tri smeri, prepriča v vseh 

smereh. Novi Crafter prekucnik nazorno prikazuje, kaj 

omogoča aktualna tovarniško vgrajena nagibna tehnika. 

Odlikujejo ga izjemno robustna konstrukcija in v 

stranico integrirana stabilna zapirala stranice. 

Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Transportne rešitve za Crafter prekucnika najdete na 
strani 39.

Tovarniško izdelan 
3-stransko 
nagibni prekucnik
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* Pri enojni kabini s sprednjim pogonom, štirikolesnim pogonom 4MOTION in zadnjim pogonom z enojnimi pnevmatikami. Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.     Na voljo pozneje.

enojna kabinadolga medosna 
razdalja (4.490)

srednja medosna 
razdalja (3.640)

dolžina vozila 7.004 dolžina vozila 6.204

Različice novega 
Crafter prekucnika.

Medosna 
razdalja. Srednja Dolga

Enojna kabina
Z 2 ali 3 sedeži. 

Tovorna 
površina.

Mere tovornega 
prostora.     

Širina: 2.035 mm
Dolžina: 3.503 mm

Širina: 2.035 mm
Dolžina: 4.303 mm

7,1 m2 8,8 m2

dolžina vozila

Pregled modelskih različic najdete na strani 55.

normalna streha
višina vozila 2.312*

Mere vozila v mm
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srednja medosna razdalja 
(3.640)

dolga medosna 
razdalja (4.490)

ekstra dolga medosna 
razdalja2) (4.490)

dvojna kabina enojna kabina

dolžina vozila  
7.211

dolžina vozila  
6.8461)

dolžina vozila  
5.9961)

Pregled modelskih različic najdete na strani 54.

1) Pri vgradnji zaključnega nosilca v ozki izvedbi se dolžina vozila zmanjša za 28 mm.     2) Na voljo pozneje. Na voljo samo v kombinaciji z enojno kabino.     3) Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Modularni dodatni agregati  
za energijsko oskrbo,  

prilagojeno potrebam.

Mere vozila  
v mm

Crafter šasija za individualne nadgradnje.

Crafter šasija je zaradi nizke lastne mase odlična osnova za težke nadgradnje. Tovarniško vgrajeni nastavki in 

napeljave omogočajo namestitev opreme, ki izpolnjuje posebne zahteve. Primere nadgradenj najdete na 

naslednjih straneh ali na umbauportal.de

Modularni dodatni agregati (brez slike). Za specialno opremo s povečano porabo 
energije je na voljo Crafter z modularnimi dodatnimi agregati na motorju. Prednosti 
ugodne tovarniško izvedene integracije sta upoštevanje predpisanih postopkov in 
vzdrževanje v okviru običajnih servisnih terminov. Na voljo so štiri različice: električni 
generator do 250 A; električni generator in kompresor klimatske naprave; električni 
generator in dva kompresorja klimatske naprave; dva električna generatorja (vsak 
180 A) in kompresor klimatske naprave. Kompresorji klimatske naprave delujejo 
neodvisno od klimatske naprave ter med vožnjo in v času mirovanja vozila skrbijo, 
da je temperatura nad lediščem – za prevoz svežih izdelkov, zdravil in za avtobuse.

Večfunkcijski vmesnik za zunanje uporabnike. Proizvajalcem nadgradenj omogoča, 
da svoje nadgradnje oblikujejo tako, da jih je mogoče upravljati npr. prek 
pametnega telefona. Večfunkcijski vmesnik za zunanje uporabnike je mogoče 
poljubno programirati, nudi prosto konfiguriranje vhodov in izhodov ter dopušča 
uravnavanje prostega teka motorja.

Ostale priprave. Po želji lahko za Crafter naročite tovarniško pripravo na različne 
nadgradnje in predelave: nakladalna stranica, tristransko nagibni prekucnik, vgradni 
regali in rotacijske luči.

dvojna kabina enojna kabinasrednja medosna 
razdalja  
(3.640)

dolga medosna 
razdalja  
(4.490)

dolžina vozila  
5.9961)

dolžina vozila  
6.8461)

višina vozila  
7553)

višina vozila  
5703)

normalna streha
višina vozila 2.3121)Dve višini okvirja.

Crafter šasija je na voljo z normalnim ali ploščatim okvirjem. Za 185 mm nižji ploščati okvir 
olajša natovarjanje in raztovarjanje ter omogoča do 2 m3 dodatnega tovornega prostora.
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Portal za nadgradnje in predelave za Volkswagen 

Gospodarska vozila.

Certifikacija partnerjev.

Tehnično neoporečne nadgradnje in predelave.

Najboljše možnosti nadgradenj 
in predelav v tem razredu.

01 Intervencijsko vozilo. Crafter ima idealne lastnosti za predelavo v intervencijsko vozilo po standardu DIN z dvema delovnima mestoma 
spredaj in dodatnima dvema zadaj. K opremi poleg digitalne radijske tehnike in posebne signalne tehnike ter vmesnika z možnostjo 
individualnega programiranja sodi tudi parkirni sistem. Intervencijsko vozilo ima za višje zmogljivostne zahteve akumulator s povečano 
zmogljivostjo, dodaten električni generator (180 A), funkcijo za kontinuirani tek motorja, dodatni uparjalnik in dva izmenjevalca toplote. 
Specifične funkcije je mogoče centralno krmiliti prek konzole za nadgradnje.

0101

       Vozilo ima  
vgrajeno zmogljivo 
komunikacijsko 
       tehnologijo.

       Vozilo ima        Vozilo ima 

02 Mobilna pomoč ob okvari. Tovorni prostor v Crafterju z visoko streho je kot nalašč za vgradnjo mobilne 
delavnice. K opremi sodijo termoizolacijska zasteklitev, talni predal z aluminijastim pomičnim pokrovom,  
štirje izvlečni predali, tri regalne kadice, delovna površina s primežem in rumena strešna signalna naprava.  
Za optimalne delovne pogoje v tovornem prostoru skrbijo LED-osvetlitev, 12-voltna električna vtičnica in 
stropni zračnik. Vgradnjo regalov olajšajo šestrobe izvrtine za imbus vijake M6 na stenah in univerzalna tla. 
Optimalne možnosti za pritrjevanje in natovarjanje nudijo pritrdilna vodila na vseh stenah, notranji stropni 
nosilec in možnost natovarjanja nad vozniško kabino. Poleg tega je opcijsko na voljo vzmetenje, prilagojeno 
stalni obteženosti.

02

02

  Popolnoma 
operativna delavnica.

       Občutno hitrejše  
vstopanje in izstopanje.
       Občutno hitrejše        Občutno hitrejše 

03

03

03 Vozilo za paketne in distribucijske službe. Predelava za optimalen dostop do tovornega prostora vključuje 
predelno steno s prehodom in poklopni sedež za sovoznika. Še večjo prilagodljivost in varnost omogočajo 
poklopni regali in kamera za vzvratno vožnjo "Rear View". Natovarjanje in raztovarjanje olajšujejo še posebej 
nizka vstopna višina, stopnica na zadnjem delu in tečaji zadnjih vrat s povečanim kotom odpiranja.
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01 Vozilo za gibalno ovirane osebe. S svojo še posebej nizko vstopno višino je Crafter s 
sprednjim pogonom optimalna osnova za predelavo z linearnim dvigalom ali spustom zadka. 
Optimalno prilagojenost za mesta dosega z naslednjimi opcijskimi asistenčnimi sistemi: 
parkirni sistem, parkirni sistem s krmilno avtomatiko, kamera za vzvratno vožnjo in zaščita 
bočne strani. Za klimo v notranjosti skrbijo kompresor za hladilno tekočino, dodatni uparjalnik 
in dodatni izmenjevalec toplote.

01 01

01

       Varna mobilnost 
za vse.
       Varna mobilnost       Varna mobilnost

Vaša želja. Naša rešitev.  
Podrobne opise nadgradenj in predelav si lahko 
ogledate na spletni strani: vw-gospodarska.si

       Zanesljivost pri 
visokih zunanjih  
       temperaturah.

02

02

02 Vozilo s hladilnikom. Modularni dodatni agregati olajšajo predelavo v vozilo s hladilnikom za 
zdravila ali živila. Za optimalno uravnavanje temperature tovornega prostora na kratkih poteh so v 
opremo vključeni dodatni uparjalnik v notranjosti, dodatni generator, kompresor za hladilno tekočino 
in dodatni prenosnik toplote. Posebna zasnova vratnih tečajev omogoča namestitev učinkovite 
toplotne izolacije po celotni površini vrat.

       Zanesljivost pri        Zanesljivost pri 

Intervencijsko vozilo Sistem za prevoz stekla Furgon z nakladalno stranico

Prekucnik Odlagalni prekucnik Kotalni prekucnik

Kesonar Vlečno vozilo Vozilo z dvižno ploščadjo

Kesonar s ponjavo in nosilnim 
ogrodjem

Prekucnik z žerjavom Reševalno vozilo

Zabojnik za suhi tovor Hladilnik s hladilnim agregatom Avtodom
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01 Lestev na zadnjih krilnih vratih. Omogoča hitrejše 
natovarjanje in raztovarjanje strehe.     | FU | KR |

02 Vpenjalna droga. Omogočata varen transport 
različnega tovora. Za prilagodljivo pozicioniranje v 
tovornem prostoru je mogoče vpenjalna droga hitro 
namestiti in sneti.     | FU | KR |

03 Mreža za tovor. Obodni pas skrbi za zanesljivo zaščito tovora.  
Karabine z zateznim pasom je mogoče vpeti v pritrdišča vozila ali jih s pomočjo opcijskih kavljev pritrditi v 
sistem vodil vozila.     | FU | KR |

Specialna oprema.

01 03

Razširite možnosti Crafterja že v tovarni. Vse komponente so odlično 

prilagojene vozilu in jih strokovno vgradijo. Specialno opremo lahko 

naročite pri izbranem partnerju znamke Volkswagen Gospodarska vozila.*

02

06 Termohladilni zaboj V zaboj s 25-litrsko 
prostornino lahko 2-litrske plastenke spravite celo v 
pokončnem položaju. V vozilu se zaboj napaja prek 
akumulatorja, zunaj vozila pa prek običajne električne 
vtičnice.     | FU | KR | KE | ŠA |

07 Večnamenski zaboj za na dvosedežno klop na 
sovoznikovi strani. Različne površine in pokrov, ki ga 
lahko uporabite kot podlogo za pisanje, nadgrajujejo 
funkcije armaturne plošče s funkcijo mobilne pisarne. 
Snemljivi zaboj se z varnostnim pasom pritrdi med 
sovoznika in voznika ter z držalom fiksira na vzglavnik.     
| FU | KR | KE | ŠA |

08 Stropna obloga Vario Protect. Za zaščito stropa je 
na poseben način obdelana robustna površina stropne 
obloge. Stropna obloga Vario Protect je odporna proti 
udarcem, kemikalijam in vplivom okolja.     | FU | KR |

09 Stopnica na zadku s funkcijo blažilnika. Obesa z 
listnatimi vzmetmi ublaži lažje trke.     
| FU | KR | KE | ŠA |

04 Osnovni strešni nosilec. Nosilec iz aluminija in pocinkane jeklene pločevine se namesti v C-vodila. Na voljo 
je samo za normalno streho, njegova nosilnost pa je 150 kg.     | FU | KR |

05 Nosilna cev. Predvidena je za transport npr. ogrevalnih cevi do dolžine 3 m.     | FU | KR |

Dodatni strešni nosilci (brez slike). Dva dodatna nosilca povečata možnost obtežitve strehe.     | FU | KR |

04

05

06 08

09

* Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila.      
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Modelske različice Crafterja.

1) Pri sprednjem pogonu, štirikolesnem pogonu 4MOTION in zadnjem pogonu z enojnimi pnevmatikami. Za podatke o višini glede na cestišče velja toleranca ±50 mm.     2) Višina notranjosti pri sprednjem pogonu.     3) Pri vgradnji zaključnega nosilca v ozki izvedbi se dolžina vozila zmanjša za 28 mm.      
4) Na voljo pozneje.     5) Ni na voljo v kombinaciji s svetleče oranžnim lakom in posebnimi barvami lakov.     6) Na voljo samo za Crafter furgon.      7) Srednja medosna razdalja.     8) Dolga medosna razdalja.    Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Furgon Srednja medosna razdalja Dolga medosna razdalja Ekstra dolga medosna razdalja Krpan Srednja medosna razdalja Dolga medosna razdalja Ekstra dolga medosna razdalja

Dolžina vozila 
Dolžina notranjosti

5.986 mm 
3.450 mm

6.836 mm 
4.300 mm

7.391 mm 
4.855 mm

Dolžina vozila 
Dolžina notranjosti

5.986 mm 
3.450 mm

6.836 mm 
4.300 mm

7.391 mm 
4.855 mm

Normalna streha

Višina vozila1):          2.355 mm 
Višina notranjosti2): 1.726 mm

––– –––
Normalna streha

Višina vozila1):          2.355 mm 
Višina notranjosti2): 1.726 mm

––– –––

Visoka streha
Višina vozila1):          2.590 mm 
Višina notranjosti2): 1.961 mm

Visoka streha
Višina vozila1):          2.590 mm 
Višina notranjosti2): 1.961 mm

Supervisoka streha

Višina vozila1):          2.798 mm 
Višina notranjosti2): 2.196 mm

––– ––– ––– –––

Šasija Srednja medosna razdalja Dolga medosna razdalja
Ekstra dolga medosna 
razdalja4) Kesonar Srednja medosna razdalja Dolga medosna razdalja

Ekstra dolga medosna 
razdalja4)

Dolžina vozila 5.996 mm3) 6.846 mm3) 7.211 mm Dolžina vozila 6.204 mm 7.004 mm 7.404 mm

Enojna kabina

Višina vozila1): 2.312 mm
Enojna kabina

Višina vozila1): 2.312 mm

Dvojna kabina

Višina vozila1): 2.330 mm
–––

Dvojna kabina

Višina vozila1): 2.330 mm
–––

Prekucnik Srednja medosna razdalja Dolga medosna razdalja Ekstra dolga medosna razdalja

Dolžina vozila 6.204 mm 7.004 mm –––

Enojna kabina

Višina vozila1): 2.312 mm
–––

––– ––– –––

Serijska oprema

Zunanja oprema
16-palčna jeklena platišča v srebrni barvi  
s središčnimi kolesnimi pokrovi 
Halogenski dvojni žarometi 
Zaščitna mreža hladilnika, s hrapavo površino  
in eno kromirano okrasno letvijo zgoraj 
Delno lakirani odbijači5) 
Stranske zaščitne letve, s hrapavo površino 
Termoizolacijska zasteklitev
Rezervno kolo z orodjem in dvigalko

Notranja oprema
Tekstilne sedežne prevleke Austin v titanovo črni 
barvi 
Voznikov sedež in dvosedežna klop v 1. vrsti 
Volan nastavljiv po višini in globini 
Premišljen odlagalni sistem 
Štiri držala za pijačo v vozniški kabini 
Gumijasta talna obloga v vozniški kabini

Funkcionalna oprema
BlueMotion Technology s sistemom start-stop  
in regeneracijo zavorne energije  
Ogrevanje z elektronskim uravnavanjem 
Dve 12-voltni električni vtičnici v vozniški kabini 
Električni pomik stekel 
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom
Asistenca za bočni veter6)

Klimatska naprava Climatic
Električno nastavljiva in ogrevna zunanja ogledala
Avtoradio »Composition Audio« z Blue tooth 
vmesnikom
Večfunkcijski prikazovalnik Plus

Varnostna oprema
Funkcija večnaletnega zaviranja 
Asistenca za speljevanje na klancu 
Dnevne luči 
Voznikova varnostna blazina 
Elektronski stabilizacijski program 
ABS, ASR, EDS 
Opozorilnik za nepripet varnosti pas za voznika 
Elektronska blokada zagona motorja 
Elektromehansko servokrmiljenje
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02

01 03

Barve lakov.

04

05

06

07

08

01 Candy bela, univerzalni lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 
02 Češnjevo rdeča, univerzalni lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
03 Svetleče oranžna, univerzalni lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 
04 Ontarijsko zelena, univerzalni lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
05 Temno oceansko modra, univerzalni lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

06 Zrcalno srebrna, kovinski lak      
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 
07 Indijevo siva, kovinski lak     
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 
08 Globoko črna, biserni lak     
| FU | KR | KE | PR | ŠA | 

Platišča in sedežne prevleke.

01 Jeklena platišča, 6 ½ J x 16, srebrna s središčnimi 
kolesnimi pokrovi. S pnevmatikami 205/75 R 16 C.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
02 Jeklena platišča,  6 ½ J x 16, črna s središčnimi 
kolesnimi pokrovi. S pnevmatikami 205/75 R 16 C.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
03 Jeklena platišča, 6 ½ J x 16, črna s polnimi 
kolesnimi pokrovi. S pnevmatikami 205/75 R 16 C.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |
04 Aluminijasta platišča Lismore, 6 ½ J x 17.  
S pnevmatikami 235/65 R 17 C.    
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

05 Tekstilne sedežne prevleke Austin v  
titanovo črni barvi.     | FU | KR | KE | PR | ŠA | 
06 Tekstilne sedežne prevleke Memphis* v  
titanovo črni barvi.    | FU | 
07 Robustne tekstilne sedežne prevleke Marathon v  
paladijevi barvi.     | FU | KR | KE | ŠA | 
08 Sedežne prevleke iz umetnega usnja Mesh v  
paladijevi barvi.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

0201

03

04

05

07

06

08

* Na voljo je samo v kombinaciji s paketom Trendline.     Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše 
informacije se obrnite na izbranega partnerja za Volkswagen Gospodarska vozila. 57Serijska oprema   Dodatna oprema | FU | Furgon   | KR | Krpan   | KE | Kesonar   | PR | Prekucnik   | ŠA | Šasija Crafter – Barve lakov, platišča in sedežne prevleke



Zunanjost.

01 Sprednji LED-žarometi. Dnevne, zasenčene in dolge luči so realizirane z varčno 
LED-tehnologijo. Zanesljivo delovanje in dolga življenjska doba svetlečih diod 
zvišujeta raven varnosti zaradi majhne možnosti izpada.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

01 02

02 Paket Trendline. V vozniški kabini obsega: dva predala v stropni galeriji z bralnimi lučkami, komfortni voznikov sedež s tekstilnimi 
prevlekami Memphis, sovoznikov predal s ključavnico, dve dodatni 12-voltni električni vtičnici, osvetlitev stopnic in razširjeno protihrupno 
izolacijo notranjosti ter različne kromirane elemente. Od zunanje opreme obsega: sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih 
žarometov, središčne kolesne pokrove s kromiranim znakom VW in markantne kromirane letve v zaščitni mreži sprednjega odbijača.      
| FU | KR | KE | ŠA |

03 Ergonomski nosilec za lestve. Premišljena zgradba omogoča enostavno pripenjanje in odpenjanje lestev na strani vozila. Mehak 
mehanizem dvigne lestev za transport na streho.     | FU | KR |

Priprava za strešni nosilec (brez slike). Montažna vodila s C-profilom na strehi olajšujejo naknadno namestitev strešnih prtljažnikov, strešnih 
košar in raznih drugih nosilcev.     | FU | KR |

Strešni nosilec s tekalnim valjem (brez slike). Takšno držalo omogoča varnejši transport dolgega tovora.     | FU |

03

Fiksna vlečna kljuka (brez slike). Priklopna obremenitev 
lahko znaša do 3,5 t – vključen je elektronski 
stabilizacijski program s funkcijo stabiliziranja prikolice.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

06 Vlečna kljuka s snemljivo glavo. Za prikolice in 
nosilne sisteme z maso do 3,5 t.      
| FU | KR | KE | ŠA |

07 Čeljustna sklopka. Zasnovana je za priklopno 
obremenitev do največ 2 t – vključen je elektronski 
stabilizacijski program s funkcijo stabiliziranja prikolice.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

07

06

04 | 05

04 Nosilec za lestve. Omogoča varen in enostaven prevoz lestev na strehi vozila. 
Premično nastavljivo držalo je enostavno za uporabo, namestite pa ga na osnovne 
nosilce ali prtljažno košaro.     | FU | KR |

05 Komplet visokih kotnikov. Kotniki so individualno nastavljivi in izdelani iz 
popolnoma pocinkanega tračnega jekla. Omogočajo udoben prevoz dolgih 
predmetov na strehi vozila.  
Višina brez osnovnih nosilcev: 180 mm.     | FU |

Priprava za vlečno kljuko (brez slike). Dobavljive so različne priprave za vleko 
prikolic z maso do 3,5 t.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

09

08

08 Stopnica na odbijaču, široka. Sega čez celotno širino zadnje stranice ter olajšuje 
natovarjanje in raztovarjanje.     | FU | KR |

09 Stopnica na odbijaču, polovična. Sega čez polovico širine zadnje stranice ter 
olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. Mogoče jo je kombinirati z vlečno kljuko za 
priklopne obremenitve do 3,5 t.     | FU | KR | 
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 Car-Net Security & Service.

1) Za uporabo storitev Car-Net Security & Service je z družbo Volkswagen AG treba prek spleta skleniti ločeno pogodbo. Če kupec želi izkoristiti celotno obdobje nudenja storitev, mora po prevzemu vozila v 90 dneh registrirati svoje vozilo na spletni strani www.volkswagen-car-net.com/. Po 90. dnevu se 
brezplačna razpoložljivost skrajša. Storitve Car-Net Security & Service so opcijske in na voljo samo za Crafter.     Osebna identifikacija za to storitev poteka enostavno in varno prek Volkswagnove video-identifikacije ali neposredno pri izbranem Volkswagnovem servisnem partnerju.     3) Samo v kombinaciji  

01 Poročilo o stanju vozila (osnovno). 
Avtomatsko ali na zahtevo prikliče trenutno 
stanje vozila in vas pravočasno opozori na 
naslednje servisne termine. Avtomatsko 
prikaže tudi pomembna opozorila.

02 Načrtovanje servisnih terminov 
(osnovno). Pred prihodnjim servisnim 
terminom po želji posreduje relevantne 
podatke vašemu trgovcu in začne z 
določanjem termina. S tem se lahko skrajša 
čas mirovanja in vzdrževanja.

03 Spletno upravljanje ogrevanja 
mirujočega vozila.3) Pred pričetkom vožnje 
ogreje vozniško kabino in pomaga pri 
zaledenelih ali zarošenih steklih. Ogrevanje 
mirujočega vozila je mogoče predhodno 
programirati in kadar koli prek aplikacije 
aktivirati oz. deaktivirati. 

04 Spletna sporočila alarmne naprave.2) 
Uporabnika obvešča o vsakem poskusu kraje 
s potisnim sporočilom ali po elektronski 
pošti ter navede vzrok in točen čas sprožitve 
alarma. Rezultat je tudi boljše shranjevanje 
podatkov za prijavo škode zavarovalnici.

S Car-Net Security & Service1) imate vedno popoln pregled nad svojim vozilom in najpomembnejšimi podatki o 
vozilu. Ne glede na to, ali med vožnjo upravljate posamezne funkcije z aplikacijo Car-Net za pametni telefon ali 
pa v pisarni želite preveriti status vozila prek spletnega portala Car-Net – funkcije začetnega paketa Security & 
Service Basic in celotnega paketa Security & Service Plus so enostavne za upravljanje, povečujejo varnost in 
prispevajo k zmanjšanju časa mirovanja vozila in časa za vzdrževanje. Vse, kar potrebujete, je radijski sistem 
Composition Media ali radijsko-navigacijski sistem Discover Media in Volkswagnov modul za telematiko (OCU).

06

0907

11

1005

08

z opcijskim dodatnim vodnim grelnikom.     Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net Security & Service so na voljo na spletni strani http://www2.volkswagen-carnet.com/si/sl/start.     Določene funkcije niso na voljo za vse trge.

07 Podatki o vožnji. Vsak dan shrani 
prevožene poti, čas vožnje in povprečno 
porabo ter omogoča primerjavo podatkov z 
drugimi dnevi. Tako boste lažje optimizirali 
porabo.

08 Obveščanje o prekoračitvi hitrosti. Če 
Crafter prekorači nastavljeno hitrost, se na 
vaš e-naslov ali na vaš pametni telefon 
posreduje ustrezno sporočilo.

05 Obveščanje o prekoračitvi območja. Ko 
Crafter v nastavljenem času zapusti ali 
zapelje na določeno območje, prejmete 
samodejno generirano sporočilo. Tako lahko 
bolje usklajujete npr. določene delovne 
postopke.     

06 Parkirna lokacija. Na zemljevid umesti 
zadnjo parkirno lokacijo Crafterja, določi 
točen naslov in vas na osnovi podatkov GPS 
do tja pelje po najkrajši poti. Na ta način je 
mogoče še posebej enostavno organizirati 
menjavo voznikov.      

09 Status vozila. Prikazuje, koliko goriva je 
še v rezervoarju, in izračuna preostali doseg. 
Tako lahko natančneje načrtujete postanke 
za točenje goriva. Prav tako izračuna število 
dni do naslednje menjave olja.

10 Vrata in luči. Obvešča, ali je Crafter 
zaklenjen, vsa vrata zaprta in ali so žarometi 
izključeni. V primeru dvoma se nikomur ni 
treba vrniti do vozila in vse to preveriti.

11 Hupanje in utripanje. Vključi samo 
opozorilne utripalke ali hupo in opozorilne 
utripalke. V večjih voznih parkih lahko 
vozniki prek te funkcije hitro najdejo 
dodeljeno vozilo.

61Crafter – Car-Net 



0101

02

03

1) Uporaba storitev Car-Net Guide & Inform je mogoča le z opcijskima sistemoma Discover Media in Discover Media Plus. Poleg tega potrebujete prenosno napravo (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN, ali UMTS-modem Volkswagen CarStick s plačljivo SIM-
kartico poljubnega mobilnega operaterja. Storitve Guide & Inform so na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta 
lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi možne količine podatkov, ki se prenašajo pri storitvah Car-Net, priporočamo, da uporabnik s svojim mobilnim operaterjem sklene pogodbo s pavšalno tarifo za prenos 
podatkov. Za uporabo storitev Car-Net je z družbo Volkswagen AG treba preko spleta skleniti ločeno pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen-car-net.com/portal registrira svoje vozilo. Po 90. dnevu se brezplačna razpoložljivost skrajša. Obseg razpoložljivih 
storitev Car-Net se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net so na voljo na spletni strani www.vwn.de/mod in pri partnerjih 
Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.     2) Brezplačna triletna razpoložljivost prične teči takoj, ko se uporabnik registrira na portalu Car-Net, najkasneje pa 90 dni po prevzemu vozila.     3) Dodatna oprema za doplačilo v kombinaciji z radijskim 
sistemom Composition Media in radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Preverite, ali je vaša prenosna naprava združljiva s tehnologijami MirrorLink™, CarPlay™ in Android Auto™, ki jih vključuje vmesnik Car-Net App-Connect. Uporaba aplikacij za Car-Net App-Connect poteka izključno prek 
vašega mobilnega telefona. Bodite pozorni na vaše pogodbene pogoje, ki se navezujejo na prenos podatkov in uporabo interneta. Več informacij poiščite na spletni strani www.vwn.de/mod     4) Na voljo za parkirišča z ustrezno tehnično infrastrukturo. Informacije o višini uvozov v posamezne parkirne hiše 
zaenkrat še niso na voljo.     Car-Net Guide & Inform in Car-Net App-Connect sta na voljo opcijsko.

01 Siri in Google Assistant. Apple CarPlayTM med 
vožnjo omogoča uporabo glasovne digitalne 
pomočnice Siri. Siri med drugim pomaga pri 
telefoniranju in prebere prejeta SMS-sporočila.  
Imetnikom pametnega telefona z operacijskim 
sistemom Android je na voljo Google Asistant.    

01 Spletne prometne informacije. S spremljanjem aktualne prometne situacije in z dinamičnim 
prilagajanjem poti se izognite prometnim zastojem.

02 Spletno iskanje posebnih ciljev. V radijsko-navigacijskem sistemu lahko z iskalnikom Google 
poiščete svoj cilj, tudi če ne veste točnega naslova, vključno z najrazličnejšimi dodatnimi 
informacijami.

03 Parkirišča. Prihranite čas z 
optimiziranim iskanjem parkirišč. Storitev 
omogoča prikaz prostih parkirnih mest, 
vključno s cenami in odpiralnimi časi.4) 

Z vmesnikom Car-Net Guide & Inform1) boste radijsko-navigacijski sistem razširili z dodatnimi informacijskimi storitvami v vozilu. Tako boste med vožnjo še bolje obveščeni 
o trenutni prometni situaciji, prostih parkirnih mestih in bencinskih servisih z ugodnimi cenami goriva. Skupno vam je na voljo enajst storitev, ki jih prva tri leta lahko 
uporabljate brezplačno.2) Pregled storitev Guide & Inform najdete na spletni strani http://www2.volkswagen-carnet.com/si/sl/start.

Z vmesnikom Car-Net App-Connect3) lahko med vožnjo 
uporabljate številne funkcije pametnega telefona s 
sistemom iOS ali Android – povsem udobno in varno 
prek zaslona na dotik vašega infotainment sistema.  
Z USB-kablom pametni telefon enostavno povežete s 
sistemom. Nato Apple CarPlay™, Android Auto™ in 
MirrorLink™ vse združljive aplikacije prezrcalijo na 
zaslon. Več informacij in storitev poiščite na spletni 
strani www.vwn.de/mod

Car-Net 
Guide & Inform.

Car-Net 
App-Connect

1) Samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media.     2) Voznik funkcij aplikacije Volkswagen Media Control ne sme uporabljati med vožnjo, saj bi s tem kršil prometne predpise.     3) Za Crafter furgon sta 
po želji na voljo dva dodatna zvočnika zadaj. Ta dodatna oprema bo na voljo pozneje.

02 Radijski sistem Composition Media. Sistem, ki podpira Car-Net App-Connect, 
ima 20,3 cm (8,0 palca) velik barvni TFT-zaslon, ki je občutljiv na dotik in opremljen 
s senzorjem približevanja, CD-enoto s funkcijo predvajanja MP3-datotek, izhodno 
moč 4 x 20 W, štiri zvočnike, režo za SD-kartice, v sovoznikovem predalu vhod 
AUX-IN in vhod USB, Bluetooth vmesnik in dvojni sprejemnik s primerjalnikom 
antenskega signala.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

03 Radijski sistem Composition Audio. Sistem je opremljen z monokromatskim 
TFT-zaslonom, izhodno močjo 2 x 20 W, dvema zvočnikoma3), režo za SD-kartice, 
vhodom AUX-IN, vhodom USB in Bluetooth vmesnikom za povezavo z mobilnim 
telefonom.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

01 Radijsko-navigacijski sistem Discover Media. Sistem, ki podpira Car-Net Guide & Inform in App-Connect, ima 20,3 cm (8,0 palca) velik 
barvni TFT-zaslon, ki je občutljiv na dotik in opremljen s senzorjem približevanja, CD-enoto s funkcijo predvajanja MP3-datotek, izhodno moč 
4 x 20 W, štiri zvočnike, vmesnik Bluetooth, dvojni sprejemnik s primerjalnikom antenskega signala, vtičnici AUX-IN in USB, dva SD-vmesnika 
v sovoznikovem predalu ter SD-kartico s kartografijo. Kartografijo lahko brezplačno posodabljate s storitvijo Volkswagen MapCare.
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Volkswagen Media Control (brez slike).1) Spremenite svoj pametni telefon ali tablični računalnik v daljinski upravljalnik2) za navigacijski 
sistem in funkcije avdiosistema za potniški prostor udobno upravljajte prek WLAN-povezave. Ali pa npr. prenesite navigacijsko pot z vašega 
tabličnega računalnika na barvni zaslon na dotik.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

01

02

03

Infotainment.
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01 Večfunkcijski usnjen volan, ogrevan. Ta izvedba volana omogoča prijeten oprijem in enostavno uporabo 
različnih funkcij. S tipkami lahko npr. upravljate radijski oz. radijsko-navigacijski sistem, mobilni telefon ali 
tempomat.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Večfunkcijski volan (brez slike). S tipkama preprosto upravljate večfunkcijski prikazovalnik, mobilni telefon z 
napravo za prostoročno telefoniranje ter radijski in navigacijski sistem.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Digitalni tahograf (brez slike). Tahograf digitalno beleži podatke o prevoženi razdalji in hitrosti. Preden voznik 
preseže dnevni čas vožnje, ga tahograf na to avtomatsko opozori.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Vmesnik za upravljanje voznega parka/priprava za telematiko (brez slike). Izjemno enostavna integracija 
obstoječih sistemov. Zagotovljena združljivost z vsemi običajnimi produkti.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

02 Klimatska naprava z elektronskim uravnavanjem. 
Brezstopenjsko uravnavanje klimatske naprave skrbi 
za poljubno temperaturo v prostoru.     
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

03 Večfunkcijski prikazovalnik Plus. Na 
monokromatskem TFT-zaslonu so prikazane aktualne 
informacije, med drugim zunanja temperatura, akcijski 
radij, povprečna hitrost in povprečna poraba goriva. 
Omogoča udobno upravljanje asistenčnih sistemov in 
hitro preverjanje funkcij vozila.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

04 Klimatska naprava Climatronic. Ta sistem 
omogoča 2-/3-consko uravnavanje temperature  
za voznikov in sovoznikov del kabine ter za tovorni/
potniški prostor1). Za prijetno ozračje skrbijo 
avtomatski preklop na zaprto kroženje zraka, senzor 
kakovosti zraka, dodatne prezračevalne šobe in 
opcijski dodatni grelnik.     | FU | KR | PR |

05 Klimatska naprava z elektronskim uravnavanjem 
in dodatnim uparjalnikom. Če se poklicno ukvarjate s 
prevozom oseb ali temperaturno občutljivega blaga, 
se lahko odločite tudi za klimatiziranje tovornega 
prostora. Prezračevalne šobe se nahajajo nad 
predelno steno.     | FU | KR |
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Notranjost in udobje.

06

07

1) Za novi Crafter furgon sta po želji na voljo dva dodatna zvočnika zadaj. Ta dodatna oprema bo na voljo pozneje.     2) Na voljo samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskima sistemoma Discover 
Media in Discover Media Plus.     3) Voznik funkcij aplikacije Volkswagen Media Control ne sme uporabljati med vožnjo, saj bi s tem kršil prometne predpise.

Dodatna ponudba opreme.

Strešna smernika (brez slike). Z vključenima strešnima smernikoma je vozilo za druge udeležence v prometu bolje vidno.     | FU | KR |

Druga drsna vrata (brez slike). S 1.311 mm široko odprtino na levi strani vozila omogočajo dodatne možnosti natovarjanja.     | FU | KR |

Zavesice (brez slike). Ščitijo pred blatom in kamenjem.     | FU | KR | KE | PR | ŠA | 

Senčnik, široki kot (brez slike).2) Na sovoznikovi strani je v senčnik vgrajeno širokokotno ogledalo. Njegova dovršena optika vozniku zagotavlja 
boljšo vidljivost na desni strani in pokriva tudi mrtvi kot.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Večfunkcijski prikazovalnik. Potovalni računalnik prikazuje aktualne informacije, med drugim število prevoženih kilometrov, zunanjo 
temperaturo in povprečno porabo goriva.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Ogrevanje, elektronsko uravnavano (brez slike). Za natančno uravnavanje temperature notranjosti.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Zimski paket (brez slike). Vključuje dodatni grelnik, velik rezervoar za tekočino za čiščenje stekel s prikazom nivoja, ogrevane pralne šobe in 
ogrevanje vetrobranskega stekla.     | FU | KR | KE | PR | ŠA | 
 
Dodatni grelnik na gorivo (brez slike). Naprava, ki za delovanje uporablja gorivo, pri vključenem motorju skrbi za dodatno ogrevanje 
notranjosti     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Zračno ogrevanje mirujočega vozila in dodatni grelnik (brez slike). Poleg funkcij zračnega grelnika za ogrevanje mirujočega vozila pri 
vključenem motorju notranjost ogreva še dodatni grelnik.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

Zračno ogrevanje mirujočega vozila in dodatni vodni grelnik s programsko funkcijo (brez slike). Poleg funkcij zračnega grelnika za ogrevanje 
mirujočega vozila pri vključenem motorju notranjost ogreva še dodatni vodni grelnik, ki ga lahko programiramo za predgretje vozila.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Ogrevanje sprednjih sedežev (brez slike). Integrirano je v sedišče in naslonjalo sedežev. Ločeno ga je mogoče v treh stopnjah uravnavati za 
voznikov in sovoznikov sedež.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

06 Zračno ogrevanje mirujočega vozila, s programsko funkcijo. Zračni grelnik za 
ogrevanje mirujočega vozila za delovanje uporablja gorivo. Grelnik neposredno 
ogreva dovajani zrak in prek prezračevalnih šob zelo hitro ogreje tovorni oz. potniški 
prostor. Opcijsko je na voljo tudi radijski daljinski upravljalnik.      
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

07 Dodatni vodni grelnik s programsko funkcijo ogrevanja mirujočega vozila. 
Dodatni vodni grelnik pri delujočem motorju skrbi za ogrevanje notranjosti in s 
programsko funkcijo omogoča do 60-minutno predgretje vozila, npr. za hitro 
odtajevanje stekel v vozniški kabini.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |
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Originalna dopolnilna oprema Volkswagen.

Ponudba originalne dopolnilne opreme Volkswagen vključuje raznolike 

možnosti, ki so optimalno prilagojene Crafterju. Funkcije in možnosti 

uporabe lahko smiselno dopolnjujete in jih prilagajate individualnim 

potrebam. Še več dopolnilne opreme je predstavljene v posebnem 

katalogu, ki ga lahko dobite pri svojem partnerju Volkswagen.

02

01 Vlečni nastavek in stopnica. Vlečni nastavek omogoča enostavno menjavo vlečne kljuke in čeljustne 
sklopke.1) Opcijska stopnica omogoča še udobnejše vstopanje in izstopanje. 2)  | FU | KR |

Vlečna kljuka z električno vgradno garnituro (brez slike). Oporna obremenitev znaša 150 kg in omogoča hitro in 
preprosto odstranitev. Volkswagnova originalna 13-polna električna vgradna garnitura zagotavlja napajanje 
prikolice.     | FU | KR | KE | ŠA |

Štirje kavlji KERL (brez slike). Te univerzalne kavlje se enostavno pritrdi na sistem vodil Airline. Nosilnost 
posameznega kavlja KERL je do 50 daN. Tako lahko z vozilom urejeno in varno transportirate lahke predmete, 
kot so jakne ali čelade.     | FU | KE | ŠA |

02 Ščitnika proti vetru in dežju. Pri vožnji z delno odprtim oknom učinkovito zmanjšujeta škropljenje in moteč 
piš vetra. Poleg tega služita kot praktična stranska zaščita pred vpadom sončnih žarkov. 
| FU | KR | KE | PR | ŠA |

Zavesice (brez slike). Trpežne zavesice ščitijo dno, odbijač, stranske pragove in vrata pred blatom in kamenjem. 
Poleg tega zmanjšujejo škropljenje vode.     | FU | KR | KE | PR | ŠA |

01

03  Kovček za fiksiranje tovora. Vsebuje zatezne in pritrdilne pasove, zaščito za robove, protizdrsne podloge in 
brošuro, v kateri je opisano vse o zavarovanju tovora. Opcijsko je na voljo stensko držalo.     
| FU | KR | KE | ŠA |

04 Fitingi za pritrdilne pasove. S fitingi za pritrdilne pasove lahko tovor v tovornem prostoru trdno fiksirate. 
Pritrdi se jih enostavno na pritrdilna vodila ali posamično pritrdilno točko vpenjalnega droga.      
| FU | KR | KE | ŠA |

05 Vsevremenski predpražniki. Po meri izdelani, robustni predpražniki v črni barvi, s katerih je mogoče 
umazanijo preprosto sprati.      | FU | KR | KE | PR | ŠA |

1) Vlečna kljuka je zajeta v ponudbo. Električno vgradno garnituro morate naročiti posebej.     2) Stopnica ni primerna za vozila s kesonom in je 
uporabna samo v kombinaciji z vlečnim nastavkom.     Originalna dopolnilna oprema Volkswagen je naprodaj samo pri partnerjih Volkswagen. 

03 04

05

Splošne informacije.

Vračilo in recikliranje izrabljenih vozil. 
Volkswagen se spoprijema z izzivi sodobne družbe in jih upošteva pri snovanju vseh novih proizvodov blagovne 
znamke Volkswagen. To seveda velja tudi za varovanje okolja in naravnih virov. Zato je vsa nova vozila znamke 
Volkswagen Gospodarska vozila mogoče reciklirati na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih za Volkswagen Gospodarska vozila.

DSG®, TDI® in 4MOTION® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij 
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni označeno z ®, ne 
pomeni, da to ime ni zaščitena blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega 
pisnega soglasja družbe Volkswagen AG.

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

Serijske in dodatne opreme v tem katalogu ni mogoče predstaviti v polnem obsegu. Nekatere opcije so lahko 
razlog za daljši dobavni rok vozila. 

Zajamčena kakovost.
Volkswagen poleg zakonsko predpisane garancije zagotavlja tudi 2-letno jamstvo za novo vozilo, 3-letno 
jamstvo za lak in 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije. Vsi podatki o garanciji in jamstvih veljajo le za 
vozila znamke Volkswagen skladno s trenutno veljavno ponudbo za Slovenijo.

Podatki o obsegu in vrsti opreme, videzu, tehničnih podatkih in stroških obratovanja vozil ustrezajo poznavanju 
razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za 
slovenski trg. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih za Volkswagen Gospodarska vozila. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. 

Podaljšano jamstvo Porshe Slovenija

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter 
12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano 
jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko 
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 120.000 prevoženih kilometrov, 
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so 
prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji. Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo 
nudi podaljšano jamstvo tudi za peto leto ali do prevoženih 160.000 kilometrov in šesto leto ali do 
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej. 

Jamstveni pogoji in vse ostalo so predstavljeni v knjižici Porsche Slovenija - Vrhunska mobilnost.
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Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter 
ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih za Volkswagen Gospodarska vozila. Pridržujemo si pravico do sprememb. DSG®, 
4MOTION®, BlueMotion® in TSI® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime 
v katalogu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni zaščitena blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa 
Volkswagen Gospodarska vozila je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev je prevzem izrabljenega vozila brezplačen. Podrobnejše 
informacije lahko dobite pri partnerjih za Volkswagen Gospodarska vozila.


