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1) Comparativ cu modelul Crafter cu ampatament mediu, plafon înalt și tracțiune spate.     2) Autonomia specificată este autonomia obținută după parcurgerea ciclurilor în conformitate cu Noul Ciclu European de Condus (NEDC) pe dinamometrul cu role pentru o punte. În practică, autonomia efectivă 
poate să varieze. Autonomia depinde de stilul de condus, viteză, alegerea anvelopelor, utilizarea consumatorilor pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul de pasageri/încărcare, alegerea profilului de deplasare (Normal, ECO, ECO+) și topografie.     3) Timp de încărcare obținut la stații  
publice de încărcare cu sistemul standard CCS de încărcare rapidă.     Consum de curent în kWh/100 km: 21,5 (în regim mixt), emisii de CO₂ în g/km: 0 (se referă la emisiile de CO₂ în timpul condusului. Emisiile totale de CO₂ depind de sursa de electricitate.     

Viitorul autovehiculelor  
comerciale.
Vremurile noi necesită soluții noi. Acest lucru este valabil 

în special în ceea ce privește numărul tot mai mare de 

livrări în interiorul orașelor. e-Crafter oferă acum servicii 

de curierat, expres și livrări de colete, fiind primul 

autovehicul complet electric de la Volkswagen 

Autovehicule Comerciale, care îndeplinește astăzi 

cerințele de mâine – cu un volum nerestricționat al 

spațiului de încărcare. Exact așa cum v-ați aștepta de la 

un Crafter al viitorului.



Acesta este motivul pentru care Volkswagen recomandă utilizarea de electricitate verde).     Ilustrația include opțiuni contra cost.     Contactați dealerul dumneavoastră local Volkswagen pentru detalii despre echiparea standard și opțiunile suplimentare valabi-
le în țara dumneavoastră.

Motor electric cu o putere maximă de 100 kW 

173 km autonomie cu bateria încărcată complet2)

Baterie litiu-ion încărcată la 80% în aprox. 45 de minute3)

Îmbină perfect caracteristicile unui autovehicul comercial cu un motor electric 

Până la 10,7 m3 volum nerestricționat al spațiului de încărcare

Dimensiuni spațiu de încărcare, interior: 3.201 mm x 1.832 mm x 1.861 mm

Sarcină utilă de până la 1 tonă4)
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173 km*

35,8 kWh

05:20 h/00:45 h

21,5 kWh/100 km

100 kW

290 Nm

90 km/h

0 g/km

1000 kg

10,7 m3

3.201 mm x 1.832 mm x 1.861 mm

Autonomie (NEDC) 

Capacitate baterie

Timp de încărcare (CA/CCS la 80%)

Consum de curent (NEDC), în regim mixt

Performanță motor, max.

Cuplu, max.

Viteză maximă

Emisii de CO2, la nivel local

Sarcină utilă, max.

Volum spațiu de încărcare, max.

Dimensiuni spațiu de încărcare, max.

Electric. 
Practic.  
Inovator.

e-Crafter oferă putere completă cu aproape zero 

emisii. Puternicul motor electric de 100 kW produce un 

cuplu maxim de 290 Nm din staționare. În timpul 

condusului puteți monitoriza toate datele relevante cu 

ajutorul afișajului multifuncțional Premium – de la 

fluxul de curent la recuperare și la autonomia rămasă.

*Autonomia specificată este autonomia obținută după parcurgerea ciclurilor în conformitate cu Noul Ciclu European de Condus (NEDC) pe dinamometrul cu role pentru o punte. În practică, autonomia efectivă poate să varieze. Autonomia depinde de stilul de condus, viteză, alegerea anvelopelor, utiliza-
rea consumatorilor pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul de pasageri/încărcare, alegerea profilului de deplasare (Normal, ECO, ECO+) și topografie.     Consum de electricitate în kWh/100 km: 21,5 (în regim mixt), emisii de CO₂ în g/km: 0 (se referă la emisiile de CO₂ în timpul condus-
ului. Emisiile totale de CO₂ depind de sursa de electricitate. Acesta este motivul pentru care Volkswagen recomandă utilizarea de electricitate verde).     Contactați dealerul dumneavoastră local Volkswagen pentru detalii despre echiparea standard și opțiunile suplimentare valabile în țara dumneavoastră.



Sistem de management al bateriei

Baterie litiu-ion

Recuperare

Electronică pentru propulsie

Motor electric

01 Motor electric. În locul unui motor cu ardere 
internă, compartimentul motor adăpostește un foarte 
compact și mult mai ușor motor electric care 
generează aproape zero emisii. Însă acestea nu sunt 
singurele avantaje. Motorul electric cu o performanță 
de top de 100 kW este de asemenea extrem de 
silențios, necesită semnificativ mai puțină întreținere 
și oferă de asemenea un cuplu consistent de 290 Nm 
pe întreaga plajă de turații a motorului, din 
staționare. În plus, autovehiculul accelerează de 
asemenea mai rapid, în special în primii 60 m și 
complet fără întrerupere, datorită transmisiei 
automate cu 1 treaptă de viteză.

02 Sistem electronic pentru propulsie. Sistemul 
electronic pentru propulsie este elementul central al 
sistemului de propulsie electrică. Acesta oferă 
conexiunea cu bateria de înaltă tensiune și furnizează 
energie instalației electrice a autovehiculului și 
motorului electric.

03 Recuperare. Forța de frecare generată în timpul 
frânării este transformată în energie electrică de către 
un generator. Aceasta este stocată apoi în bateria de 
înaltă tensiune și este disponibilă pentru rețeaua 
electrică a autovehiculului și accelerare.
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Încărcați  
complet  
o singură dată.
Conduceți  
173 km.*

01 Sistem combinat de încărcare. Datorită Sistemu-
lui Combinat de Încărcare (CCS), bateriile litiu-ion pot 
fi încărcate utilizând atât curent continuu, cât și cu-
rent alternativ. Acest lucru permite încărcarea la stații 
publice de încărcare rapidă CCS și la wall-box-urile 
oferite de companii.

02 Curent alternativ. Utilizând un wall box opțional, 
noul e-Crafter poate fi încărcat în aprox. 5 ore și 20 
de minute cu o putere maximă de încărcare de 7,2 kW. 
Utilizând un sistem suplimentar, inteligent de mana-
gement al încărcării, flotele mari de autovehicule pot 
fi încărcate în momentele în care este disponibil sufi-
cient curent. Pachetul complet, alcătuit dintr-un wall 
box cu o conexiune tip 2 și instalare la fața locului 
este furnizat de către un partener de colaborare. In-
formații suplimentare se pot obține de la dealerul 
dumneavoastră Volkswagen Autovehicule Comerciale.

03 Curent continuu. Puteți încărca noul e-Crafter 
deosebit de rapid la stații de încărcare publice CCS. În 
prezent, sistemul de încărcare rapidă CCS oferă deja o 
performanță de încărcare de 40 kW și încarcă bateria 
litiu-ion până la 80% în doar circa 45 de minute. În vii-
torul apropiat, stațiile de încărcare vor furniza curent 
continuu de 350 kW. 

01

*Autonomia specificată este autonomia obținută după parcurgerea ciclurilor în conformitate cu Noul Ciclu European de Condus (NEDC) pe dinamometrul cu role pentru o punte. În practică, autonomia efectivă poate să varieze. Aceasta depinde de stilul de condus, viteză, alegerea anvelopelor, utilizarea 
consumatorilor pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul de pasageri/încărcare, alegerea profilului de deplasare (Normal, ECO, ECO+) și topografie.     Contactați dealerul dumneavoastră local Volkswagen Comerciale pentru detalii despre echiparea standard și opțiunile suplimentare vala-
bile în țara dumneavoastră.



Dumneavoastră decideți unde vă încărcați mașina 

e-Crafter: la o priză din garajul de acasă, la un wall box 

din incinta companiei dumneavoastră sau la una din 

numeroasele stații de încărcare publice de pe teritoriul 

Europei. Acesta este motivul pentru care fiecare auto-

vehicul electric dispune de o priză multifuncțională 

adecvată pentru cablurile de încărcare, amplasată chiar 

în spatele ușii șoferului.
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01 Volan multifuncțional. Volanul este plăcut la atingere și este deosebit de prietenos cu utilizatorul. Puteți 
utiliza butoanele pentru a controla confortabil afișajul multifuncțional Premium, pentru a accepta apeluri de pe 
telefonul dumneavoastră mobil și pentru a activa dispozitivul hands-free. Puteți accesa de asemenea numeroa-
sele funcții ale sistemului de navigație „Discover Media”.

02 Afișaj multifuncțional Premium. Calculatorul de bord vă permite să accesați toate datele importante ale 
modelului e-Crafter , cum ar fi consumul mediu de energie, starea de încărcare a bateriei de înaltă tensiune, 
fluxul actual de energie și autonomia rămasă. În plus, vă indică de asemenea informații actuale despre distanța 
parcursă, temperatura exterioară și ora. Puteți să controlați și sistemele de asistență pentru șofer utilizând 
afișajul color TFT.

03 Sistem de navigație „Discover Media”. Sistemul compatibil cu Car-Net Guide & Inform și App-Connect 
dispune de un afișaj color TFT de 20,3 cm (8,0 inch), un ecran tactil cu senzori de proximitate, un CD player 
compatibil MP3, putere de 4 x 20 cu patru difuzoare, o conexiune Bluetooth pentru telefoane mobile, un tuner  
dual cu phase diversity, o mufă AUX-IN, port USB și două sloturi pentru carduri SD în torpedou plus un card SD 
cu material cartografic. Hărțile pot fi actualizate gratuit cu Volkswagen MapCare.

Sisteme de asistență a șoferului.

1) În limitele sistemului.     2) Opțiuni contra cost.     3) Până la 30 km/h.     Echipările suplimentare standard și speciale pot fi găsite în catalogul actual e-Crafter.     Contactați dealerul dumneavoastră local Volkswagen Comerciale pentru detalii despre echiparea standard și opțiunile suplimentare valabi-
le în țara dumneavoastră.
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05 Sistem de monitorizare a traficului ambiental 
„Front Assist” cu sistem de frânare City 
Emergency3).1), 2) Ajută la reducerea distanței de 
frânare a autovehiculului în situații critice.

Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare 
„Lane Assist”.1), 2) Contravirează dacă banda de rulare 
este părăsită neintenționat. avertizând în același timp 
șoferul prin intermediul unui sunet de avertizare și al 
unei informări pe afișajul multifuncțional.

04 Protecție laterală pe bază de senzori.1), 2) Monito-
rizează lateralele autovehiculului și emite avertizări 
vizuale și acustice la apropierea periculoasă de stâlpi, 
ziduri sau pietoni.

Hill Start Assist (nereprezentat în imagine).2) Poate 
împiedica autovehiculul să ruleze cu spatele în pante, 
menținând presiunea de frânare timp de până la două 
secunde. Astfel manevrarea este mai ușoară la dema-
rarea în rampe.

06 Crosswind Assist.1), 2) Ca sub-funcție a 
programului electronic de stabilitate, asistă în cazul 
vântului lateral puternic în rafale, adaptând 
intervenția de frânare dacă este necesar.

Tempomat inclusiv limitator de viteză (nereprezentat 
în imagine).1), 2) Începând de la 30 km/h, menține 
viteza selectată sau limitează viteza maximă la o 
valoare selectată de către șofer.

07 Asistent pentru faza lungă „Light Assist”.2) 
Coboară automat farurile atunci când detectează 
autovehicule pe contrasens sau autovehicule care 
circulă în față, pentru a împiedica orbirea altor șoferi. 
Când este activat, sistemul comută automat farurile 
pentru faza lungă atunci când autovehiculul se 
deplasează cu peste 60 km/h în întuneric complet.

Proiectoare de ceață cu funcție cornering integrată 
(nereprezentat în imagine).2) Asigură vizibilitate 
optimă în condiții meteo nefavorabile. Farul cel mai 
apropiat de viraj iluminează marginea drumului la 
virare.
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Spațiu de încărcare.

01 Spațiu de încărcare. Atât bateria litiu-ion, cât și sistemul de management al bateriei sunt amplasate în partea inferioară a podelei auto-
vehiculului, pentru economie de spațiu. Prin urmare, dimensiunile totale de 3.201 mm x 1.832 mm x 1.861 mm ale spațiului de încărcare  
rămân disponibile. Acest lucru face ca autovehiculul să fie ușor de adaptat la toate nevoile tipice domeniului dumneavoastră de activitate.

02 Șine de ancorare.* Pentru pereții laterali, peretele despărțitor, cadrul plafonului și podeaua universală sunt disponibile șine metalice 
robuste, pentru asigurarea optimă a încărcăturii.

03 Podea universală.* Această podea din lemn este baza ideală pentru instalarea ulterioară a unor sisteme de rafturi și dulapuri disponibile 
de la diverși producători. Adaptoare speciale permit fixarea sistemelor de dulapuri pe canelurile din autovehicul. Șinele de ancorare sunt 
disponibile fie ca șine longitudinale, fie ca șine transversale.

*Opțiune contra cost.     Ilustrațiile de pe aceste pagini pot fi considerate numai un ghid general, deoarece procesul de imprimare nu poate reda culorile cu precizie absolută.     Autovehiculele noastre sunt echipate cu anvelope de vară ca standard.     Contactați dealerul dumneavoastră local Volkswagen 
Comerciale pentru detalii despre echiparea standard și opțiunile suplimentare valabile în țara dumneavoastră.

04 Capitonaj din placaj până la plafon.* Panourile din placaj cu o grosime de 5 
mm sunt extrem de durabile și rezistente la impact, pentru a oferi o bună protec-
ție pereților laterali.

Pregătire șasiu pentru sisteme de rafturi (nereprezentat în imagine). Numeroase 
găuri hexagonale pentru șuruburi M6 deasupra și dedesubtul zonei geamurilor 
simplifică montarea. Găurile sunt distanțate la 100 mm.
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01

02

01 Candy White. Vopsea uni.
02 Reflex Silver. Vopsea metalizată.*

Cherry Red (nereprezentat în imagine). Vopsea uni. 
Bright Orange (nereprezentat în imagine). Vopsea uni. 
Ontario Green (nereprezentat în imagine). Vopsea uni. 
Deep Ocean Blue (nereprezentat în imagine). Vopsea 
uni. 
Indium Grey (nereprezentat în imagine). Vopsea me-
talizată.* 
Deep Black (nereprezentat în imagine). Vopsea efect 
sidefat.*

03 Jantă din oțel 6 ½ J x 16 argintiu cu capac 
central. Cu anvelope 235/65 R 16 C.
04 Jantă din oțel 6 ½ J x 16 negru cu capac complet. 
Cu anvelope 235/65 R 16 C.*

05 Tapițerie textilă pentru scaune „Austin” de 
culoare Titanium Black.
06 Tapițerie textilă rezistentă „Marathon” de culoare 
Palladium.*
07 Tapițerie din piele ecologică pentru scaune 
„Mesh” de culoare Palladium.*
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Echipare standard 
suplimentară.
Exterior 
 
– Pachet crom
– Faruri LED
– Bare de protecție în culoarea caroseriei
– Treaptă

Interior 
 
– Scaun confort, stânga față
–  Banchetă pasager față cu compartiment de depozi-

tare
– Mochetă din cauciuc în cabina șoferului
– Torpedou cu posibilitate de încuiere
– Perete despărțitor fără geam
–  Concept de iluminare interioară cu leduri în spațiul 

de încărcare

Funcție 
 
– Sistem de spălare faruri
– Duze încălzite pentru instalația de spălare a parbri-
zului
– Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric
– Climatizare „Climatronic”
– Încălzire în scaune pentru scaunele față
– Servicii mobile online Car–Net
– Pregătire pentru telefon
– Comandă vocală
– Interfață pentru management flotă
– Priză de 12 V
– Închidere centralizată cu telecomandă radio

Siguranță
 
– Airbaguri pentru șofer și pasagerul față
– Avertizare centură de siguranță
– Program electronic de stabilitate
– Imobilizator electronic
– Inele de ancorare

Echipările suplimentare standard și speciale pot fi 
găsite în catalogul Crafter.

Vopsele, jante și tapițerie scaune.

11e-Crafter – Echipări standard și speciale
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865.1192.27.18 · Tipărit în România
Poate face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă ·  
Ediția: Martie 2021  
www.vw-vehicule-comerciale.ro

Unele dintre autovehiculele prezentate în acest catalog sunt echipate cu opțiuni contra cost. 
Informațiile oferite aici legate de echipări și datele tehnice se bazează pe caracteristicile pieței 
germane și sunt conforme cu informațiile disponibile la momentul tipăririi. Dealerul dumnea-
voastră Volkswagen vă va informa cu plăcere despre diferențele specifice țării dumneavoastră. 
Poate face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. Volkswagen asigură returnarea și 
reciclarea autovehiculelor ajunse la finalul duratei de viață. Prin urmare, toate autovehiculele 
Volkswagen pot fi reciclate și, sub rezerva îndeplinirii unor cerințe legale, pot fi returnate gra-
tuit. Puteți obține informații suplimentare despre acest subiect de la dealerul dumneavoastră 
Volkswagen Comerciale.

Modelul e-Crafter este disponibil la parteneri selectați Volkswagen Autovehicule Comerciale. 
Informații suplimentare sunt disponibile la adresa www.vw-vehicule-comerciale.ro.


