Transporter 6.1

Перший у класі
Автомобіль, що дав назву класу, до якого він належить, і визначив його стандарти: понад 70 років
на ринку та численні відзнаки.

Вражаюче різноманіття варіантів
Transporter пропонується в кузовах типу Kasten, Kombi
та як бортова вантажівка, а загальна кількість варіантів моделі перевищує 400. Залежно від конкретної
моделі доступні різні варіанти висоти даху, колісної
бази, пакетів сидінь та бортових платформ.

Перевірена часом якість
Надзвичайно стабільний кузов, довговічні матеріали
і найкраща якість виготовлення.

Нова бортова електроніка
Блок управління функціями1) додаткового обладнання,
встановленого за індивідуальним замовленням клієнта, й електромеханічний підсилювач рульового
управління. Концепція підсилювача пропонує активну
й адаптивну підтримку практично в усіх ситуаціях
під час руху і створює передумови для впровадження
цілого ряду сучасних систем допомоги водію.

Найсучасніші системи допомоги водію
Відтепер до переліку систем автомобіля входять
система захисту бічних сторін1), 2), 3), асистент стабілізації
при боковому вітрі2), 3), асистент руху по смузі1), 2), 3), 4),
автопілот для паркування1), 2), 3), асистент виїзду з місця
паркування1), 2) та асистент маневрування
з причепом1), 2), 3). Камера заднього виду1) вперше
доступна в поєднанні із задніми двостулковими дверима.

1) Додаткове обладнання, доступне за доплату.
2) У рамках обмежень системи.
3) Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. 4) Водій повинен бути готовим у будь-який момент перервати роботу системи допомоги, і він не звільняється
від відповідальності за необачне водіння автомобіля. На ілюстрації зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність опцій для ринку України уточнюйте
у свого дилера Volkswagen.
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Сучасна версія культової моделі
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01 Панель приладів
02 Багатофункціональний дисплей Premium1)
03 Навігаційна система Discover Media1)
04 Відсік для речей з двох частин
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05 Розетка 12 В
06 Відділення для речей з боку переднього пасажира із замком
07 Відсік для складаного метра
08 Відкрите відділення для речей
09 Підставка для напоїв

1) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 2) Серійне обладнання для бортової вантажівки Transporter з відсіком для речей. Додаткове обладнання, доступне за доплату, для Transporter Kasten, Transporter Kombi й Transporter Van Plus з двома відсіками для речей. Недоступно в поєднанні з функцією розміщення довгих предметів під сидінням. 3) Користування послугами з переліку We Connect та We Connect Plus є недоступним для ринку України. На ілюстрації зображене додаткове обладнання, доступне за доплату.
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Оптимізоване, більш ергономічне
робоче місце водія
Безступінчасте регулювання керма й сидіння водія,
комфортна набивка, що добре тримає форму, нове
компонування передньої панелі та чудова кругова
видимість.

Максимальне різноманіття варіантів
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Нова функція розміщення довгих предметів
під сидінням1), модульна система кріплення сидінь1),
великий вибір пакетів сидінь та нове двомісне
сидіння переднього пасажира з відсіком для речей,
оснащеним замком2).

Розширений перелік стандартного
оснащення
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На додачу до багатьох нових варіантів стандартного
оснащення відтепер всі автомобілі оснащуються
аудіосистемою з пристроєм гучного зв’язку
та USB-роз’ємом, світлодіодним освітленням
салону, центральним замком та електросклопідйомниками.

Найкращі комунікаційні рішення
Нові аудіо- та навігаційні системи1) із сенсорними
екранами з діагоналлю до 20,3 см (8 дюймів), підключення до Інтернету завдяки інтегрованій
SIM-карті, системі допомоги водію, цифровій системі управління автопарком Volkswagen We Connect
Fleet1), 3) та індукційному1) заряджанню смартфонів.

Міцні матеріали салону
Нове місце водія: передня панель, оббивка дверей,
бокових панелей та корпусів сидінь забарвлені
у темний, нечутливий до забруднень колір Anthrazit.
06

Transporter

5

Найкраще використання простору
Простір використовується з максимальною ефективністю; при цьому довжина вантажного відсіку
становить до 2975 мм1), 2), висота — 1940 мм1), 3),
є багато місця в кабіні водія та наявна продумана
система зберігання речей.

Інноваційні рішення
для транспортування
Універсальна підлога4) для встановлення стандартизованих стелажів, вентилятор у даху4) й додаткові
рішення для вентиляції вантажного відсіку4),
обшивка бокових стін на всю висоту деревоволокнистими плитами4) та нова функція розміщення
довгих предметів під сидінням4), що забезпечує
додаткові 350 мм1) і дозволяє перевозити матеріали
довжиною до 3325 мм1), 2).

Зміст
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Варіанти моделей
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Повний привод 4MOTION4), 5), автоматична коробка
перемикання передач із дводисковим зчепленням
DSG4), 5), асистент руху на спуску4), 6), 7), асистент
рушання вгору7) та механічне блокування диференціала4), 6).
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Системи допомоги водію
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Варіанти комплектації
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Варіанти комплектації та оббивка сидінь
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Кольори лакофарбового покриття

Ідеальний сервіс

44

Колеса

Оптимальні всюдихідні якості

Доступні моделі лізингу й фінансування, різноманітні страхові послуги, індивідуально підібрані
сервіси й програма переваг.

1) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть
відрізнятися через технологічні допуски. 2) З довгою колісною базою. Виміряно на рівні підлоги автомобіля. 3) З високим дахом. 4) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 5) Доступно не для всіх варіантів двигунів. 6) Доступно тільки в поєднанні
з повним приводом 4MOTION. 7) У рамках обмежень системи. На ілюстрації зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.
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Викладається «на повну»
Бортова вантажівка Transporter

Transporter Kasten

Transporter Van Plus

Transporter Kombi

Прототипами Bulli були автомобілі з вантажною платформою, що використовувалися на заводі Volkswagen.
Бортова вантажівка Transporter підкреслює вірність
традиціям. Цей автомобіль випускається у варіантах
з одинарною і подвійною кабіною та різними варіантами бортової платформи.

Найпопулярніший Transporter серед усіх моделей уже
70 років. Об’єм вантажного відсіку становить від 5,8
до 9,3 м3.

Комбінований варіант, призначений для перевезення
пасажирів і вантажів, що був відомий на початковому
етапі під назвою Holland-DoKa, віддавна слугує
за доповнення лінійки Transporter. Цей автомобіль дозволяє одночасно перевозити до шести осіб та два
піддони.

Починаючи з 1950 року Transporter Kombi пропонує
можливість простої трансформації для перевезення
пасажирів або вантажів завдяки рядам сидінь, що
легко знімаються. Салон із гнучкими можливостями
використання та численні варіанти сидінь дозволяють
знайти рішення практично в будь-якій ситуації.

На ілюстрації зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Transporter. Варіанти моделей
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Місце для переваг

1) З довгою колісною базою і стандартним дахом. 2) З високим дахом. Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. 3) У рамках обмежень системи.
5) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 6) Буде доступно пізніше. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

4) Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу.

Transporter
Kasten
Багато вантажу. Багато поїздок. Багато
зупинок. Transporter Kasten пропонує
ефективну підтримку. Завдяки особливо
низькому порогу і досить значній висоті
вантажного відсіку та продуманим рішенням
для кріплення він забезпечує ідеальні умови
для роботи. Крім того, наявність

Паркування заднім ходом
Новий автопілот для паркування Park Assist3), 4), 5)
надає підтримку при заїзді на місце для
поперечного й поздовжнього паркування
за рахунок повороту керма на оптимальний кут.

Дедалі щільніші потоки транспорту
Асистент зміни смуги3), 4), 5) контролює
зони, які не бачить водій.

електромеханічного підсилювача рульового
управління дозволяє використовувати
у поїздках ще більше корисних систем
допомоги водію.

Особливості
• Найбільше різноманіття варіантів
у своєму класі
• Буксирування причепів масою до 2,5 т
• Корисне навантаження до 1,4 т
• Оптимальне співвідношення загальної довжини
і довжини вантажного відсіку
• Можливість розміщення до трьох піддонів
• Об’єм вантажного відсіку1) до 6,7 м3)
• Висота вантажного відсіку до 1940 мм2)
• Два варіанти довжини колісної бази й висоти
даху
• Великий вибір перегородок
• Ергономічне робоче місце
• Асистент стабілізації при боковому
вітрі3), 4) НОВИНКА

Можливість екстремальних навантажень
Новий пакет «Кур’єр»5), 6) включає зміцнені компоненти
автомобілів для доставки, що перебувають під особливо
великим навантаженням.

Transporter. Transporter Kasten

11

Доступність різних варіантів
Напрямні кріплення для кілець1) забезпечують
додаткові можливості для фіксації кріпильних
ременів на бокових стінах, підлозі й перегородці.

Розміщення довгих вантажів
Нова функція розміщення довгих предметів
під сидінням1) дозволяє безпечно розміщувати
матеріали довжиною до 3325 мм2), 3).

Завантаження піддонів збоку
Зсувні двері завдяки значній ширині пройми
1017 мм3), 4) полегшують роботу з вилковим
навантажувачем.

1) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 2) З довгою колісною базою. Виміряно на рівні підлоги автомобіля. 3) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски.
привода. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

4) Стосується зсувних дверей без електро-

Захист від викрадення
Нові замки вантажного відсіку1) дозволяють окремо
замикати вантажний відсік з кабіни водія.

Завантаження й розвантаження в умовах міста
Задні двостулкові двері1) забезпечують гнучкі можливості
використання задньої пройми вантажного відсіку
шириною 1473 мм3).

Кріплення важких вантажів
Кільця кріплення в підлозі розташовані так,
що між ними поміститься піддон.

Transporter. Transporter Kasten
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Збереження оглядовості
Комфортне робоче місце водія пропонує нові можливості
під час стоянки. Тут доступні численні відділення
для речей, а нове світлодіодне освітлення салону
забезпечує оптимальну освітленість під час роботи.

* Додаткове обладнання, доступне за доплату. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Вдосталь місця для роботи протягом усього дня
Подвійні відсіки для речей у дверях пропонують
вдосталь місця для документів, пристроїв
та продуктів харчування.

Простота підтримання порядку
Відсік для речей, що складається з двох частин,
дозволяє зручно розміщувати документи
й пристрої, які завжди мають бути під рукою.

Завжди заряджені смартфони
Новий комплект для підключення мобільного телефону
Comfort з функцією індукційного заряджання* заряджає
сумісні пристрої, коли вони лежать у відсіку.

Transporter. Transporter Kasten
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Технічні характеристики та базова комплектація.

Коротка колісна база

Розміри в мм1)

Довга колісна база

Transporter Kasten
Високий дах4)

1410

201 /
202

Висота порога
вантажного
відсіку

568 / 566

1940

Стандартний дах

Колісна база 3000 / 3400

908 / 908

993 / 993

Звичайний дах
Коротка/довга колісна
база

Високий дах
Довга колісна база

Вантажний відсік
Площа, м2

4,3 / 5,0

5,0

Зсувні двері
Ширина × висота, мм1)

1017 × 1282

1017 × 1282

Зсувні двері
з електроприводом
Ширина x висота, мм1)

954 × 1282

954 × 1282

Кришка багажного
відсіку
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1299

—

Задні двостулкові двері
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1299

1473 × 1694

Радіус розвороту,
мм1)

11 900 / 13 200

13 200

Допустима повна маса

3200 / 3200

3200

Допустима маса причепа

До 25002) /
до 25002)

До 25002)

1503) / 100

100

Розміри

Довжина автомобіля 4904 / 5304

Можливості для перевезень у Transporter Kasten

Піддони
800 × 1200 мм

Піддони «Євро-3»
1000 × 1200 мм

Контейнер на коліщатках
720 × 830 мм

Пакети сидінь
з 2 або 3 посадковими
місцями

Маса (кг)

Максимальне
навантаження на дах

Коротка
колісна база
Довга
колісна база

1) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. 2) Допустиме навантаження залежить від версії двигуна. 3) При використанні чотирьох поперечин багажника даху. 4) Високий дах доступний тільки з двостулковими дверима. 5) Залежно від комбінації «двигун / коробка передач». 6) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 7) Виміряно на рівні підлоги автомобіля. 8) У рамках обмежень системи. 9) Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. 10) Функція доступна для
автомобілів із повним приводом 4Motion. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

1 700

1990

1 244

2477

Функція розміщення довгих предметів під сидінням6), 7) 2922 / 3325

1904 / 1904
Вантажний відсік7) без перегородки 2572 / 2975

2297 / 2297

Задні двостулкові двері для версій
з високим дахом
У версіях зі звичайним дахом двостулкові двері належать до додаткового
обладнання, тоді як у версіях з високим дахом вони входять до базової
комплектації. Можна обрати глухі або
засклені задні двостулкові двері, крім
того, на замовлення доступні варіанти
з можливістю відчинення на 250°
та фіксаторами з боків.

Екстер’єр

Робоче місце водія

Вантажний відсік

Системи допомоги водію та системи безпеки

Бампери, решітка радіатора, корпуси зовнішніх
дзеркал заднього виду, ручки дверей і кришки
вантажного відсіку чорного кольору

Зсувні двері з правого боку
Кришка вантажного відсіку без вікна

Електромеханічний підсилювач рульового
управління НОВИНКА

Складані кільця кріплення

Асистент стабілізації при боковому вітрі8), 9) НОВИНКА

Решітка радіатора з подвійною хромованою планкою

Передня панель з відкритими відсіками для речей,
підставками для напоїв та оснащеним замком
відділенням для речей з боку переднього
пасажира НОВИНКА
Два окремі сидіння

Система попередження вторинних зіткнень

НОВИНКА

Галогенові фари H7 НОВИНКА

Тканинна оббивка сидінь Double Grid кольору
Titanschwarz НОВИНКА

Обшивка бокових стін на половину висоти
деревоволокнистими плитами
Світлодіодне освітлення вантажного відсіку
з можливістю керування з місця водія НОВИНКА

Асистент рушання вгору8)

16-дюймові або 17-дюймові сталеві колісні диски5)
Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням та обігрівом НОВИНКА
Кліматизація і захист від сонця
Система опалення з ручним керуванням
Скло з термоізоляцією

Кермо з регулюванням положення за висотою і виносом
Електросклопідйомники НОВИНКА
Світлодіодне освітлення салону з двома ліхтарями
для читання у стельовій консолі НОВИНКА
Розетка 12 В
Міцне гумове покриття для підлоги у кабіні водія
Мультимедійні рішення та можливості комунікації
Аудіосистема Composition Audio з двома динаміками,
слотом для карт пам’яті SD, пристроєм гучного зв’язку
з Bluetooth та USB-роз’ємом НОВИНКА

Денні ходові вогні
Функція автоматичного гальмування при аварії8)
Електронна система підтримання курсової
стійкості (ESP)8)
Антиблокувальна система (ABS)
Протибуксувальна система (ASR)
Система електронного блокування
диференціала (EDS)10)
Подушки безпеки водія та переднього пасажира
Електронний імобілайзер
Система попередження про непристебнутий ремінь
безпеки водія
Центральний замок з двома пультами дистанційного
керування та активацією зсередини НОВИНКА
Transporter. Transporter Kasten
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Один для всіх
* У рамках обмежень системи. Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Transporter
Kombi
Більше поїздок. Більше навантаження. Більше
завдань. Transporter Kombi має для цього всі
необхідні якості. Усі сидіння в салоні з особливо стійкою до забруднення тканинною
оббивкою та простором над головою однаково
комфортні. Крім того, завдяки можливості
швидкого знімання багатомісних та окремих
сидінь цей автомобіль можна використовувати
і для перевезення значних вантажів.

Простота посадки
Нова тканинна оббивка сидінь
вирізняється особливо низькою
схильністю до забруднення.

Особливості
• Перевезення до 9 осіб
• Салон із гнучкими можливостями
використання
• Численні варіанти сидінь
• Функція Easy Entry з обох боків у поєднанні
з двома зсувними дверима
• Можливість повністю скласти спинки всіх
сидінь
• Стійка до зношення тканинна оббивка сидінь
НОВИНКА

• Система клімат-контролю
• Асистент стабілізації при боковому вітрі*
НОВИНКА

Швидка посадка і висадка
Функція Easy Entry забезпечує доступ
до 3-го ряду сидінь простим рухом руки.

Transporter. Transporter Kombi
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Можливість утворення рівної поверхні
Усі спинки багатомісних та окремих сидінь у салоні можна
скласти на подушку сидіння.

Можливість сховати цінні пристрої
Новий відсік для речей із замком1)
під сидінням забезпечить захист
від несанкціонованого доступу.

Ділянка з поганою оглядовістю
Нова система захисту бічних сторін2), 3) надає
підтримку при енергійному маневруванні.

1) Серійне обладнання для бортової вантажівки Transporter з відсіком для речей. Додаткове обладнання, доступне за доплату, для Transporter Kasten, Transporter Kombi й Transporter Van Plus з двома відсіками для речей. Недоступно в поєднанні з функцією розміщення довгих предметів
під сидінням. 2) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 3) У рамках обмежень системи. Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. 4) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Підтримка на місці
Завдяки максимальній висоті відкривання 2200 мм4)
кришку вантажного відсіку можна використовувати
як захист від дощу.

Transporter. Transporter Kombi
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Технічні характеристики та базова комплектація.

Пакети сидінь для Transporter Kombi з короткою і довгою колісною базою4)

Transporter Kombi

4 місця для сидіння

5 місць для сидіння

6 місць для сидіння

1600

1600

1600

1600

1600

1967

1967

1967

1967

1967

Довжина
багажного
відсіку5), мм
Коротка
колісна база
Довга
колісна база

Easy Entry6)

Високий дах
Довга колісна база

Салон / багажний відсік
Площа, м2

4,3 / 5,0

5,0

Зсувні двері
Ширина × висота, мм1)

1017 × 1264

1017 × 1264

Зсувні двері
з електроприводом
Ширина × висота, мм1)

954 × 1282

Кришка багажного
відсіку
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1290

—

Задні двостулкові двері
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1290

1473 × 1694

Радіус розвороту,
мм1)

11 900 / 13 200

13 200

Коротка колісна база

Розміри в мм1)

Довга колісна база

Високий
дах
4-й ряд
сидінь

3-й ряд
сидінь

2-й ряд сидінь

1-й ряд сидінь
Звичайний
дах

Висота
порога
вантажного
відсіку

Маса (кг)

576 / 574

1 244

1 6277)

1924

954 × 1282

1397 / 1394

Звичайний дах
Коротка/довга колісна
база

Розміри

Easy Entry6)

Багажний відсік5) 298

Допустима повна маса

До 3200 /
до 3200

До 3200

Допустима маса причепа

До 25002) /
до 25002)

До 25002)

Максимальне
навантаження на дах

1503) / 100

100

Багажний відсік5) 739 / 298
Багажний відсік5) 1600 / 1967
Багажний відсік5) 2572 / 2938
Розміри, не наведені тут, див. у розділі щодо Transporter Kasten на с. 16–17.

1) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. 2) Допустиме навантаження залежить від версії двигуна. 3) При використанні чотирьох поперечин багажника даху. 4) Загалом для Transporter Kombi з короткою
колісною базою доступно 13 пакетів сидінь, а для Transporter Kombi з довгою колісною базою — 20 пакетів сидінь. 5) Виміряно на рівні підлоги автомобіля. 6) З боку зсувних дверей, в автомобілях із двома зсувними дверима з обох боків. 7) Стосується автомобілів з одними зсувними дверима.
8) Залежно від комбінації «двигун / коробка передач». 9) У рамках обмежень системи. 10) Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

7 місць для сидіння

1600

8 місць для сидіння

739
1118

1967

739
1118

9 місць для сидіння

739

1118

739
1118

1 118

298

1 118

1 118

1118

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Екстер’єр

Робоче місце водія

Салон

Системи допомоги водію та системи безпеки

Бампери, решітка радіатора, корпуси зовнішніх
дзеркал заднього виду, ручки дверей і кришки
вантажного відсіку чорного кольору

Передня панель з відкритими відсіками для речей,
підставками для напоїв та відділенням для речей
з боку переднього пасажира із замком і підсвічуванням

Бокові вікна

Електромеханічний підсилювач рульового управління

Зсувні двері з правого боку

НОВИНКА

Асистент стабілізації при боковому вітрі9), 10) НОВИНКА

Решітка радіатора з подвійною хромованою
планкою НОВИНКА

НОВИНКА

Кришка вантажного відсіку з вікном
Складані кільця кріплення

Система попередження вторнних зіткнень

Галогенові фари H7 НОВИНКА

Денні ходові вогні

16-дюймові або 17-дюймові сталеві колісні диски8)

Тканинна оббивка сидінь Double Grid кольору
Titanschwarz НОВИНКА

Пластиковий захист порога вантажного відсіку
Пластикова підніжка

Асистент рушання вгору9)

Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням та обігрівом НОВИНКА

Кермо з регулюванням положення за висотою
і виносом

Обшивка бокових стін деревоволокнистими плитами

Функція автоматичного гальмування при аварії9)

Світлодіодне освітлення з можливістю керування
з місця водія НОВИНКА

Електронна система підтримання курсової стійкості9)

Два окремі сидіння

Електросклопідйомники НОВИНКА
Кліматизація і захист від сонця
Система кондиціонування в кабіні водія з електронним
регулюванням
Скло з термоізоляцією

Внутрішнє дзеркало заднього виду із затемненням
Світлодіодне освітлення салону з двома ліхтарями
для читання у стельовій консолі НОВИНКА
Розетка 12 В

Антиблокувальна система (ABS)
Протибуксувальна система (ASR)
Система електронного блокування диференціала (EDS)
Подушки безпеки водія та переднього пасажира
Електронний імобілайзер

Міцне гумове покриття для підлоги у кабіні водія

Система попередження про непристебнутий ремінь
безпеки водія

Мультимедійні рішення та можливості комунікації

Центральний замок з двома пультами дистанційного
керування та активацією зсередини НОВИНКА

Аудіосистема Composition Audio з двома динаміками,
слотом для карт пам’яті SD, пристроєм гучного зв’язку
з Bluetooth та USB-роз’ємом НОВИНКА

Transporter. Transporter Kombi
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Все в одному
1) Серійне обладнання Transporter Kasten у комплектації Plus «Comfortline». Буде доступно пізніше. 2) З довгою колісною базою. 3) Виміряно на рівні підлоги автомобіля. Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні
допуски. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Transporter
Van Plus
Щоразу нові завдання. Нові бригади. Постійна
зміна робочих матеріалів. Transporter Van Plus
достатньо гнучкий для таких умов. Завдяки
продуманому комплексному рішенню,
що включає 3-місне сидіння й високу
перегородку, він поєднує функціональність
Безпечні сидіння для всіх
3-місне сидіння з інтегрованою перегородкою
надійно відокремлює вантажний відсік від салону.

фургона і версії Kombi. Бажаний рівень
комфорту дозволяють обрати комплектації
Trendline і Comfortline.

Особливості
• Зсувне вікно у зсувних дверях1) НОВИНКА
• 5–6 місць для сидіння
• Об’єм вантажного відсіку2) до 4,4 м3
• 3-місне заднє сидіння з високою перегородкою
і вікном із травмобезпечного скла
• Довжина вантажного відсіку до 1994 мм2), 3)
• Можливість розміщення до 2 піддонів
• Світлодіодні ліхтарі для читання
у салоні НОВИНКА
• Подвійний USB-роз’єм з можливістю
заряджання НОВИНКА

Все на своєму місці
Вантажний відсік дозволяє
оптимально розкрити різносторонній
потенціал фургона.

Transporter. Transporter Van Plus
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Технічні характеристики та базова комплектація.

Коротка колісна база

Розміри в мм1)

Довга колісна база

Transporter Van Plus

201/
202

Висота порога
вантажного
відсіку

568 / 566

1410

Звичайний дах

Колісна база 3000 / 3400

908 / 908

993 / 993
Довжина автомобіля 4904 / 5304

Розміри

Звичайний дах
Коротка/довга колісна база

Салон / багажний відсік
Площа, м2

4,3 / 5,0

Зсувні двері
Ширина × висота, мм1)

1017 × 1264

Кришка багажного
відсіку
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1290

Задні двостулкові двері
Ширина × висота, мм1)

1473 × 1290

Радіус розвороту,
мм1)

11 900 / 13 200

Піддони
800 × 1200 мм

Піддони «Євро-3»
1000 × 1200 мм

Контейнер на коліщатках
720 × 830 мм

Пакети сидінь
з 2 або
3 посадковими місцями

Маса (кг)
Допустима повна маса

Можливості для перевезень у Transporter Van Plus

Коротка
колісна база

До 3200 / до 3200

Допустима маса причепа

До

Максимальне
навантаження на дах

100 / 100

25002)

/ до

25002)

Довга
колісна база

1) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски.
Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

2) Навантаження залежить від версії двигуна.

3) Виміряно на рівні підлоги автомобіля.

На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату.

Перегородка

1700

1244

1990
1904 / 1904

Вантажний відсік3) 1594 / 1994

2297 / 2297

Два варіанти комплектації

Комплектація Trendline

Комплектація Comfortline

Transporter Van Plus побудований на базі Transporter
Kasten. Огляд базової комплектації ви знайдете
на с. 16–17. На додачу до базової комплектації
Transporter Kasten: Transporter Van Plus можна
замовити у комплектації Trendline або Comfortline.

Базова комплектація Transporter Kasten

Базова комплектація Transporter Kasten

Два окремі сидіння спереду, 3-місне сидіння з відсіком
для речей ззаду

Два окремі сидіння спереду, 3-місне сидіння з відсіком
для речей ззаду

Кріплення ISOFIX і Top Tether для дитячих крісел
на зовнішніх місцях 3-місного сидіння НОВИНКА

Кріплення ISOFIX і Top Tether для дитячих крісел
на зовнішніх місцях 3-місного сидіння НОВИНКА

Тканинна оббивка сидінь Bricks кольору
Titanschwarz НОВИНКА

Тканинна оббивка сидінь Bricks кольору
Titanschwarz НОВИНКА

Розетка 12 В і подвійний USB-роз’єм з можливістю
заряджання у салоні НОВИНКА

Розетка 12 В і подвійний USB-роз’єм з можливістю
заряджання у салоні НОВИНКА

Бокове вікно у салоні

Світлодіодні ліхтарі для читання і тканинна оббивка
стелі у салоні НОВИНКА

Підлога салону з покриттям з пластику (TPO)
Висока перегородка з вікном із травмобезпечного скла
Висока обшивка бокових стінок вантажного
відсіку НОВИНКА

Обшивка бокових стінок і зсувних дверей із тримачами
для напоїв і пляшок та іншими відсіками
Зсувне вікно у зсувних дверях НОВИНКА
Стійке до зношення килимове покриття для підлоги
у салоні
Висока обшивка бокових стінок вантажного
відсіку НОВИНКА
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До нього пасує все
* З довгою колісною базою та одинарною кабіною. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Transporter.
Бортова вантажівка
Важкі інструменти. Важкий вантаж. Важке
бездоріжжя. Бортова вантажівка Transporter
володіє неабияким потенціалом, і готова
до будь-яких труднощів. З кутом підйому до 37°
та корисним навантаженням до 1243 кг
автомобіль не відмовиться практично від будьяких завдань. Різні варіанти вантажної
платформи, комплектації та пакети сидінь
дозволяють ідеально адаптувати автомобіль
до будь-якого виду робіт.

Кріплення громіздких вантажів
Кільця кріплення для фіксації матеріалів і техніки
інтегровані в поверхню платформи.

Особливості
• Надзвичайно висока міцність та якість
• Найбільший вибір варіантів вантажної
платформи у своєму сегменті
• Перевезення від двох до шести осіб
з оснащенням
• Також доступний варіант з низькою
платформою у поєднанні з одинарною
кабіною
• Продумані рішення для безпечного
транспортування вантажів
• Надійні запобіжні замки
• Площа вантажної платформи до 5,7 м2*

Комфорт довгих поїздок
Сидіння зберігають приємну м’якість навіть після довгих
років користування.

Transporter. Бортова вантажівка
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Можливість перевезення всієї бригади
Подвійна кабіна пропонує вдосталь
місця для перевезення до шести осіб.

Завжди під рукою
Оснащені замками ящики для зберігання*
дозволяють надійно зберігати інструменти,
ланцюги, кріпильні ремені та сітки
для фіксації вантажів.

Значна економія сил
Підніжка зі стійкого до корозії та нековзкого
рифленого алюмінію полегшує доступ
на вантажну платформу.

* Додаткове обладнання, доступне за доплату. Буде доступно пізніше. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Гнучкі можливості для розвантаження
Надійні запобіжні замки бічних сторін
зберігають легкість переміщення протягом
тривалого часу.

Transporter. Бортова вантажівка
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Технічні характеристики та базова комплектація.

Коротка колісна база

Довга колісна база

Подвійна кабіна, довга колісна база

Transporter. Бортова вантажівка

201/
202/
202

908 / 904 / 904

392 /
392 /
392

Звичайний дах

Колісна база 3000 / 3400 / 3400

908 / 908 / 908

1189 / 1189 / 1189
Довжина автомобіля 5100 / 5500 / 5500

Можливості для перевезень бортової вантажівки Transporter

Піддони
800 × 1200 мм

Розміри

Одинарна кабіна
Коротка/довга колісна
база

Піддони «Євро-3»
1000 × 1200 мм

Подвійна кабіна
Довга колісна база

Вантажна платформа
Площа, м2

4,9 / 5,7

5,0

Радіус розвороту,
мм1)

11 900 / 13 200

13 200

Пакети сидінь
з 2 або
3 посадковими місцями

Коротка
колісна база

Маса (кг)
Допустима повна маса

До 3000 /
до 3000

До 3000

Допустима маса причепа

До 25002) /
до 25002)

До 25002)

Довга
колісна база

1) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. 2) Допустиме навантаження залежить від версії двигуна. 3) Виміряно на рівні поверхні вантажної платформи. 4) Залежно від комбінації «двигун / коробка передач». 5) Недоступно в поєднанні з функцією розміщення довгих предметів під сидінням. 6) У рамках обмежень системи. 7) З можливістю програмування за допомогою доступного в якості опції багатофункціонального дисплея. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне
за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

1 940

1948 / 1948 / 1948

Розміри в мм1)

Бортова вантажівка з низькою
платформою
1994 / 1994 / 1994
Довжина вантажної платформи3) 2169
2300 / 2300 / 2300

Довжина вантажної платформи3) 2539 / 2939

Transporter також доступний у варіанті з низькою платформою
та одинарною кабіною. Ця модифікація доповнює різносторонні
можливості моделі Transporter
для перевезення вантажів за рахунок меншої висоти завантаження.

Екстер’єр

Робоче місце водія

Мультимедійні рішення та можливості комунікації

Системи допомоги водію та системи безпеки

Бампери, решітка радіатора, корпуси зовнішніх
дзеркал заднього виду, ручки дверей і кришки борту
чорного кольору

Передня панель з відкритими відсіками для речей,
підставками для напоїв та оснащеним замком
відділенням для речей з боку переднього
пасажира НОВИНКА

Аудіосистема Composition Audio з двома динаміками,
слотом для карт пам’яті SD, пристроєм гучного зв’язку
з Bluetooth та USB-роз’ємом НОВИНКА

Електромеханічний підсилювач рульового
управління НОВИНКА

Двомісне сидіння переднього пасажира з оснащеним
замком відсіком для речей5)

Салон (подвійна кабіна)

Тканинна оббивка сидінь Double Grid кольору
Titanschwarz НОВИНКА

Бокові вікна й заднє вікно

Кермо з регулюванням положення за висотою
і виносом

Тримісне сидіння

Решітка радіатора з подвійною хромованою
планкою НОВИНКА
Галогенові фари H7 НОВИНКА
16-дюймові або 17-дюймові сталеві колісні диски4)
Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням та обігрівом НОВИНКА
Кліматизація і захист від сонця

Електросклопідйомники НОВИНКА
Внутрішнє дзеркало заднього виду із затемненням

Система опалення з ручним керуванням
Скло з термоізоляцією

Світлодіодне освітлення салону з двома ліхтарями
для читання у стельовій консолі НОВИНКА
Розетка 12 В
Міцне гумове покриття для підлоги у кабіні водія

Двоє дверей
Обшивка бокових стін у задній частині на половину
висоти деревоволокнистими плитами

Система запобігання вторинних зіткнень
Денні ходові вогні
Асистент рушання вгору6)
Функція автоматичного гальмування при аварії6)
Електронна система підтримання курсової стійкості6)
Антиблокувальна система (ABS)
Протибуксувальна система (ASR)
Система електронного блокування диференціала (EDS)
Подушки безпеки водія та переднього пасажира
Електронний імобілайзер
Система попередження про непристебнутий ремінь
безпеки водія
Центральний замок з двома пультами дистанційного
керування та активацією зсередини7) НОВИНКА
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Автопілот для паркування
Park Assist1), 2), 3) НОВИНКА

Асистент маневрування
з причепом Trailer Assist1), 2), 3)

Система захисту бічних
сторін1), 2), 3) НОВИНКА

НОВИНКА

Надає підтримку
при поперечному
й паралельному паркуванні,
самостійно повертаючи кермо
на потрібний кут.

Спрощує керування
автопоїздом при маневруванні
під час поперечного
паркування, забезпечує
можливість точного руху
заднім ходом для під’їзду
до рамп та інших цілей.

Індикатор системи контролю
тиску в шинах1), 2), 3), 4)
НОВИНКА

Під час руху контролює бічні
сторони автомобіля
та відображає на дисплеї
мультимедійної системи
попередження про критичне
наближення до стовпів або
стін.

Інформує водія перед
поїздкою та під час руху
про фактичний тиск повітря
в шинах і попереджає
про його зниження. Кожне
колесо оснащене
бездротовими датчиками, які
передають інформацію
про тиск у шині.

Прибуття в кінцевий
пункт із комфортом
Найсучасніші системи допомоги водію

1) Додаткове обладнання, доступне за доплату. 2) У рамках обмежень системи. 3) Недоступно в поєднанні з надбудовами відкритого типу. 4) Недоступно в поєднанні з аудіосистемою Composition Audio.
допомоги, і він не звільняється від відповідальності за необачне водіння автомобіля. 6) Доступно тільки в поєднанні з повним приводом 4MOTION.

5) Водій повинен бути готовий у будь-який момент перервати роботу системи

Асистент стабілізації
при боковому вітрі2), 3) НОВИНКА

Асистент руху по смузі Lane
Assist1), 2), 3), 5) НОВИНКА

Асистент виїзду з місця
паркування1), 2) НОВИНКА

Стабілізує автомобіль
при сильних поривах бокового
вітру, автоматично
застосовуючи гальма.

За допомогою
багатофункціональної
камери розпізнає власну
смугу руху та при загрозі
перетину ліній розмітки
здійснює коригування.

Надає підтримку при виїзді
з місця паркування заднім
ходом. Якщо при критичному
наближенні іншого
автомобіля водій не реагує
на попереджувальний
звуковий сигнал,
застосовуються гальма.

Адаптивний круїзконтроль (ACC) з асистентом
контролю дистанції попереду
Front Assist з функцією
екстреного гальмування
у міському циклі руху1), 2)
Адаптує швидкість руху
до швидкості автомобіля, який
їде попереду, за допомогою
активного втручання
та підтримує в такий спосіб
задану водієм відстань.

Асистент руху
на спуску1), 2), 6)
Забезпечує контрольований
та комфортний спуск
за рахунок обмеження частоти
обертів двигуна, у разі потреби
застосовуючи гальма.
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Екстер’єр

05

01

03

02

04

01 Зовнішні дзеркала заднього виду з електричним
регулюванням, складанням та обігрівом. НОВИНКА
При замиканні за допомогою пульта дистанційного
керування дзеркала автоматично складаються.
| KA | KO | KP | PR |
02 Табличка «Bulli». Хромований фірмовий знак розташовується поряд із боковим покажчиком повороту.
| KA | KO | KP | PR |

03 Світлодіодні задні ліхтарі. Довговічна й економічна
світлодіодна технологія для автомобілів із кришкою
вантажного відсіку. | KA | KO | KP |

05 Пакет стилізації екстер’єру. До ефектних особливостей належать пофарбовані у колір кузова зовнішні дзеркала заднього виду, ручки дверей та бампери. | KA | KO | KP |

04 Світлодіодні фари. Забезпечують привабливий
світловий малюнок і водночас вирізняються збільшеною дальністю освітлення та потужним світловим потоком.
| KA | KO | KP | PR |
Галогенові фари H7. НОВИНКА Оптимізують видимість
у темряві завдяки збільшеній дальності освітлення
та чудовому освітленню бокових ділянок.
| KA | KO | KP | PR |

1) Недоступно в поєднанні з функцією розміщення довгих предметів під сидінням. 2) Буде доступно пізніше. 3) Недоступно в поєднанні з двомісним сидінням переднього пасажира та другою акумуляторною батареєю. 4) Користування послугами з переліку We Connect та We Connect Plus
є недоступним для ринку України. 5) Додаткове обладнання, доступне за доплату, в поєднанні з аудіосистемою Composition Audio. Входить у базову комплектацію в поєднанні з усіма мультимедійними системами вищого рівня. 6) За умови ініціативного продовження з другого року послуга
надається на платній основі. 7) Доступно тільки в поєднанні з пристроєм, сумісним з CarPlay, та з навігаційною системою від Discover Media і вище. 8) Доступно тільки в поєднанні з аудіосистемою Composition Colour та навігаційною системою Discover Media. 10) Доступно тільки в поєднанні
з навігаційною системою Discover Media. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Робоче місце
водія
06

Багатофункціональний дисплей Plus. Відображає
актуальну інформацію, наприклад, про зовнішню температуру, запас ходу, середню швидкість і середню
витрату пального.
| KA | KO | KP | PR |
Багатофункціональний дисплей Premium. НОВИНКА
Відображає важливу інформацію щодо параметрів
руху та автомобіля з використанням тривимірної
кольорової графіки. | KA | KO | KP | PR |
Цифровий тахограф.2) НОВИНКА Забезпечує дотримання вимог до вантажних автомобілів, що набули
чинності в ЄС у червні 2019 року. | KA | KO | KP | PR |

Мультимедійні
рішення
та можливості
комунікації
08

Багатофункціональне кермо зі шкіряною оббивкою.
Полегшує користування різними системами під час
руху. | KA | KO | KP | PR |

07

Комплект для підключення мобільного телефону
Comfort з функцією індукційного заряджання.9)
Покращує якість прийому і забезпечує бездротове
заряджання акумуляторних батарей сумісних смартфонів. | KA | KO | KP | PR |

Електромеханічний підсилювач рульового управління. НОВИНКА Змінний коефіцієнт підсилення,
що залежить від швидкості руху, покращує комфорт
під час руху та підвищує безпеку. | KA | KO | KP | PR |
Розетка 230 В біля сидіння водія.3) НОВИНКА Живить
акумулятори інструментів і ноутбуки змінним струмом
з напругою 230 В. | KA | KO | KP | PR |

09

07 Поперекова підтримка з електричним регулюванням. Забезпечує можливість індивідуального
налаштування комфорту посадки завдяки безступінчастому регулюванню за чотирма напрямками.
| KA | KO | KP | PR |
Двомісне сидіння переднього пасажира з оснащеним
замком відсіком для речей.1) НОВИНКА Для відмикання
й замикання передбачений окремий ключ.
| KA | KO | KP | PR |
Відсік для речей двомісного сидіння переднього пасажира. У спинку сидіння інтегрований відсік для речей
з відкидною кришкою і підставкою для напоїв
та олівців. | KA | KO | KP | PR |

Керування голосом.10) Керуйте численними функціями
телефону, навігаційної системи та відтворення аудіо
за допомогою голосових команд.
| KA | KO | KP | PR |
Додатковий USB-роз’єм. У поєднанні з навігаційною
системою Discover Media дозволяє заряджати у центральному відсіку для речей смартфони та інші
пристрої. | KA | KO | KP | PR |

Розетка 12 В у центральному відсіку для речей.
Живить смартфони та інші електроприлади постійним
струмом з напругою 12 В. | KA | KO | KP | PR |
06 Світлодіодне освітлення салону з двома ліхтарями
для читання у стельовій консолі. НОВИНКА Ліхтарі
забезпечують можливість роботи з приємним освітленням. | KA | KO | KP | PR |

Навігаційна система Discover Media.4) Оснащення системи включає кольоровий сенсорний дисплей
з діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) з датчиком наближення, чотириканальний підсилювач (4 × 20 Вт)
і чотири динаміки. Система підтримує гібридну навігацію, пропонує можливість використання різних мап,
забезпечує можливість безкоштовного оновлення картографічних матеріалів через Інтернет, має
мультимедійне сховище об’ємом 32 ГБ, два зовнішні
USB-роз’єми й інтерфейс Bluetooth, підтримує
гібридне керування голосом та інтернет-радіо. Крім
того, система підтримує бездротовий інтерфейс
Wireless8) App-Connect, а також сервіси We Connect5), 6)
і We Connect Plus5), 7).
| KA | KO | KP | PR |

08 Аудіосистема Composition Audio. НОВИНКА Система
з монохромним дисплеєм, двоканальним підсилювачем
(2 × 20 Вт) і двома динаміками оснащена слотом
для карт пам’яті SD, одним роз’ємом USB
та інтерфейсом Bluetooth. | KA | KO | KP | PR |
09 Аудіосистема Composition Colour.4) НОВИНКА
Оснащення системи включає кольоровий сенсорний
дисплей з діагоналлю 16,5 см (6,5 дюйма),
чотириканальний підсилювач (4 × 20 Вт) і чотири
динаміки, слот для карт пам’яті SD, два зовнішні
USB‑роз’єми й інтерфейс Bluetooth. Система підтримує
базові сервіси We Connect5), 6) та окремі сервіси We
Connect Plus5), 7). | KA | KO | KP | PR |

Базова комплектація   Додаткове оснащення   | KA | Kasten   | KO | Kombi   | KP | Van Plus   | PR | Бортова вантажівка
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Вантажний відсік,
салон і вантажна
платформа
01 | 02

04 | 05

07 Тягово-зчіпний пристрій, знімний, для причепів
масою до 2,5 т, сумісний з функцією стабілізації
причепа електронної системи підтримання курсової
стійкості.5), 6) Встановлюється і знімається кількома
простими рухами. | KA | KO | KP |
Перегородка з 3-місним сидінням, оснащеним відсіками для речей і кріпленнями ISOFIX і Top Tether
на зовнішніх місцях. НОВИНКА Пропонує комплексний
захист і комфорт, у тому числі й для дитячих сидінь
найменших пасажирів. | KP |

03

06

Модульна система кріплення сидінь. Забезпечує можливість переміщення 3-місного сидіння на будь-який
ряд. Для всіх сидінь передбачені точки кріплення
й ремені безпеки. | KO |
Розетка 12 В. Забезпечує, зокрема, можливість заряджання смартфонів у салоні. | KO | KP |
Багатомісні сидіння та окремі крісла з кріпленнями
ISOFIX і Top Tether. Полегшують кріплення дитячих
сидінь. | KO |

07
07

Зсувні двері з лівого боку. Прискорюють завантаження
й розвантаження, підвищують комфорт посадки
й висадки. | KA | KO | KP |
Доводчик зсувних дверей із електроприводом. Полегшує зачинення зсувних дверей.
| KA | KO | KP |

01 Висока обшивка бокових стінок вантажного відсіку (деревоволокнисті плити).1) Захищає бокові стінки
на всю висоту від підлоги до каркасу даху.
| KA | KO | KP |
Обшивка бічних сторін (деревоволокнисті плити).2)
Запобігає пошкодженню бічних сторін внаслідок переміщення вантажу. Недоступна для версій з низькою
платформою. | PR |
02 Напрямні для кілець кріплення (підлога, бічні сторони). Розраховані на високе навантаження, призначені для фіксації кріпильних ременів. | KA |

03 Універсальна підлога (для встановлення надбудов). Ідеально підходить для встановлення систем шаф
від різних виробників.3) Спеціальні адаптери4) у вифрезеруваних в покритті для підлоги заглибинах пропонують гнучкі можливості для встановлення і знімання
шаф без виконання додаткових отворів та використання клею. Після знімання на підлозі залишаються
лише мінімальні сліди. | KA |

04 Нековзке гумове покриття для підлоги, що
миється. Підвищує безпеку завдяки нековзкій поверхні,
що сягає аж до порога вантажного відсіку, та підсвічуваній підніжці. | KA | KO | KP |

Зсувні двері з електроприводом. Надійно працюють
навіть під час зупинок на схилах, оснащені захистом
від защемлення. | KA | KO | KP |

05 Кільця кріплення (складані). Забезпечують можливість оптимального кріплення до підлоги. Максимальне навантаження 250 даН можна на замовлення
збільшити до 470 даН. | KA | KO | KP | PR |
06 Тягово-зчіпний пристрій, фіксований, для причепів масою до 2,5 т.5) Сумісний з функцією стабілізації
причепа6) електронної системи підтримання курсової
стійкості. | KA | KO | KP | PR |

1) Може призвести до збільшення строку поставки. 2) Буде доступно пізніше. 3) Правильне і безпечне встановлення систем шаф, які кріпляться до універсальної підлоги, забезпечує відповідний постачальник. 4) Не входить до комплекту поставки. 5) Допустиме навантаження залежить
від версії двигуна. 6) Доступно тільки в поєднанні з тягово-зчіпним пристроєм або підготовкою для тягово-зчіпного пристрою. У межах обмежень системи. 7) На ілюстрації показана комплектація Multivan Highline. 8) Будь ласка, зверніть увагу, що йдеться про приблизні значення, а розміри можуть відрізнятися через технологічні допуски. 9) Доступно тільки в поєднанні із центральним замком, заднім склом з обігрівом, склоочисником заднього скла та асистентом паркування ParkPilot. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату.

08

10

12

14

09

11

13

15

08 Накладка на бампер для захисту порога вантажного відсіку.7) Захищає пофарбований задній бампер
від подряпин при завантаженні й розвантаженні
багажного відсіку. Пластикова накладка доступна
у двох варіантах — сріблястого або чорного кольору.
| KA | KO | KP |

10 Перегородка висока з вікном. Вікно виготовлене
з травмобезпечного скла. | KA | KO |

09 Перегородка висока глуха. Надійно відокремлює
вантажний відсік від кабіни водія. | KA | KO |

Перегородка половинної висоти. Пропонує численні
можливості перестановки сидінь у кабіні водія.
| KA | KO |

Металева решітка над 3-місним сидінням ззаду.2)
НОВИНКА Запобігає проникненню вантажу в кабіну
в зоні голови. | KO |
Перегородка з решіткою / з отворами (у зоні центральної стійки кузова).2) НОВИНКА На додачу
до металевої решітки захищає від проникнення вантажу в кабіну в зоні спини та ніг. | KO |

11 Перегородка висока зі зсувним вікном. Гнучкий
у використанні отвір між кабіною водія і вантажним
відсіком. | KA | KO |

12 Кришка вантажного відсіку без вікна. Завдяки
великій висоті піднімання до 2200 мм8) забезпечує
можливості для комфортного завантаження й розвантаження. | KA | KP |
13 Кришка вантажного відсіку з вікном. Оптимізує
видимість назад завдяки особливо великому вікну.
| KA | KO | KP |

14 Задні двостулкові двері. Входять до базової комплектації моделей з високим дахом. | KA | KP |
15 Задні двостулкові двері з вікном. Розширюють
поле зору завдяки особливо вузькій центральній стійці
в поєднанні з вікнами збільшеної ширини. Входять
до базової комплектації моделей Kombi з високим
дахом. | KA | KO | KP |

Кришка вантажного відсіку з електроприводом.9)
Забезпечує можливість комфортного й безпечного
користування, у тому числі за допомогою ключа з дистанційним керуванням. Датчики визначають,
чи достатній простір для підйому кришки, а функція
захисту від защемлення припиняє процес закривання
за наявності перешкод. | KA | KO | KP |

Базова комплектація   Додаткове оснащення   | KA | Kasten   | KO | Kombi   | KP | Van Plus   | PR | Бортова вантажівка
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Кліматизація
і захист від сонця
01

Обігрів заднього скла. Швидко забезпечує вільну
оглядовість назад. | KA | KO | KP |
Додатковий опалювач (салон / вантажний відсік). Підвищує ефективність за рахунок наявності другого
теплообмінника та дефлектора на центральній стійці
кузова. | KA | KO | KP | PR |
Автономний повітряний опалювач. Програмується
за допомогою центральної панелі управління або
пульта дистанційного керування, у режимі тривалої
роботи з потужністю 2500 Вт підтримує приємне тепло
в салоні до 48 годин. | KA | KO | KP | PR |

02

Додатковий рідинний опалювач (автономний опалювач). Забезпечує підтримку бортової системи опалення,
можливе налаштування для здійснення попереднього
прогрівання. Тепле повітря надходить у салон через
дефлектори в передній панелі. | KA | KO | KP | PR |
Система клімат-контролю в кабіні водія з електронним
регулюванням. Забезпечує можливість безступінчастого налаштування комфортної температури.
| KA | KO | KP | PR |
Акумуляторна батарея та генератор з функцією підвищення потужності. Потужність генератора зростає
до 250 А·год, а батареї — до 92 А·год.
| KA | KO | KP | PR |
Зсувне вікно (у зсувних дверях).1) Нові ручки додатково
полегшують відчинення та зачинення бокових вікон.
| KA | KO | KP |

01 Вентилятор у даху. Забезпечує приточну або
витяжну вентиляцію вантажного відсіку чи пасажирського салону. | KA | KO | KP |
02 Додаткова вентиляція вантажного відсіку (вентиляційні прорізи). Забезпечують відведення повітря
з вантажного відсіку і запобігають запотіванню
заднього скла. | KA | KP |
Підігрів сидінь водія та переднього пасажира. Підігрів
подушок і спинок сидінь з можливістю окремого регулювання. Доступний також для двомісного сидіння
переднього пасажира. | KA | KO | KP | PR |

Тоноване скло. Сприяє підвищенню рівня конфіденційності завдяки забарвленим у темний колір вікнам
у салоні. | KA | KO |
Чорна сонцезахисна плівка. Пропускає у салон лише
37 % сонячного світла. | KO | KP |

Системи
безпеки
Подушки безпеки водія та переднього пасажира
| KA | KO | KP | PR |
Функція автоматичного гальмування при аварії.2)
Застосовує гальма після зіткнення. | KA | KO | KP | PR |
Електронна система підтримання курсової стійкості.2)
Запобігає втраті контролю над автомобілем у небезпечних ситуаціях. | KA | KO | KP | PR |
Антиблокувальна система (ABS). Запобігає блокуванню коліс, зберігаючи за рахунок цього керованість
автомобіля. | KA | KO | KP | PR |
Протибуксувальна система (ASR). Запобігає пробуксовуванню коліс. | KA | KO | KP | PR |
Система електронного блокування диференціала (EDS). Пригальмовує колесо, яке пробуксовує,
і забезпечує можливість продовження руху.
| KA | KO | KP | PR |
Центральний замок з двома пультами дистанційного
керування та активацією зсередини. НОВИНКА Дозволяє
відчиняти всі двері або лише двері водія за допомогою
пульта дистанційного керування.
| KA | KO | KP | PR |
Попереджувальна плівка. Покращує видимість автомобіля. | KA | KO | KP | PR |
Покажчики повороту на даху.3) Покращують захист
від зіткнень. | KA | KO | KP |
Електричне блокування випадкового відчинення
дверей зсередини. Кожні зі зсувних дверей можна
замкнути з місця водія за допомогою відповідних
клавіш. | KA | KO | KP | PR |
Зсувні двері з функцією захисту від защемлення.
Захищають від можливих травм. | KA | KO | KP |

Обігрів вітрового скла. У дощову й холодну погоду
швидко забезпечує належну видимість. Нагрівальні
елементи інтегровані в скло. | KA | KO | KP | PR |
1) Входить до базової комплектації Transporter Van Plus у комплектації Comfortline. Буде доступно пізніше. 2) У рамках обмежень системи. 3) Через наявність покажчиків повороту на даху використання точок кріплення для зовнішніх систем для транспортування на даху неможливе.
4) Доступно тільки для першого ряду сидінь. Ілюстрації на цих сторінках можуть мати лише орієнтовний характер, оскільки забезпечити реалістичне відтворення кольорів та матеріалів при друку неможливо. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Оббивка сидінь

Базова комплектація   Додаткове оснащення   | KA | Kasten   | KO | Kombi   | KP | Van Plus   | PR | Бортова вантажівка

01 Тканина Double Grid кольору
Titanschwarz НОВИНКА | KA | KO | PR |

03 Міцна тканина Robusta кольору Palladium4)
НОВИНКА | KA | KO | PR |

02 Тканина Bricks кольору
Titanschwarz НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

04 Штучна шкіра Mesh кольору Palladium
| KA | KO | KP | PR |

01

03

02

04
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Кольори лакофарбового покриття

Candy-Weiß/Ascotgrau1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Двоколірне лакофарбове покриття та кольори з перламутровим ефектом

Mojave Beige / Deep Black1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Reflexsilber/Indiumgrau1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Reflexsilber/Starlight Blue1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Reflexsilber/Fortanarot1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Candy-Weiß/Copper Bronze1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Candy-Weiß / Bay Leaf Green1) НОВИНКА | KA | KO | KP |

Deep Black | KA | KO | KP |

1) Недоступно в поєднанні із задніми двостулковими дверима, високим дахом і для бортових вантажівок Transporter. 2) Цей колір лакофарбового покриття пропонується у якості додаткового обладнання, доступного за доплату, у тому числі для версій з високим дахом. Ілюстрації на цих
сторінках можуть мати лише орієнтовний характер, оскільки забезпечити реалістичне відтворення кольорів при друку неможливо. На ілюстраціях зображене додаткове обладнання, доступне за доплату. Доступність для ринку України уточнюйте у свого дилера Volkswagen.

Кольори типу «металік»

Reflexsilber2) | KA | KO | KP | PR |

Indiumgrau2) | KA | KO | KP | PR |

Starlight Blue2) | KA | KO | KP | PR |

Ravennablau НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

Mojave Beige | KA | KO | KP | PR |

Copper Bronze НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

Fortanarot НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

Bay Leaf Green НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

Індивідуальні
варіанти
лакофарбового
покриття

Одноколірне лакофарбове покриття

Candy-Weiß | KA | KO | KP | PR |

Ascotgrau2) НОВИНКА | KA | KO | KP | PR |

На замовлення Transporter доступний у багатьох
інших кольорах. Ваш дилер Volkswagen охоче
проконсультує вас щодо різноманітних
доступних індивідуальних варіантів
Kirschrot2) | KA | KO | KP | PR |

Leuchtorange2) | KA | KO | KP | PR |

Pure Grey | KA | KO | KP | PR |

Базова комплектація   Додаткове оснащення   | KA | Kasten   | KO | Kombi   | KP | Van Plus   | PR | Бортова вантажівка

лакофарбового покриття.
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Колеса
Зимові шини. Для сталевих дисків діаметром 16 і 17 дюймів, а також
для легкосплавних дисків Clayton діаметром 16 дюймів та для легкосплавних
колісних дисків Devonport діаметром 17 дюймів доступні зимові шини.
| KA | KO | KP | PR |

18 дюймів

Сталеві диски з ковпаком маточини1)
7 J x 17. Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

Легкосплавні диски Aracaju
НОВИНКА

7 J x 17. Сріблястого кольору.
Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

Легкосплавні диски Aracaju2) НОВИНКА
7 J x 17. Чорного кольору,
поверхня полірована.
Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP |

17 дюймів
1) Залежно від комбінації «двигун / коробка передач». 2) Доступно тільки в поєднанні з пакетом EDITION. Стандартно на наших автомобілях встановлюються літні шини.

Легкосплавні диски Devonport
7 J x 17. Сріблястого кольору.
Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

Легкосплавні диски Woodstock
7 J x 17. Чорного кольору,
поверхня полірована.
Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP |

Легкосплавні диски Springfield

Легкосплавні диски Springfield2)

Легкосплавні диски Palmerston

Легкосплавні диски Teresina НОВИНКА

8 J x 18. Сріблястого кольору.

8 J x 18. Чорного кольору.

8 J x 18. Чорного кольору,

8 J x 18. Чорного кольору,

Із шинами 255/45 R 18.

Із шинами 255/45 R 18.

поверхня полірована.

поверхня полірована.

| KA | KO | KP |

| KA | KO | KP |

Із шинами 255/45 R 18.

Із шинами 255/45 R 18.

| KA | KO | KP |

| KA | KO | KP |

16 дюймів

Легкосплавні диски Posada НОВИНКА
7 J x 17. Чорного кольору,
поверхня полірована.
Із шинами 235/55 R 17.
| KA | KO | KP |

Сталеві диски з ковпаком маточини1)
6 1/2 J x 16. Із шинами 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |

Базова комплектація   Додаткове оснащення   | KA | Kasten   | KO | Kombi   | KP | Van Plus   | PR | Бортова вантажівка

Сталеві диски з повнорозмірними
колісними ковпаками НОВИНКА
6 1/2 J x 16. Із шинами 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |

Легкосплавні диски Clayton
6 1/2 J x 16. Сріблястого кольору.
Із шинами 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |
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Transporter 6.1
965.1191.07.01. Надруковано в Україні.
Видання: серпень 2020 р.
Ми залишаємо за собою право на можливі помилки і внесення змін.
vw-commercial.com.ua

Офіційна гарантія:
4 роки або 120 000 км.
Детальніша інформація доступна за посиланням
vw-commercial.com.ua/servis-ta-aksesuari

На деякі із зображених у цьому каталозі автомобілів встановлене додаткове
оснащення, доступне за доплату. Вся інформація щодо варіантів комплектації
і технічних характеристик ґрунтується на прикладах для німецького ринку
і відповідає даним, що були наявні на момент передачі до друку. Інформацію щодо
особливостей для інших країн можна отримати у вашого дилера Volkswagen.
Ми зберігаємо за собою право на внесення змін. DSG® та 4MOTION®
є зареєстрованими торговими марками Volkswagen AG та інших компаній зі складу
Volkswagen Group у Німеччині та в інших країнах. Відсутність знака ® поряд із певним
найменуванням у цьому документі не означає, що відповідна марка не зареєстрована
та/або її можна використовувати без попереднього письмового дозволу Volkswagen
AG.
Можливість користування мобільними онлайн-сервісами We Connect та We Connect
Plus є недоступною для ринку України.

Інформація, що стосується опису, комплектацій та технічних
характеристик автомобілів, їх стандартного й опційного (додаткового)
обладнання, яке пропонується також у якості аксесуарів, є актуальною
на дату друку. Можуть бути внесені зміни. ТОВ «Порше Україна»
не несе відповідальності за можливі помилки у тексті. Типографія
не завжди спроможна передати колір кузова та матеріалів оббивки.
Автомобілі можуть бути показані на зображеннях із додатковим
(опційним) обладнанням, що доступне за додаткову плату. Компанія
не гарантує доступність усіх показаних та описаних кольорів
і матеріалів оббивки, а також матеріалів комплектації на ринку
України. Найбільш актуальна інформація є в офіційних дилерів
Volkswagen та на сайті vw-commercial.com.ua.

