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Το Transporter 6.1
Ορισμένα από τα οχήματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εξοπλισμένα με προαιρετικό εξοπλισμό με
επιπλέον χρέωση. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά
της γερμανικής αγοράς και αντιστοιχούν στα στοιχεία που ήταν γνωστά κατά τον χρόνο της εκτύπωσης.
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα σας ενημερώσει σχετικά με τις αποκλίσεις
ανά χώρα. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Το DSG® και το 4MOTION® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG
και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι ένα σήμα στο έγγραφο
αυτό δεν φέρει την ένδειξη ® δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν και/ή ότι το σήμα αυτό θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Volkswagen AG.
Η χρήση των Mobile Online Υπηρεσιών We Connect καθίσταται εφικτή μέσω μιας σύνδεσης διαδικτύου. Το συνδεδεμένο
κόστος δεδομένων που προκύπτει εντός της Ευρώπης εκτός από τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» αναλαμβάνεται
από την Volkswagen AG. Για τη χρήση υπηρεσιών «Streaming & Internet», καθώς και του WLAN-Hotspot, μπορούν να
ληφθούν πακέτα δεδομένων με χρέωση από τον εξωτερικό συνεργάτη κινητής τηλεφωνίας και να χρησιμοποιηθούν στον
τομέα της κάλυψης δικτύου εντός πολυάριθμων ευρωπαϊκών κρατών. Εναλλακτικά είναι δυνατή η χρήση διαδικτυακού
ραδιοφώνου, υβριδικού ραδιοφώνου και Streaming μέσων από μια κινητή τελική συσκευή (π.χ. Smartphone) με τη
δυνατότητα λειτουργίας ως φορητό WLAN-Hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες
μόνο με ήδη υπάρχουσα σύμβαση ή σύμβαση που συνάπτεται ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της περιοχής κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της λήψης
πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα
κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν
εφαρμογής We Connect απαιτείται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και με μια κάρτα
SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον
πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η διαθεσιμότητα των περιγραφόμενων μεμονωμένων υπηρεσιών We Connect και We
Connect Plus στα πακέτα μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα.
Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε
μεταβολές περιεχομένου ή σε ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/weconnect και στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen της περιοχής
σας. Πληροφορίες για τους όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας
σας.

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα
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Το Transporter 6.1
H νέα γενιά ενός θρύλου.
Για πάνω από 70 χρόνια, το Transporter οδηγεί τις εξελίξεις. Είναι το πρότυπο, αυτό που
έδωσε το όνοµα στην κατηγορία του και αποτελεί το πολυβραβευμένο μέτρο σύγκρισης για
τα άλλα µοντέλα. Τώρα, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία του.

Εντυπωσιακή ποικιλία εκδόσεων. Το Transporter 6.1 διατίθεται ως
κλειστό Van, Κombi και ανοιχτό Pickup σε πάνω από 460
παραλλαγές, σε 2 διαφορετικά μεταξόνια, σε δυο ύψη και μια
ποικιλία καθισμάτων.
Αποδεδειγμένη ποιότητα. Στην 70χρονη ιστορία του, το Transporter
έχει αποκτήσει τη φήμη ενός στιβαρού οχήματος που ικανοποιεί
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία. Έχει καταγραφεί
στην αντίληψη των ειδικών ως το ιδανικό όχημα για εταιρείες
διανομών, εμπορικές και κατασκευαστικές, δημόσιες υπηρεσίες και
υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό και τις μεταφορές.
Εξαιρετικό κράτημα και επίπεδο άνεσης. Το ηλεκτρομηχανικό
σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης μεταφέρει
τις εντολές στους τροχούς πιο άμεσα σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Κάτι που κάνει το νέο Transporter 6.1 πολύ πιο
ευέλικτο και πιο ακριβές στους χειρισμούς. Προκειμένου να
αξιοποιηθεί το καινούργιο σύστημα διεύθυνσης με τα νέα
ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, οι συμβατικές αλλά και
ρυθμιζόμενες αναρτήσεις βελτιώθηκαν περαιτέρω στον τομέα
της άνεσης και της δυναμικής συμπεριφοράς.
Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Τώρα διατίθενται
όλα τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης με το Cross Wind Assist (υποβοήθηση σε πλευρικούς ανέμους) στον βασικό εξοπλισμό,
καθώς και τα προαιρετικά Side protection (πλευρική προστασία),
Lane Assist (διατήρηση λωρίδας), Park Assist (υποβοήθηση
στάθμευσης), Rear Traffic Alert (υποβοήθηση εξόδου από θέση
στάθμευσης), Trailer Assist (υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου),
και την κάμερα οπισθοπορείας που διατίθεται για πρώτη φορά σε
συνδυασμό με δίφυλλη πίσω πόρτα.

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου. Ούτε εκατοστό χαμένο. Με μήκος
έως 2.975 mm (στο μακρύ μεταξόνιο) και ύψος έως 1.940 mm (με
απλή υπερύψωση), υπάρχει άνεση χώρου στην καμπίνα.
Καινοτόμες λύσεις μεταφοράς. Προαιρετικά προσφέρονται
το εργοστασιακό δάπεδο για τυποποιημένα ράφια, ο ανεμιστήρας
οροφής, πρόσθετοι αεραγωγοί στον χώρο φόρτωσης, πλευρικές
επενδύσεις από πεπιεσμένο ξύλο και νέα λειτουργία επέκτασης
φόρτωσης load through με 300 mm περισσότερο χώρο για υλικά
έως 3.320 mm (μακρύ μεταξόνιο) μήκος.
Βέλτιστες off-road δυνατότητες. Μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION
(ανάλογα με την έκδοση ισχύος), αυτόματο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη DSG, Hill Descent Assist (υποβοήθηση σε κατηφόρα),
Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα) και
μηχανικό μπλοκέ διαφορικό XDS (διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό
με τη μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION).
Δυνατότητα προσαρμογής σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις. Στενή
συνεργασία με κορυφαίους πιστοποιημένους συνεργάτες και
επιλεγμένους μετασκευαστές ειδικών μετατροπών.
Χρηματοδοτικά προγράμματα. Προνομιακά προγράμματα
χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Volkswagen Bank ή
ειδικά προγράμματα Leasing απο την Volkswagen Financial Services Hellas AE (δείτε περισσότερες πληροφορίες στο
www.vwfs.gr).

Δείτε το νέο Transporter 6.1 σε δράση στη διεύθυνση:
www.volkswagen-commercial-vehicles.gr
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Θέτει νέα πρότυπα.
Εργονομικά βελτιστοποιημένος χώρος οδηγού.
Το καινούργιο ταμπλό πληροί όχι μόνο τις απαιτήσεις
της ψηφιοποίησης αλλά και υψηλά επίπεδα
καθημερινής πρακτικότητας. Έτσι, είναι εφοδιασμένο
με ένα πρόσθετο ράφι μπροστά από τον οδηγό, καθώς
και με ένα μεγαλύτερο ανοικτό χώρο αποθήκευσης
και ένα ακόμη ράφι, μπροστά από τον συνοδηγό.
Επίσης, νέας σχεδίασης είναι οι ποτηροθήκες που
βρίσκονται κοντά στις εμπρός κολόνες, καθώς και η
μεγαλύτερη θέση με προαιρετική επαγωγική φόρτιση
για smartphone. Το νέο επανασχεδιασμένο
πολυλειτουργικό τιμόνι είναι πλήρως εναρμονισμένο
με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του εσωτερικού.
Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect ο πελάτης χρειάζεται έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Για το We Connect Plus ο πελάτης έχει χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση για την εγγραφή του
αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος.
Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Τέλεια δικτυωμένοι. Ο ανασχεδιασμένος πίνακας
οργάνων προσφέρεται για πρώτη φορά με πλήρως
ψηφιακά όργανα. Όλα τα συστήματα infotainment
συνδέονται με μια ηλεκτρονική online μονάδα
σύνδεσης (OCU ή Online Connectivity Unit) με
ενσωματωμένη μια κάρτα eSIM. H OCU αποτελεί
τo κοινό σημείο αναφοράς για ένα νέο φάσμα
ιντερνετικών λειτουργιών και υπηρεσιών, που είναι
ομαδοποιημένες κάτω από τις επωνυμίες
«We Connect» και «We Connect Plus». Νέα ηχοσυστήματα και συστήματα ραδιοπλοήγησης με έως
και 8‘‘ οθόνες αφής με δυνατότητα σύνδεσης online
προσφέρουν, ψηφιακές πληροφορίες ενώ διαθέ-

τουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες οδήγησης και
αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και σχεδιασμό.
Αναβαθμισμένος βασικός εξοπλισμός. Το νέο Transporter 6.1 διαθέτει ιδιαίτερα αναβαθμισμένα στοιχεία
βασικού εξοπλισμού.Όπως το κεντρικό κλείδωμα με
τηλεχειρισμό και δυνατότητα κλειδώματος από το
εσωτερικό, η διακοσμητική επένδυση στα όργανα και
στις πλευρικές επιφάνειες, οι νέοι Η7 προβολείς,
ο εσωτερικός LED φωτισμός, η πίσω δίφυλλη πόρτα
με παράθυρα, το αυξημένο μικτό βάρος στα 3.000 kg,
η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και «driver alert
System», το σύστημα προειδοποίησης έκτακτης

ανάγκης eCall (emergency Call), το αναβαθμισμένο
ηχοσύστημα νέας γενιάς «Composition Colour» με
έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5“ (16,5 cm), οι 2 θύρες
USB (type-C), το App Connect (έξυπνη ενσωμάτωση
εφαρμογών τηλεφώνου), το We Connect Plus (online
υπηρεσίες και λειτουργίες) καθώς και η σύνδεση
κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth.
Μέγιστη μεταβλητότητα. Ο νέος διπλός πάγκος
επιβατών με ασφαλιζόμενο αποθηκευτικό χώρο
διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό. Η νέα λειτουργία
επέκτασης φόρτωσης load through διατίθεται
προαιρετικά αυξάνοντας το μήκος κατά 300mm.

Το Transporter 6.1

Ανοίγει νέους δρόμους.

Επαναπροσδιορίζει τους κανόνες.

Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης στο Transporter 6.1 αποτελεί τη βάση

Το Transporter 6.1 είναι πολύ ευέλικτο. Με γωνία κλίσης έως και 37° και

για μια ολόκληρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που

βάθος υδάτινου εμποδίου 300 mm, προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες

σας υποστηρίζουν σε κάθε περίσταση και ανοίγουν νέους δρόμους.

για μια μεγάλη γκάμα εργασιών.

Σύστημα «Park Assist».1) NEO Σας
υποστηρίζει κατά το παρκάρισμα σε
κάθετους και παράλληλους χώρους
στάθμευσης, αναλαμβάνοντας τον
χειρισμό του τιμονιού.
Cross Wind Assist (Υποβοήθηση πλευρικών
ανέμων).2) NEO Σταθεροποιεί το όχημα όταν
υπάρχουν δυνατοί πλευρικοί άνεμοι, με
παρέμβαση στο σύστημα φρένων.
Υποβοήθηση ρυμουλκούμενου «Trailer
Assist».1) NEO Απλοποιεί τον έλεγχο του
ρυμουλκούμενου κατά τους ελιγμούς σε
κάθετους χώρους στάθμευσης ή κατά την
προσέγγιση σε ράμπες φορτοεκφόρτωσης και άλλους προορισμούς.

Side Protection (Πλευρική προστασία).1) NEO
Σας προειδοποιεί στην οθόνη του
συστήματος infotainment, όταν το όχημα
προσεγγίζει πολύ κοντά σε τοίχους ή
εμπόδια.
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.1) NEO
Μέσω κάμερας, παρακολουθεί τις
σημάνσεις του ΚΟΚ, π.χ. για τα όρια
ταχύτητας, και ενημερώνει τον οδηγό στην
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
Υποβοήθηση «Lane Assist».1), 3) NEO
Καταγράφει τη λωρίδα σας μέσω μιας
κάμερας και διατηρεί το όχημα στη
λωρίδα με παρεμβάσεις στο τιμόνι.

«Rear Traffic Alert» Υποβοήθηση κατά
την έξοδο από θέση στάθμευσης.1) NEO
Κατά την έξοδο από κάθετη θέση
στάθμευσης, προειδοποιεί τον οδηγό για
επερχόμενο όχημα και αν χρειαστεί,
παρεμβαίνει φρενάροντας το όχημα.

Adaptive Cruise Control ACC με σύστημα
«Front Assist» και City Emergency Braking.1) Προσαρμόζει την ταχύτητα του
οχήματος σε σχέση με το προπορευόμενο
όχημα και διατηρεί σταθερή την απόσταση
που έχει ορίσει από πριν ο οδηγός.

Ένδειξη πίεσης ελαστικών.1) NEO
Προειδοποιεί εάν παρατηρηθεί αλλαγή
στην πίεση ή τη θερμοκρασία των
ελαστικών και μέσω του ηχοσυστήματος
ενημερώνει τον οδηγό να την ελέγξει.

Hill Descent Assist.1), 4) Eπιτρέπει την
κατάβαση σε κατηφορικό έδαφος, με
ασφαλή ελεγχόμενο τρόπο, σε χαμηλή
ταχύτητα, ελέγχοντας την ταχύτητα του
κινητήρα και των συστημάτων πέδησης,
αν αυτό είναι απαραίτητο.

Δείτε όλα τα συστήματα υποβοήθησηςοδηγού
σε video, στη διεύθυνση:
www.volkswagen-commercial-vehicles.gr
1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Δεν διατίθεται σε Transporter 6.1 Pick up.
3) Ο οδηγός δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπεύθυνης οδήγησης και θα πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επέμβει παρακάμπτοντας τα συστήματα υποβοήθησης. 4) Διαθέσιμο
μόνο σε συνδυασμό με τετρακίνηση 4MOTION. 5) Δεν διατίθεται για όλους τους κινητήρες.
6) Θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 7) Μόνο σε συνδυασμό με ένα κοτσαδόρο ή με προεγκατάσταση για κοτσαδόρο. Η εικόνα δείχνει προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.

Μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION.1), 5) Στα πλεονεκτήματα της μόνιμης τετρακίνησης 4MOTION
περιλαμβάνονται η μικρότερη κατανάλωση και
η περαιτέρω βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς
του οχήματος. Με την τετρακίνηση 4MOTION
εξασφαλίζεται ομαλή οδήγηση ακόμα και
στα πιο δύσβατα εδάφη.
Προστατευτικό κινητήρα/αμαξώματος.1), 6)
Παρέχεται αξιόπιστη προστασία σε ανώμαλους
δρόμους χάρη σε ειδικά προστατευτικά για τον

κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και το διαφορικό
του πίσω άξονα, καθώς και για τα πλευρικά
εξωτερικά πλαίσια.
Μηχανικό μπλοκέ διαφορικό.1), 4) Για τον πίσω άξονα
διατίθεται μηχανικό μπλοκέ διαφορικό, σε
συνδυασμό με την τετρακίνηση 4MOTION. Αυτό κάνει
πιο εύκολη την εκκίνηση σε δύσκολες off-road
συνθήκες και καθιστά το Transporter 6.1 ένα από
τα πιο off-road οχήματα της κατηγορίας του.

Λειτουργία ρυμουλκούμενου.1), 7) Ενεργοποιείται
αυτόματα όταν διαπιστώσει ασταθείς κινήσεις του
ρυμουλκούμενου και σταθεροποιεί τον συρμό,
με κοφτά φρεναρίσματα.
Δισκόφρένα 17‘‘ 1) Σχεδιασμένη για τις πιο
απαιτητικές εργασίες, η ανάρτηση 17‘‘ με εμπρός
δισκόφρενα 17‘‘ και πίσω δισκόφρενα 16‘‘ είναι
διαθέσιμη για όλους τους τύπους κινητήρων.
Ανάλογα με τον κινητήρα, τα φρένα των 17‘‘
ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό.
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Κοτσαδόρος.1) Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας,
διατίθεται σταθερός ή αποσπώμενος κοτσαδόρος
για μεγαλύτερη ευελιξία.
Μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης 2,5 t. Σε συνδυασμό
με τα κιβώτια 6 και 7 ταχυτήτων, επιτυγχάνεται
φορτίο ρυμουλκούμενου μέχρι 2,5 t.

Το Transporter 6.1

•
•
•
•
•
•

Transporter 6.1 Van

Υπερύψωση2)

Kανονική
οροφή

Ύψος
φόρτωσης

201 /
202

•
•
•

Μακρύ Μεταξόνιο

1.410

•

Δεξιά συρόμενη πόρτα στον χώρο φόρτωσης
Δακτύλιοι συγκράτησης φορτίου
Διπλός πάγκος συνοδηγού με ασφαλιζόμενο αποθηκευτικό χώρο
Πίσω δίφυλλη πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια
Σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης eCall (Emergency Call) NEΟ
Cross Wind Assist (Υποβοήθηση πλευρικών ανέμων)1) NEΟ
Σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας ESP με σύστημα υποβοήθησης Break Assist, ABS,
ASR, EDS και Hill Start Assist
Επένδυση οροφής και πλευρικών τμημάτων χώρου φόρτωσης (μέχρι τη μέση
του ύψους του χώρου φόρτωσης)
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων «Double Grid»
Πλήρες διαχωριστικό με σταθερό παράθυρο
Κεντρικό κλείδωμα με δύο τηλεχειριστήρια και εσωτερικά πλήκτρα χειρισμού
με δυνατότητα ανεξάρτητης ασφάλισης του χώρου φόρτωσης NEΟ
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Εσωτερικός φωτισμός LED με δύο φώτα ανάγνωσης στην κονσόλα οροφής NEΟ
Ηχοσύστημα «Composition Colour» με οθόνη αφής 6,5’’ με 4 ηχεία, υποδοχή κάρτας
SD, AppConnect, λειτουργία Bluetooth και 2 υποδοχές USB (type-C) NEΟ
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών & Driver «Alert System» NEΟ
Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι (ρυθμιζόμενο με την ταχύτητα), ρυθμιζόμενο σε ύψος και
μήκος NEΟ
We Connect plus με δωρεάν εγγραφή για ένα χρόνο. NEΟ

1.940

•
•
•
•
•
•
•

Κοντό Μεταξόνιο   

568 / 566

Βασικός εξοπλισμός Transporter Van

Μεταξόνιο 3.000 / 3.400

Mήκος οχήματος 4.904 / 5.304

Διαστάσεις σε mm3)

Δυνατότητες χώρου φόρτωσης στο Transporter 6.1 Van

Highlights

Ευρωπαλέτες
800 x 1.200 mm

Λειτουργία επέκτασης φόρτωσης load through.4) NEΟ Επεκτείνει τον χώρο φόρτωσης
κάτω από τον πάγκο καθισμάτων και αυξάνει το μήκος του έως 3.320mm3) με μακρύ
μεταξόνιο.
Ασφάλιση χώρου φόρτωσης. NEΟ Προστατεύει από την κλοπή κλείνοντας και ανοίγοντας
τον χώρο φόρτωσης ξεχωριστά από την καμπίνα.
Σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης eCall (Emergency Call) NEΟ Σε περίπτωση
ατυχήματος πραγματοποιείτε επικοινωνία χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού ή
αυτόματα με τον τοπικό υπεύθυνο του κέντρου επιχειρήσεων για την προώθηση
σημαντικών πληροφοριών στην υπηρεσία διάσωσης.

908 / 908

993 / 993

Διάταξη φορτίου
με 2 ή 3 σειρές
φόρτωσης

Κοντό
Μεταξόνιο
Μακρύ
Μεταξόνιο

Εσωτερικός φωτισμός LED. NEΟ H τεχνολογία LED εξοικονομεί ενέργεια και εξασφαλίζει
καλό φωτισμό στην καμπίνα και στον χώρο φόρτωσης.
1) Δεν διατίθεται για το Transporter 6.1 Pick up.     2) Υπερύψωση διαθέσιμη μόνο σε συνδυασμό με δίφυλλη πίσω πόρτα     3) Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση.     4) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
Οι εικόνες δείχνουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.

Παλέτες Euro-3
1.000 x 1.200 mm

Rollcontainer
720 x 830 mm
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Το Transporter 6.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Transporter 6.1 Kombi

3η σειρά
καθισμάτων

2η σειρά
καθισμάτων

• Διπλός πάγκος συνοδηγού με ασφαλιζόμενο αποθηκευτικό χώρο
• Εσωτερικός καθρέφτης με δυνατότητα κλίσης
• Σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας ESP με σύστημα υποβοήθησης Break Assist,
ABS, ASR, EDS και Hill Start Assist
• Στιβαρό δάπεδο από ελαστικό στην καμπίνα οδηγού
• Κεντρικό κλείδωμα με δύο τηλεχειριστήρια και εσωτερικά πλήκτρα χειρισμού
με δυνατότητα ανεξάρτητης ασφάλισης του χώρου φόρτωσης NEΟ
• Ηλεκτρικά παράθυρα στον χώρο επιβατών
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
• Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
• Hχοσύστημα «Composition Audio» με δύο ηχεία, υποδοχή κάρτας SD,
λειτουργία Bluetooth και υποδοχή USB
• Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών & driver «Alert System» NEΟ

1η σειρά
καθισμάτων

Διπλή καμπίνα, μακρύ μεταξόνιο

Κανονική
οροφή
Ύψος πόρτας
Καρότσας

Ύψος
χώρου
φόρτωσης

Μεταξόνιο 3.000 / 3.400 / 3.400
Χώρος αποσκευών3) 298

908 / 908 / 908

Μήκος οχήματος 5.100 / 5.500 / 5.500

Χώρος αποσκευών3) 739 / 1.118
Χώρος αποσκευών3) 1.600 / 1.967

Διαστάσεις σε mm4)

Χώρος αποσκευών3) 2.572 / 2.938

8 καθίσματα

Διαστάσεις σε mm4)

Transporter 6.1 Pick up

Εναλλακτικές θέσεις καθισμάτων για το Transporter 6.1 Kombi
9 καθίσματα

Δυνατότητες χώρου φόρτωσης Transporter 6.1 Pick up

Highlights

Ευρωπαλέτες
800 x 1.200 mm

Μεγάλη γκάμα χώρων φόρτωσης. Ανάλογα με τον αριθμό καθισμάτων και το
μεταξόνιο, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που εξασφαλίζουν τον μέγιστο δυνατό
χώρο φόρτωσης για να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες.

Λειτουργικό σύστημα τοποθέτησης καθισμάτων. Δυνατότητα μερικής ή πλήρους
αναδίπλωσης όλων των καθισμάτων καθώς και δυνατότητα αφαίρεσης μεμονωμένων
καθισμάτων και πάγκων.

Εσωτερικός φωτισμός LED. NEΟ H τεχνολογία LED εξοικονομεί ενέργεια και εξασφαλίζει
καλό φωτισμό στην καμπίνα και στον χώρο φόρτωσης.

Μονή καμπίνα, μακρύ μεταξόνιο   

1.189 / 1.189 / 1.189

Highlights

Λειτουργία Easy Entry. Άνετη είσοδος και έξοδος για τους επιβάτες των πίσω
καθισμάτων.

Μονή καμπίνα κοντό μεταξόνιο   

202 /
202

•
•

4η σειρά
καθισμάτων

Βασικός εξοπλισμός Transporter 6.1 Pick up

201

•
•
•
•

Δεξιά συρόμενη πόρτα στον χώρο επιβατών
Πλαϊνά παράθυρα στον χώρο επιβατών
Σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης eCall ( Emergency Call) NEΟ
Συνολικά, εννέα θέσεις καθισμάτων
Διπλός πάγκος συνοδηγού με ασφαλιζόμενο αποθηκευτικό χώρο
Διθέσιος πάγκος και ξεχωριστή θέση δεξιά στη 2η σειρά καθισμάτων με λειτουργία
Easy Entry
Αναδιπλούμενος τριθέσιος πάγκος στην 3η σειρά καθισμάτων  
Μονόφυλλη πίσω πόρτα με θερμαινόμενα τζάμια
Cross Wind Assist (Υποβοήθηση πλευρικών ανέμων)1) NEΟ
Σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας ESP με σύστημα υποβοήθησης Break Assist, ABS,
ASR, EDS και Hill Start Assist
Επένδυση από καουτσούκ στο πάτωμα και τα πλαϊνά μέρη του χώρου επιβατών
Κεντρικό κλείδωμα με δύο τηλεχειριστήρια και εσωτερικά πλήκτρα χειρισμού
με δυνατότητα ανεξάρτητης ασφάλισης του χώρου φόρτωσης NEΟ
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Εσωτερικός φωτισμός LED με δύο φώτα ανάγνωσης στην κονσόλα οροφής NEΟ
Ηχοσύστημα «Composition Colour» με οθόνη αφής 6,5’’ με 4 ηχεία, υποδοχή κάρτας
SD, AppConnect, λειτουργία Bluetooth και 2 υποδοχές USB (Τype-C) NEΟ
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών & driver «Alert System» NEΟ
Σύστημα κλιματισμού 2 ζωνών «Climatic»
Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι (ρυθμιζόμενο με την ταχύτητα), ρυθμιζόμενο σε ύψος και
μήκος NEΟ
We Connect plus με δωρεάν εγγραφή για ένα χρόνο NEΟ

Μακρύ Μεταξόνιο

908 / 904 / 904

•
•
•
•
•
•

Kοντό Μεταξόνιο  

392 /
392 /
392

Βασικός εξοπλισμός Transporter 6.1 Kombi
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Έως 6 καθίσματα μαζί με χώρο φόρτωσης. Προσαρμόζεται εύκολα στις δικές σας
απαιτήσεις χάρη στις εναλλακτικές εκδόσεις με μονή και διπλή καμπίνα επιβατών.

Μήκος χώρου
αποσκευών3), 4)
σε mm
Κοντό
Μεταξόνιο

739

Μακρύ
Μεταξόνιο

1.118

739

739
298

1.118

Easy Entry5)

Και με χαμηλή πλατφόρμα φόρτωσης στην έκδοση με μονή καμπίνα. Η έκδοση με
μονή καμπίνα διαθέτει πολύ χαμηλό κατώφλι φόρτωσης.

1.118

1.118
Easy Entry5)

Easy Entry5)

1) Δεν διατίθεται για το Transporter 6.1 Pick up.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     3) Μετρούμενο από το δάπεδο του οχήματος.     4) Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση.     5) Στην πλευρά της συρόμενης πόρτας, ενώ είναι διαθέσιμη και με δυο συρόμενες πόρτες.     6) Μετρούμενο από
το δάπεδο της καρότσας.     Οι εικόνες δείχνουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.

Έως 5,7 m2 χώρος φόρτωσης. Το μέγιστο μήκος του χώρου φόρτωσης στην
έκδοση με μονή καμπίνα είναι 2.939 mm6) με μακρύ μεταξόνιο και 2.539 mm6) με
κοντό μεταξόνιο.

Διάταξη καθισμάτων
με 2 ή 3 σειρές
καθισμάτων

Κοντό
Μεταξόνιο
Μακρύ
Μεταξόνιο

Παλέτες Euro-3
1.000 x 1.200 mm

Το Transporter 6.1

Χρώματα

Μεταλλικά χρώματα

Λευκό Candy/Γκρι Ascot11), 2) NEΟ

Δίχρωμα αμαξώματα

Περλέ χρώματα

Μπεζ Mojave/Μαύρο Deep1), 2) NEΟ

Ασημί Reflex/Γκρι Indium1), 2) NEΟ

Ασημί Reflex/Μπλε Starlight1), 2) NEΟ

Ασημί Reflex/Κόκκινο Fortana1), 2) NEΟ

Λευκό Candy/Copper Bronze1), 2) NEΟ

Λευκό Candy/Γκρι Bay Leaf1), 2) NEΟ

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση     2) Όχι σε συνδυασμό με δίφυλλη πίσω πόρτα, υπερυψωμένη οροφή και με το Transporter 6.1 Pick up.     3) Προαιρετικός εξοπλισμός χωρίς επιπλέον χρέωση.
Οι εικόνες στις σελίδες αυτές είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματική ομορφιά και φωτεινότητα των χρωμάτων. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Μαύρο Deep1)

Ασημί Reflex1)

Γκρι Indium1)

Μπλε Starlight1)

Μπλε Ravenna1) NEΟ

Μπεζ Mojave1)

Copper Bronze1) NEΟ

Κόκκινο Fortana1) NEΟ

Πράσινο Bay Leaf1) NEΟ

Λευκό Candy3)

Γκρι Ascot3) NEΟ

Κόκκινο Kirsch3)

Πορτοκαλί Light3)

Γκρι Pure3)

Απλά χρώματα
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Το Transporter 6.1

Επενδύσεις καθισμάτων

14 | 15

Ζάντες
16"

01
02
03
04

Ύφασμα «Double Grid» σε Μαύρο Titan1) NEΟ
Ύφασμα «Bricks» σε Μαύρο Titan2) NEΟ
Ύφασμα «Robusta» σε Γκρι Palladium2), 3) NEΟ
Δέρμα «Mesh» σε Γκρι Palladium2)

01

02

03

17"

01

02

04

05

06

07

08

10

11

18"

03

04

1) Βασικός εξοπλισμός για το Transporter 6.1 van, Transporter 6.1 Kombi και το Transporter 6.1 Pick up. 2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
4) Ανάλογα με τον συνδυασμό κινητήρα-κιβωτίου ταχυτήτων.     5) Δεν διατίθεται για το Transporter 6.1 Pick up.
Τα οχήματά μας είναι εξοπλισμένα με θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
Οι εικόνες στις σελίδες αυτές είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματική ομορφιά και φωτεινότητα των χρωμάτων.

09

3) Διατίθεται μόνο για την 1η σειρά καθισμάτων.

01	Ατσάλινη ζάντα με κεντρικό κάλυμμα4)
6 1/2 J x 16. Mε ελαστικά 215/65 R 16.
02	Ατσάλινη ζάντα με τάσι τροχού1) NEΟ
6 1/2 J x 16. ελαστικά 215/65 R 16.
03	Ζάντα αλουμινίου «Clayton»2)
6 1/2 J x 16. Σε Ασημί. Mε ελαστικά 215/65 R 16.
04	Ατσάλινη ζάντα με κεντρικό κάλυμμα4)
7 J x 17. Mε ελαστικά 235/55 R 17.
05	Ζάντα αλουμινίου «Aracaju»2) NEΟ
7 J x 17. Σε Ασημί. Mε ελαστικά 235/55 R 17.
06	Ζάντα αλουμινίου «Devonport»2)
7 J x 17. Σε Ασημί. Mε ελαστικά 235/55 R 17.
07	Ζάντα αλουμινίου «Woodstock»2), 5)
7 J x 17. Mε γυαλιστερή επιφάνεια.
       Mε ελαστικά 235/55 R 17.
08	Ζάντα αλουμινίου «Posada»2), 5) NEΟ
7 J x 17. Σε Μαύρο, με γυαλιστερή επιφάνεια.
       Mε ελαστικά 235/55 R 17.
09	Ζάντα αλουμινίου «Springfield»2), 5)
8 J x 18. Σε Ασημί. Με ελαστικά 255/45 R 18.  
10	Ζάντα αλουμινίου «Palmerston»2), 5)
8 J x 18. Σε Μαύρο, με γυαλιστερή επιφάνεια.
       Mε ελαστικά 255/45 R 18.
11	Ζάντα αλουμινίου «Teresina»2), 5) NEΟ
8 J x 18. Σε Μαύρο, με γυαλιστερή επιφάνεια.
       Mε ελαστικά 255/45 R 18.  

