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1) Σε σύγκριση με το Crafter με μεσαίο μεταξόνιο, ψηλή οροφή και πίσω κίνηση (RWD).   2) Η επίσημη αυτονομία είναι μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο New European Driving Cycle (NEDC) από δυναμόμετρο με τύμπανο σε έναν άξονα οχήματος. Στην πράξη, η πραγματική αυτονομία μπορεί να διαφέρει. 
Η αυτονομία εξαρτάται από το οδηγικό στυλ, την ταχύτητα, την επιλογή ελαστικών, τη χρήση διαφόρων συστημάτων (π.χ. άνεσης), την εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό επιβατών, το φορτίο, την επιλογή προγράμματος λειτουργίας (Normal, ECO, ECO+) και την τοπογραφία.   3) Χρόνος φόρτισης που 
επιτυγχάνεται σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης με το βασικό σύστημα ταχείας φόρτισης CCS. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh/100 km: 21,5 (μεικτός κύκλος) εκπομπές CO₂ σε g/km: 0 (Αφορά στις εκπομπές CO₂ κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την 

προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι’ αυτό, η Volkswagen συνιστά τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας).    Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση. Παρακαλούμε, 
επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τις αποκλίσεις στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύουν στη χώρα σας.

Το μέλλον των 
επαγγελματικών οχημάτων
Οι εποχές που ζούμε απαιτούν νέες λύσεις. Ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για διανομές στο κέντρο της πόλης. Το e-Crafter 

καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες διανομών, ταχυμεταφορών 

και παραδόσεων, καθώς είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό 

μοντέλο της οικογένειας Επαγγελματικών Οχημάτων 

Volkswagen, που πληροί τις απαιτήσεις του αύριο, χάρη 

στον μεγάλο όγκο φόρτωσης.1) Ό,τι ακριβώς περιμένει 

κανείς από ένα Crafter που έρχεται από το μέλλον.
Ηλεκτροκινητήρας με μέγιστη ισχύ 100 kW 

Αυτονομία 173 km με πλήρως φορτισμένη μπαταρία2)

Μπαταρία ιόντων λιθίου με φόρτιση στο 80% σε 45 λεπτά3)

Συνδυάζει τις ιδιότητες ενός επαγγελματικού οχήματος με έναν ηλεκτροκινητήρα

Έως 10.7 m3 καθαρός όγκος φόρτωσης

Εσωτερικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης: 3,201 mm x 1,832 mm x 1,861 mm

Εξαιρετικό ωφέλιμο φορτίο έως 970 kg
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Πρακτικό.
Καινοτόμο.

Το e-Crafter προσφέρει πλήρη ισχύ με σχεδόν 

μηδενικούς ρύπους. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 100 

kW (136 PS) αποδίδει μέγιστη ροπή 290 Nm από στάση. 

Ενώ οδηγείτε, μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα 

σχετικά δεδομένα στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 

“Colour”, από την κατανάλωση μέχρι την ανάκτηση 

ενέργειας και την τρέχουσα αυτονομία.

Σύστημα διαχείρισης μπαταρίας

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Ανάκτηση ενέργειας

Ηλεκτρονικά ισχύος

Ηλεκτροκινητήρας

01   Ηλεκτροκινητήρας. Στη θέση ενός κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, το e-Crafter διαθέτει έναν πιο 
συμπαγή και ελαφρύτερο ηλεκτροκινητήρα που παράγει 
σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Αλλά τα πλεονεκτήματά του 
δεν σταματούν εδώ. Ο ηλεκτροκινητήρας με μέγιστη 
ισχύ 100 kW (136 HP) είναι επίσης εξαιρετικά αθόρυβος, 
έχει σημαντικά λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης και
αποδίδει σταθερή ροπή 290 Nm ήδη από το πρώτο 
δευτερόλεπτο. Επιπλέον, το όχημα επιταχύνει ταχύτερα, 
κυρίως στα πρώτα 60 m, και χωρίς καμία διακοπή χάρη 
στο αυτόματο κιβώτιο 1 σχέσης.

02   Ηλεκτρονικά ισχύος. Είναι το βασικό στοιχείο του 
συστήματος ηλεκτροκίνησης. Αποτελούν τη σύνδεση 
μεταξύ της μπαταρίας υψηλής τάσης και παρέχουν 
ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα και στα ηλεκτρικά 
συστήματα του οχήματος.

03   Ανάκτηση ενέργειας. Η κινητική ενέργεια που 
παράγεται κατά την πέδηση μετατρέπεται σε ηλεκτρική 
μέσω μιας γεννήτριας. Στη συνέχεια, αποθηκεύεται στη 
μπαταρία υψηλής τάσης και χρησιμοποιείται για τα 
ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος και κατά την 
επιτάχυνση.
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1) Η επίσημη αυτονομία είναι μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο NEDC, από δυναμόμετρο με τύμπανο σε έναν άξονα οχήματος. Στην πράξη, η πραγματική αυτονομία μπορεί να διαφέρει. Η αυτονομία εξαρτάται από το οδηγικό στυλ, την ταχύτητα, την επιλογή ελαστικών, τη χρήση διαφόρων συστημάτων 
(π.χ. άνεσης), την εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό επιβατών, το φορτίο, την επιλογή προγράμματος λειτουργίας (Normal, ECO, ECO+) και την τοπογραφία.   2) Χρόνος φόρτισης σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης με το βασικό σύστημα ταχείας φόρτισης CCS. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
kWh/100 km: 21,5 (μεικτός κύκλος) εκπομπές CO₂ σε g/km: 0 (Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι’ αυτό, η Volkswagen συνιστά τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας).   Παρακαλούμε, 
επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τις αποκλίσεις στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύουν στη χώρα σας.
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Commercial
Vehicles

Έως 173 km 
αυτονομία*.
Με μία πλήρη 
φόρτιση.

01   Διπλό Σύστημα Φόρτισης CCS. Χάρη σε αυτό, οι 
μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να φορτίζονται με 
χρήση συνεχούς (DC) ή και εναλλασσόμενου ρεύματος 
(AC), σε δημόσιους σταθμούς ταχείας φόρτισης (CCS) 
και μέσω των εταιρικών wall box.

02   Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Μέσω του 
προαιρετικού wall box, το e-Crafter μπορεί να 
φορτίζεται σε περίπου 5 ώρες και 20 λεπτά με μέγιστη 
ισχύ φόρτισης 7,2 kW. Με χρήση ενός πρόσθετου, 
ευφυούς συστήματος διαχείρισης φορτίου, 
μεγαλύτεροι στόλοι οχημάτων μπορούν να 
φορτίζονται εκτός ωρών αιχμής. Το πλήρες πακέτο 
περιλαμβάνει ένα wall box με φίσα καλωδίου Type2 
και εγκατάσταση από ένα εξειδικευμένο συνεργάτη. 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον 
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen.

03 Συνεχές ρεύμα (DC). Μπορείτε να φορτίσετε το 
e-Crafter εξαιρετικά γρήγορα σε δημόσιους σταθμούς 
φόρτισης CCS. Σήμερα, το διπλό σύστημα ταχείας 
φόρτισης CCS ήδη παράγει ισχύ φόρτισης 40 kW και 
φορτίζει έως 80% της μπαταρίας, σε περίπου 45'. Στο 
άμεσο μέλλον, οι σταθμοί φόρτισης θα μπορούν να 
προσφέρουν συνεχές ρεύμα ισχύος έως 350 kW.

04 e-Charge Card. Η κάρτα e-Charge και η σχετική 
εφαρμογή της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα 
αναβαθμίζουν την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης: 
Φορτίστε το e-Crafter με ανέπαφη πληρωμή σε πάνω 
από 100.000 σημεία σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να 
βλέπετε το κόστος φόρτισης στην εφαρμογή σας. Στο 
τέλος κάθε μήνα, λαμβάνετε ένα συνολικό 
λογαριασμό. Για περισσότερα οφέλη επισκεφθείτε το 
www.volkswagen-e-charge.com

Εσείς αποφασίζετε το πού θα φορτίσετε το e-Crafter σας: σε μία 

απλή οικιακή πρίζα, στο σύστημα φόρτισης wall box στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας σας ή σε έναν δημόσιο σταθμό 

φόρτισης. Γι’ αυτό, το e-Crafter διαθέτει μία πρίζα διπλών 

απολήξεων, κατάλληλη για κάθε καλώδιο φόρτισης, ακριβώς πίσω 

από την πόρτα του οδηγού.
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*Η επίσημη αυτονομία είναι μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο NEDC, από δυναμόμετρο με τύμπανο σε έναν άξονα οχήματος. Στην πράξη, η πραγματική αυτονομία μπορεί να διαφέρει. Η αυτονομία εξαρτάται από το οδηγικό στυλ, την ταχύτητα, την επιλογή ελαστικών, τη χρήση διαφόρων συστημάτων (π.χ. άνεσης), την 
εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό επιβατών, το φορτίο, την επιλογή προγράμματος λειτουργίας (Normal, ECO, ECO+) και την τοπογραφία. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τις αποκλίσεις στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύουν στη χώρα σας.
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01 Πολυλειτουργικό τιμόνι. Το τιμόνι είναι απολαυστικό στην αφή και εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη. 
Μέσω των διακοπτών του, ελέγχετε την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών “Colour”, δέχεστε κλήσεις στο κινητό 
σας τηλέφωνο και ενεργοποιείτε το hands-free σύστημα. Μπορείτε επίσης να έχετε απευθείας πρόσβαση στις 
πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης “Discover Media”.

02 Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών “Colour”. Με τον υπολογιστή ταξιδιού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα 
τα σημαντικά δεδομένα του e-Crafter, όπως μέση κατανάλωση ενέργειας, κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, 
τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας και υπολειπόμενη αυτονομία. Επιπλέον, προβάλλονται τρέχουσες πληροφορίες 
για την απόσταση που έχετε διανύσει, την εξωτερική θερμοκρασία και την ώρα. Επίσης, μέσω της έγχρωμης 
οθόνης TFT μπορείτε να ελέγχετε τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

05 Σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας “Front 
Assist” με City Emergency Braking.1), 3), 4) Συμβάλλει 
στη μείωση των αποστάσεων φρεναρίσματος του 
οχήματος σε κρίσιμες συνθήκες. 

Σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας “Lane 
Assist”.1), 4) Επεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις στο 
τιμόνι, εάν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από τη 
λωρίδα του χωρίς πρόθεση του οδηγού, τον οποίο 
προειδοποιεί ταυτόχρονα μέσω ενός ηχητικού 
σήματος και μηνύματος στην οθόνη πολλαπλών 
λειτουργιών.

04 Side Protection.2), 4) Χρησιμοποιεί αισθητήρες 
περιμετρικά του οχήματος και εκπέμπει οπτικές και 
ηχητικές προειδοποιήσεις, εάν αυτό πλησιάζει 
επικίνδυνα σε κολονάκια, τοίχους ή πεζούς.

Hill Start Assist (χωρίς εικόνα).1) Εμποδίζει την προς 
τα πίσω κύλιση του αυτοκινήτου σε ανηφόρες, 
διατηρώντας την πίεση πέδησης έως 2''. Έτσι ο 
οδηγός μπορεί να ξεκινήσει πιο άνετα σε δρόμους με 
ανηφορική κλίση.

06 Crosswind Assist.1), 4) Ως επιμέρους λειτουργία 
του συστήματος ESP, το σύστημα αυτό σταθεροποιεί 
το όχημα όταν υπάρχουν δυνατοί πλευρικοί άνεμοι, 
με παρέμβαση στο σύστημα φρένων.

Cruise control με περιοριστή ταχύτητας (χωρίς 
εικόνα).1), 4)  Από τα 30 km/h, διατηρεί την 
επιλεγμένη ταχύτητα ή περιορίζει τη μέγιστη με 
βάση την τιμή που έχει επιλέξει ο οδηγός.

03 Σύστημα πλοήγησης “Discover Media”. Το σύστημα είναι συμβατό με τις λειτουργίες Car-Net Guide & 
Inform και App-Connect, συνοδεύεται από μία έγχρωμη οθόνη TFT 8,0”, οθόνη αφής με αισθητήρες εγγύτητας, 
CD player συμβατό με MP3, τέσσερα ηχεία με ισχύ 4 x 20 watts, σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα, 
διπλό tuner με διαφορική λήψη ραδιοφώνου, υποδοχή AUX-IN, θύρα USB, και δύο υποδοχές κάρτας SD στο 
ντουλαπάκι και επιπλέον μία κάρτα SD με υλικό χαρτών. Οι χάρτες ενημερώνονται δωρεάν με το Volkswagen 
MapCare.

07 Λειτουργία φώτων μεγάλης σκάλας “Light 
Assist”.1) Μειώνει αυτόματα την ένταση φωτισμού 
των προβολέων όταν ανιχνεύσει αντίθετα 
κινούμενα ή προπορευόμενα οχήματα ώστε να μην 
τυφλώνει τους οδηγούς. Εάν είναι ενεργοποιημένο, 
το σύστημα θέτει σε λειτουργία αυτόματα τη 
μεγάλη σκάλα, όταν το όχημα ταξιδεύει με ταχύτητα 
πάνω από 660 km/h σε απόλυτο σκοτάδι.

Φώτα ομίχλης με ενσωματωμένο δυναμικό 
φωτισμό στροφής (χωρίς εικόνα).1) Διασφαλίζουν 
βέλτιστη ορατότητα σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο 
προβολέας που βρίσκεται στην πλευρά της στροφής 
φωτίζει το πλάι του δρόμου όταν το όχημα στρίβει.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

1) Βασικός εξοπιλισμός.   2) Προαιρετικός εξοπλισμός.   3)  Μέχρι 30 km/h.   4). Εντός των ορίων του συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο του e-Crafter. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τις αποκλίσεις στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύουν στη χώρα σας.
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01

02

01   Λευκό Candy. Απλό χρώμα.
02   Λευκό Candy/Μπλε Deep Ocean.
       Χρώμα δύο τόνων.2), 3)

Κόκκινο Cherry (χωρίς εικόνα). Απλό χρώμα.
Πορτοκαλί Bright (χωρίς εικόνα). Απλό χρώμα.
Πράσινο Ontario (χωρίς εικόνα). Απλό χρώμα.
Μπλε Deep Ocean (χωρίς εικόνα). Απλό χρώμα.
Γκρι Indium (χωρίς εικόνα). Μεταλλικό χρώμα.2)

Ασημί Reflex (χωρίς εικόνα). Μεταλλικό χρώμα.2)

Μαύρο Deep (χωρίς εικόνα). Περλέ χρώμα.2)

03   Ατσάλινη ζάντα 6 1/2 J x 16 σε Ασημί με
       κεντρικό καπάκι1). Με ελαστικά 235/65 R 16 C.
04   Ατσάλινη ζάντα  6 1/2 J x 16 σε Μαύρο με τάσι.
       Με ελαστικά 235/65 R 16 C.2)

05   Ύφασμα «Austin» Μαύρο Titan.1)

06   Ύφασμα «Marathon» σε Paladium.2)

07   Επένδυση από δερματίνη «Mesh» σε Palladium.2)

03

06

05

07

04

Επιπλέον βασικός
εξοπλισμός.
Εξωτερικό
 
– Πακέτο χρωμίου
– LED προβολείς
– Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
– Σκαλοπατάκι πίσω

Εσωτερικό
 
– Κάθισμα οδηγού "Comfort" με ρύθμιση ύψους,
   μέσης, βάσης καθίσματος και υποβραχιόνιο 
– Διπλός πάγκος καθισμάτων εμπρός, με
   αποθηκευτικό χώρο
– Πλαστική επένδυση πατώματος στην καμπίνα οδηγού
– Ντουλαπάκι που κλειδώνει
– Διαχωριστικό με παράθυρο
– Εσωτερικός φωτισμός LED στον χώρο φόρτωσης

Λειτουργικότητα
 
– Σύστημα καθαρισμού προβολέων
– Θερμαινόμενα μπεκ πλύσης παρμπρίζ
– Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες
– Σύστημα κλιματισμού “Climatronic”
– Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
– Mobile online υπηρεσίες Car–Net
– Προεγκατάσταση τηλεφώνου
– Voice Control (Φωνητικές εντολές)
– Πρίζα 12 V
– Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ασφάλεια
 
– Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
– Προειδοποίηση πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
– Σύστημα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας ESP
– Ηλεκτρονικό immobiliser
– Δακτύλιοι πρόσδεσης

Χώρος φόρτωσης Χρώματα, ζάντες και επενδύσεις καθισμάτων.

01 Χώρος φόρτωσης. Τόσο η μπαταρία ιόντων λιθίου όσο και το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, τοποθετούνται χωρίς να καταλαμβάνουν 
πολύ χώρο κάτω από το αμάξωμα του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι διαστάσεις του χώρου φόρτωσης 3.201 mm x 1.832 mmx 1.861 mm, 
παραμένουν πλήρως διαθέσιμες. Έτσι, το όχημα μπορεί άνετα να προσαρμοστεί στις επαγγελματικές σας ανάγκες.

02 Ράγες πρόσδεσης.2) Ανθεκτικές μεταλλικές ράγες διατίθενται για τα πλαϊνά τοιχώματα, το διαχωριστικό, το πλαίσιο οροφής και το δάπεδο, 
για βέλτιστη ασφάλιση των φορτίων.

03 Universal πάτωμα χώρου  φόρτωσης για τοποθέτηση  συστημάτων αποθήκευσης.2) Το ξύλινο πάτωμα είναι η ιδανική βάση για την 
τοποθέτηση διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης. Ειδικά σημεία πρόσδεσης στο πάτωμα σάς επιτρέπουν να εγκαταστήσετε και να 
απεγκαταστήσετε ράφια ή παρόμοια συστήματα εύκολα και γρήγορα.

1) Βασικός εξοπλισμός.    2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.    3) Μπορείτε να δείτε και αμαξώματα δύο χρωματικών τόνων στον βασικό κατάλογο του Crafter. Οι φωτογραφίες σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές καθώς η εκτύπωση δεν μπορεί να αποτυπώσει τα χρώματα 
με απόλυτη ακρίβεια. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τις αποκλίσεις στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό που ισχύουν στη χώρα σας. Επιπλέον πληροφορίες για τον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό του e-Crafter μπορείτε να βρείτε στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen της περιοχής σας.

04 Επένδυση χώρου φόρτωσης έως την οροφή.2) Τα πάνελ από κοντραπλακέ 
πάχους 5 mm είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και αντέχουν στα χτυπήματα, 
προστατεύοντας αποτελεσματικά τα πλευρικά τοιχώματα. 

Προετοιμασία αμαξώματος για συστήματα ραφιών (χωρίς εικόνα). 
Πολυάριθμες υποδοχές για μπουλόνια M6 πάνω και κάτω από τις περιοχές των 
παραθύρων, απλουστεύουν την τοποθέτηση ραφιών και αποθηκευτικών 
μονάδων. Οριζόντια απόσταση μεταξύ των υποδοχών: 100 mm.
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To e-Crafter
965.1192.27.GR Τυπώθηκε στην Ελλάδα
Έκδοση: Οκτώβριος 2020
Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών
www.volkswagen-commercial-vehicles.gr

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 πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα σας ενημερώσει σχετικά με τις 
αποκλίσεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen-commercial-vehicles.grΟ Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα


