Volkswagen Samochody Dostawcze
elektryczne auta dla branży funeralnej

W 100% elektryczny

W 100% elektryczny

Samochody
Dostawcze

Doskonałe zrozumienie
potrzeb biznesowych
Volkswagen Samochody Dostawcze dla branży funeralnej
Poszczególne modele Volkswagenów dostawczych mogą
być wyposażone w szereg rozwiązań dostosowanych do
samochodów typu karawan. Dla każdego modelu przewidziano
wiele wersji wyposażenia, które można konfigurować, bazując
na wersji standardowej. Zabudowy posiadają wymagane
atesty, a Klient kupujący pojazd z zabudową funeralną w pełni
korzysta z gwarancji udzielanych przez markę Volkswagen
Samochody Dostawcze.

2

3

Napęd przyszłości
– silniki elektryczne
Silniki elektryczne podczas pracy nie emitują szkodliwych
substancji, a czas ładowania akumulatorów jest krótki.
Pracują cicho, zapewniając stały moment obrotowy od chwili
ruszenia, a dzięki jednostopniowej przekładni przyspieszanie
jest wyjątkowo płynne.

Atesty i homologacje

DSG

Kokpit

Samochody z zabudową funeralną mają
atest higieniczny Państwowego Zakładu
Higieny. Pojazd ma również europejską
homologację jako pojazd specjalny
– karawan.

Automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia
DSG (opcjonalnie siedmiobiegowa) umożliwia
w pełni automatyczną, płynną i szybką zmianę
przełożenia, co w znacznym stopniu poprawia
komfort jazdy.

Ergonomicznie zaprojektowany
kokpit z systemem przemyślnych
schowków, czyli wszystko, co
potrzebne, w zasięgu ręki.

Nowoczesne silniki spalinowe
Zaletą gamy nowoczesnych silników z technologią BlueMotion
jest wyjątkowa ekonomia jazdy. Seryjnie montowane silniki,
zarówno wysokoprężne, jak i benzynowe* są wyposażone
w system start-stop i wszystkie spełniają normy emisji
spalin Euro 6.

Reflektory LED
Reflektory diodowe LED emitują jasne światło o barwie
zbliżonej do światła dziennego. Są trwałe i energooszczędne.

T6.1
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* Dostępny tylko dla Caddy.

Caddy

T6.1
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Caddy Maxi

Zabudowa funeralna Volkswagena Caddy Maxi to elegancja połączona
z wyjątkową funkcjonalnością i wszechstronnością tego modelu.
Uwagę zwraca ulepszony system amortyzacji drgań i nowe systemy
wspomagające, które gwarantują płynną jazdę.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu,
wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie www.vwdostawcze.pl.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Wyposażenie standardowe
przedziału trumiennego

Ścianka działowa z laminatu od strony transportowej,
od strony pasażerskiej wyłożona wykładziną
samochodową.
Podłoga zmywalna z gładkiej blachy nierdzewnej.
Wózek na trumnę o konstrukcji stalowej, pokryty gładką
blachą nierdzewną, wysuwany poza gabaryt samochodu.
Całe wnętrze (sufit, ścianki boczne wykonane z laminatu)
w kolorze szarym.
Czteropunktowe sufitowe oświetlenie halogenowe.
Wentylacja.
System zabezpieczenia trumny do transportu
(poprzeczka, uchwyty podłogowe).

10

Na ilustracjach pokazano zabudowy z wyposażeniem dodatkowym, dostępne za dopłatą.
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Caddy Maxi – w 100% elektryczny
Elektryczna wersja Caddy’ego Maxi w pełni odpowiada potrzebom branży funeralnej.
Jest nie tylko wolna od emisji spalin, ale przede wszystkim od hałasu, dzięki czemu
w najmniejszym stopniu nie zakłóca powagi ceremonii.
Stworzona na bazie modelu Caddy Maxi – łączy w sobie zalety wersji tradycyjnej,
takie jak wyważona stylistyka nadwozia i duża przestrzeń pasażersko-ładunkowa,
z walorami ekonomicznymi i ekologicznymi dostępnymi wyłącznie w elektrycznych
modelach Volkswagena.

Parametry techniczne
•
•
•

Zasieg (WLTP) – 121-159 km

•
•

Moc silnika, maks. – 83 kW (113KM)

•
•
•
•
•
•
•
•

Moment obrotowy, maks. – 200 Nm

•
•

Długosc zew. samochodu: 4976 mm

Pojemność baterii – 37,3 kWh
Czas ładowania (Wallbox AC 7,2 kW/CCS 50 kW do 80%)
– 5 godz. 30 min/45 min
Zużycie energii elektrycznej (WLTP),
cykl mieszany – 23,3-30,6 kWh/100 km
Prędkość maksymalna – 90km/h lub 120 km/h
Emisje CO₂, lokalne – 0 g/km
Ilość miejsc siedzących: 2 lub 3
Ładowność użytkowa, maks. – 651 kg
Objętość przestrzeni ładunkowej, maks. – 4,2 m³
Ilość trumien: 1
Długość przedziału transportowego przystosowana
do trumny o długości do 2200 mm
Rozstaw osi: 3006 mm

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie www.vwdostawcze.pl.
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 23,3 do 30,6 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP
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Transporter 6.1

Volkswagen Transporter T6.1 kontynuuje najlepsze tradycje legendarnego modelu zaprojektowanego 70 lat temu. Miliony egzemplarzy Transportera
powstały z myślą o specjalistach różnorodnych branż. Model oferuje największą w swojej klasie liczbę wariantów. Branża funeralna od lat korzysta
z jego funkcjonalności i doskonale zorganizowanej przestrzeni ładunkowej. Transporter dzięki najnowszej generacji silników z BlueMotion wyróżnia
się ekonomią jazdy, a dzięki sprawdzonej jakości Volkswagena – wytrzymałymi materiałami i starannym wykończeniem. Transporter 6.1 posiada
najnowocześniejsze cyfrowe rozwiązania takie jak: elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy, 20 aktywnych systemów asystujących,
nowe funkcje w ramach We Connect, czy cyfrowy kokpit. Całość napędzana jest najnowszą generacją silników TDI.

Parametry techniczne

Zabudowy funeralne Volkswagena T6.1
dostępne są w wersjach:
• o rozstawie osi 3000 mm
• o rozstawie osi 3400 mm

•

Zasięg (WLTP) – do 933 km* (standardowy zbiornik)
do 1066 km* (powiększony zbiornik)

•
•
•
•

Moc silnika, maks. – 146 kW (199 KM)

•
•

Emisje CO₂, lokalne – od 196 do 270 g/km

•

Objętość przestrzeni ładunkowej, maks.: 9,3 m³
(długi rozstaw osi i wysoki dach)

•
•
•

Ilość miejsc siedzących: 2, 3, 4 lub 5

•
•

Długość zew. samochodu: 4904 lub 5304 mm

Zużycie paliwa: od 7,5 l/100 km do 10,5 l/100 km
Moment obrotowy, maks.: 450 Nm
Prędkość maksymalna – 200 km/h
(silnik 199 KM, skrzynia DSG, napęd przedni)
Ładowność użytkowa, maks. – 1200 kg
(dla krótkiego Kombi 110 KM z opcjonalnym DMC 3200 kg)

Ilość trumien: 1, 2 lub 3.
Długość przedziału transportowego przystosowana
do trumny o długości do 2250 mm
Rozstaw osi: 3000 lub 3400 mm

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu,
wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie www.vwdostawcze.pl.

* Dane dla silnika 110 KM.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Wyposażenie standardowe
przedziału trumiennego
Wersja z długim rozstawem osi* (trzyosobowa):
Wózek na trumnę konstrukcji stalowej pokryty gładką
blachą nierdzewną, wysuwany poza gabaryt samochodu.
Całe wnętrze (sufit, ścianki boczne wykonane z laminatu)
w kolorze szarym.
Czteropunktowe sufitowe oświetlenie halogenowe.
Wentylacja.
System zabezpieczenia trumny do transportu
(poprzeczka, uchwyty podłogowe).

* Dla wersji czteroosobowej:
ścianka działowa łamana
dodatkowy fotel przy prawych drzwiach przesuwnych
Dla wersji pięcioosobowej:
tunelowa ścianka działowa
dwa dodatkowe fotele przy drzwiach przesuwnych
zamontowane pomiędzy tunelem

·
·
•
·
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Na ilustracjach pokazano zabudowy z wyposażeniem dodatkowym, dostępne za dopłatą.
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Elektryczny Transporter 6.1
Elektryczna wersja Transportera 6.1 to połączenie wszystkich zalet modelu tradycyjnego,
jego funkcjonalności, najwyższej jakości materiałów i starannego wykończenia z wolną od
emisji spalin i hałasu pracą silnika. Cechy te sprawiają, że jest doskonałym, ekonomicznym
i ekologicznym wyborem dla branży funeralnej.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Parametry techniczne
•
•
•

Zasieg (WLTP) – 114-138 km

•
•

Moc silnika, maks. – 83 kW (113KM)

•
•
•
•
•
•
•
•

Moment obrotowy, maks. – 200 Nm

•
•

Długość zew. samochodu: 5304 mm

Pojemność baterii – 37,3 kWh
(Wallbox AC 7,2 kW / CCS 50 kW do 80%)
– 5 godz. 30 min / 45 min
Zuzycie energii elektrycznej (WLTP),
cykl mieszany – 27,0-32,6 kWh/100 km
Prędkość maksymalna – 90km/h lub 120 km/h
Emisje CO₂, lokalne – 0 g/km
Ładowność użytkowa, maks. – 1096 kg
Objętość przestrzeni ładunkowej, maks. – 6,7 m3
Ilość miejsc siedzących: 5 lub 6
Ilość trumien: 1, 2, 3 lub 4
Długość przedziału transportowego przystosowana
do trumny o długości do 2250 mm
Rozstaw osi: 3400 mm

WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie www.vwdostawcze.pl.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Prezentowany materiał dotyczy samochodu, który nie jest jeszcze oferowany w sprzedaży ani nie ma homologacji. Materiał ma charakter wyłącznie wizerunkowy. Dane techniczne dot. zużycia paliwa i emisji CO₂ będą dostępne w styczniu 2020 r.
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Transporter
z podwójną kabiną

Zabudowa funeralna Volkswagena wykonana na podwoziu podwójnej kabiny z rozstawem
osi 3400 mm pozwala na skomponowanie wyjątkowo przestronnego i ekskluzywnego
karawanu. Dzięki dodatkowej kanapie w podwójnej kabinie trzy osoby mają zapewnione
miejsce w przestrzeni oddzielonej od przedziału trumiennego.
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Wyposażenie standardowe
przedziału trumiennego

Zmywalne ściany i sufit wykonane z laminatu
w kolorze szarym.
Wózek do trumny wysuwany poza gabaryt samochodu,
pokryty gładką blachą nierdzewną.
Pasy transportowe ściągające trumnę – 2 szt.
Zmywalna podłoga laminatowa.
Naroża podłogi pokryte gładką blachą nierdzewną.
Oświetlenie sufitowe LED.
Boczne panele dekoracyjne LED.
Wentylacja wyciągowa, wymuszona.
Płyty zasłonowe pokryte od środka materiałem zmywalnym,
od strony szyb materiałem ozdobnym – 3 szt.
Schowek na narzędzia.
Wentylacja elektryczna wyprowadzająca powietrze
na zewnętrz pojazdu, sterowana z kabiny pasażerskiej.
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Na ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Dobra inwestycja w branży
wymagającej połączenia estetyki
i niezawodności
Samochody Dostawcze Volkswagen zachowują wysoką wartość rezydualną,
365 dni w roku przez 24 godziny na dobę są objęte gwarancją mobilności,
mają także zapewniony pełny system opieki serwisowej.
Dla każdego pojazdu można wykupić pakiety przeglądów okresowych
o różnych zakresach usług.
Wybierz model, rodzaj i konfigurację samochodu u naszego dealera.
Najbliższego dealera Volkswagena znajdziesz na www.vwuzytkowe.pl.
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www.vwdostawcze.pl

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności: zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki i parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione
detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży,
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji materiału. W celu
uzyskania naj- nowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne
z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru
pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie
www.vwdostawcze.pl
Elektryczny Caddy
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 23,3 kWh/100 km do 30,6 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.
Elektryczny T6.1
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 27 kWh/100 km do 38,5 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.
T6.1
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,5 l/100 km do 10,5 l/100 km, emisja CO₂ od 196 g/km do 270 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie
z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie www.vwdostawcze.pl.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP
na stronie: www.vwdostawcze.pl. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

