Caddy Cargo

Caddy Cargo
Ett riktigt hantverk
Caddy Cargo är gedigen kvalitet rakt igenom. Även om designen är ny och
spännande är den lika pålitlig och flexibel som alltid. Med toppmoderna assistans- och infotainmentsystem och ergonomiska säten är Caddy Cargo den
perfekta partnern i ditt dagliga arbete.

Bilen på bilden är extrautrustad.

Caddy Cargo
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1) Lastförmågan varierar beroende på utrustning. 2) Extrautrustning mot merkostnad. 3) Inom systemets begränsningar. 4) Föraren måste alltid vara beredd att ta över kontrollen från assistanssystemen, och har alltid det fulla ansvaret att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.
5) Erbjuds med Stop & Go i kombination med DSG automatlåda. Bilarna på bild är extrautrustade. Utrustningen i bilarna på bild och återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

Fler varianter
Ny bredare skjutdörr på Maxi-versionen,
olika typer av mellanväggar, lastförmåga
upp till 723 kg1) och flera olika golvbeklädnader.

Modern design
Ny framträdande front med honungskake-mönster, rena, kraftfulla linjer
och optimerad för lägsta möjliga luftmotstånd.

Förbättrat lastutrymme
Bakdörrar med rejäl öppningsvinkel,
igendragningshjälp för skjutdörrar och
baklucka2) och förbättrad LED-belysning i lastutrymmet.2)

Innovativa lastlösningar
Separat lastrumslåsning2), nyckelfritt
startsystem, Keyless Go/Keyless
Advanced2), Trailer Assist2), 3)
och taklast upp till 100 kg.

Två axelavstånd
Caddy Cargo finns också i versionen
Maxi med långt axelavstånd och en
bredare sidoskjutdörr.

Digital och uppkopplad
Ny högupplöst digital mätartavla,2) nytt
infotainmentsystem2) med upp till 10"
pekskärm och induktiv2) laddning av
mobiltelefoner.

Förbättrat förarutrymme
Smart förvaringskoncept,
ergoComfort-säten,2) armstöd för förare
och framsätespassagerare,2) passagerarsätet fällbart med nytt ryggstöd2) samt
230 V-uttag2).

Beprövad kvalitet
Användning av hållbara material, högkvalitativt utförande och pålitliga
motorer av den nya generationen med
betydligt reducerade utsläppsvärden.

Tålig interiör
Ny förarplats där dörrarnas insida, beklädnaden invändigt och sätesklädseln har en
smutsavvisande yta.

Halvautomatiserad körning
Förarassistanssystem av den senaste
generationen, bland annat Lane
Assist,2), 3), 4) Side Assist,2), 3) Trailer
Assist2), 3) och Adaptiv farthållare 2.0.2), 3), 5)

Den nya tidens
transportlösningar

Caddy Cargo
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Hög belastning är
inget problem
In i den snabba vardagen. Caddy Cargo ger alltid 100 procent. Med
extra smarta funktioner och i en imponerande stark form. Och med
extremt mångsidiga färdigheter. Vad som än dyker upp på jobbet kan
du lita på Caddy Cargo och Caddy Cargo Maxi.

Bilarna på bild är extrautrustade.
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1) Med mellanvägg.

2) Extrautrustning mot merkostnad.

Bilarna på bild är extrautrustade.

Caddy, öppna dig
En arbetsdag fylld av nya utmaningar. Tack vare
Caddy Cargo hanterar du det mesta. Exempelvis
gör den bredare skjutdörren i Caddy Cargo Maxi
vardagen betydligt smidigare.

02 | 03

01 Maxi-skjutdörr. NYHET Lasta
Europa-pallar på längden. Det längre
axelavståndet på Caddy Cargo Maxi
innebär också att skjutdörren är 141
mm bredare, totalt 836 mm bred.1)
02 Separat låsning av lastutrymmet.2)
NYHET Öppna bara det som behövs.
När lastutrymmet låses upp förblir
dörrarna till förarhytten ordentligt
låsta medan lastutrymmet är öppet.

03 Nyckelfritt startsystem
Keyless GO / Keyless Advanced.2) NYHET
Med Keyless Go startar du bilen utan
att använda nyckeln. Har du istället
Keyless Advanced kan bilnyckeln ligga
kvar i fickan både när du öppnar dörrarna och startar bilen.

Igendragningshjälp.2) NYHET Tack vare
igendragningshjälpen behövs mindre
kraft för att stänga bakluckan eller
skjutdörrarna, då de automatiskt
sluter till.
Bakdörrar utan fönster. NYHET Ger den
flexibilitet och hållbarhet som yrkesförare förväntar sig i en skåpbil.

Caddy Cargo – Dörrar och Keyless GO/Keyless Advanced
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Mindre stress
Välorganiserad och avslappnad tack vare en välfungerande arbetsmiljö. Den
genomtänkta förarplatsen i Caddy Cargo underlättar vardagen med små
men praktiska detaljer, som till exempel det breda förvaringsfacket.

02

01 Öppet förvaringsfack. Det öppna
förvaringsfacket framtill ger praktisk
förvaring för dokument och annat som
behöver vara snabbt tillgängligt.
02 Förvaringslåda.1) I den praktiska
lådan under passagerarsätet kan exempelvis skyddsväst, ficklampa eller bogserlina förvaras.

03 ergoComfort-säte (AGR) för förare
och framsätespassagerare.1) NYHET Mer
avslappnad i ryggen tack vare många
inställningsmöjligheter. Sätena har ett
elektriskt svankstöd med fyra lägen
och har certifierats av den tyska organisationen för ”sundare ryggar”.2)
We Connect Plus.3), 4), 5) Reagera
innan det är för sent. Med aktuell
trafikinformation online varnas du för
trafikstörningar och hinder och får
förslag på alternativa färdvägar.

01

1) Extrautrustning mot merkostnad. 2) https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze 3) Endast i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 4) För We Connect Plus har du 90 dagar efter leverans på dig att registrera ditt fordon på portal.volkswagen-we.com
för att använda tjänsterna under hela den kostndsfria perioden. 5) Efter den kostnadsfria perioden tillkommer en kostnad för plus-tjänsterna. Bilarna på bild är extrautrustade. Utrustningen i bilarna på bild och återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

04

04 Direktvalsknappar.3) NYHET Ofta använda funktioner som luftkonditionering
och parkeringshjälp kan väljas direkt
med knapparna. Antalet knappar beror
på bilens utrustning.

03

Caddy Cargo – Förarplatsen
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01 | 02 | 03

1) Extrautrustning mot merkostnad.

2) Endast i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem.

3) Efter den kostnadsfria perioden tillkommer en kostnad för plus-tjänsterna.

Utrustningen i bilarna på bild och återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

Sömlös integrering mellan den
fysiska och digitala vardagen
Helt digitala Caddy Cargo är ett fordon i tiden med
framåtblickande lösningar. Med avancerad teknik som
Digital Cockpit väntar en helt ny körupplevelse.

01 Digital Cockpit (active info display).1)
NYHET Ger en panoramabild även invändigt. Funktionen får sin fulla potential
genom kombinationen av digital
mätartavla och navigationssystem.
02 Multifunktionsratt. NYHET
Ratten ger dig direktkontroll av många
fordonsfunktioner som farthållare eller
infotainment vilket gör det både säkrare
och smidigare att hantera körningen.
Multifunktionsratten går även som tillval att få med läder.
03 Röststyrning.1), 2) NYHET Du aktive
rar röststyrningen med kommandot
”Hej Volkswagen”. Du kan till exempel
styra radio, kompatibla mobil
telefoner, luftkonditioneringen
och navigeringen.
04 Bluetooth handsfree ”Comfort”
med induktiv laddning.1), 2) Ansluter
helt trådlöst. Smarta mobiltelefoner
som sätts in i facket kopplas auto
matiskt till den externa antennen
och kompatibla enheter laddas också
induktivt.

06

05 Geofencing (We Connect Plus).2), 3)
Visar ett meddelande när ett fordon
passerar gränsen för vissa fördefinierade geografiska områden.
06 Import av destinationer (We
Connect Plus).2), 3) Sparar värdefull tid.
Istället för att ange en destination i
navigationssystemet kan enskilda
destinationer skickas till bilen med
We Connect.

04

05

07 WLAN-Hotspot.1) NYHET Ger mobilkontoret en stor bandbredd. Den integrerade WLAN-hotspoten ansluter
upp till åtta enheter med en stabil
internetanslutning. Datapaket kan
köpas direkt via infotainment
systemet.
07

Caddy Cargo – Infotainment
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Effektiv komfort i fokus
Radio- och navigationssystemen som finns som tillval ger tillgång till de
kostnadsfria tjänsterna i baspaketet liksom betaltjänsten We Connect Plus.

We Connect1) erbjuder:

We Connect Plus1), 6) erbjuder:

Samtal vid fordonshaveri
Informationssamtal
Parkeringsposition
Automatisk olycksrapport
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Fordonshälsa
Fordonsdata
Servicebokning

Trafikinformation online
POI-sökning online
Kartuppdatering online
Färdberäkning online
Tankställen och laddningsstationer
Parkeringsplatser
Röststyrning online
Geofencing
Stöldskydd online
App-styrd parkeringsvärmare4)
Förinställd luftkonditionering5)
Import av destination online
Streaming av media3)
Webbradio3)
WLAN-Hotspot3)
Hastighetsvarning
Tuta och blinka

We Connect6) har fler funktioner. Läs mer om We
Connect på www.volkswagen-transportbilar.se.

Intelligent i trafiken. Med vägledning
online har du alltid tillgång till trafikinformation i realtid.

1) Endast i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. För att använda We Connect-tjänsterna behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in på We Connect med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat We Connect-avtal eller We
Connect Plus-avtal slutas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig efter att du har tagit emot din nya bil för att
registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den avtalade fria perioden. 2) Extrautrustning mot
merkostnad. 3) Endast tillgängligt i kombination med paketet för ”Streaming & Internet”. 4) Endast i kombination med tillvalet fjärrstyrd parkeringsvärmare. 5) Endast i kombination med tvåzoners luftkonditionering ”Climatronic” med extravärmare. 6) Efter den kostnadsfria perioden
tillkommer en kostnad för plus-tjänsterna. Omfattningen av We Connect och We Connect Plus-tjänsterna kan variera. Bilarna på bild är extrautrustade.

Caddy Cargo – Uppkoppling
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Rear Traffic Alert.1), 2)

Trailer Assist.1), 2), 3)

Front Assist.2)

Varnar för bakomvarande
fordon vid backning ut från
parkeringsplats, eller om ett
annat fordon kommer för
nära. Om föraren inte reagerar kan systemet ta över
och bromsa automatiskt för
att minimera effekten av en
eventuell kollision.

Systemet kan automatiskt manövrera fordon med släp in i parkeringsfickor (parallell parkering), och
gör det också enklare att backa rakt
med större precision. Föraren behöver bara lägga i backen, trycka
på knappen för parkeringsassistans och ange riktningen för
släpet genom ytterbackspegelns
styrknapp.

Upptäcker fordon i körriktningen
och varnar föraren vid farliga situationer. Om inte föraren reagerar i
tid bromsar systemet automatiskt.
Som tillval finns även Front Assist
som kan upptäcka fotgängare och
cyklister.

Adaptiv farthållare ACC 2.0.
Med DSG-låda även ”Stop
and Go“-Funktion.1), 2), 4)
Hjälper dig att hålla rätt
avstånd till fordonet framför.
I kombination med DSG-låda
kan bilen starta automatiskt
efter korta stopp i trafikstockningar eller tät stadstrafik.

Travel Assist med Emergency
Assist.1), 2), 4)
Kombinerar funktionerna i
ACC 2.0, Lane Assist och
Emergency Assist för avslappnad körning på långa
resor eller i långsamma
köer.

Pålitligt systemstöd
För att du ska kunna köra mer avslappnat och få hjälp när du
behöver det har Caddy Cargo många förarassistanssystem.1)

1) Extrautrustning mot merkostnad. 2) Inom systemets begränsningar. 3) Kommer att lanseras senare.
på ett trafiksäkert sätt. 6) Endast i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem.

4) Stop & Go endast i kombination med DSG automatlåda.

5) Föraren måste alltid vara beredd att ta över kontrollen från assistanssystemen, och är alltid ansvarig för att framföra fordonet

Lane Assist.1), 2), 5)

Emergency Assist.1), 2)

Side Protection.1), 2)

Sign Assist.1), 2), 6)

Side Assist.1), 2)

Aktiv styrhjälp om bilen håller
på att lämna sitt körfält utan att
blinkers aktiveras. Föraren kan
även varnas med ljud och symboler. Aktiv från 60 km/h.

Systemet griper in om föraren
blir inaktiv under en viss tid.
Systemet reagerar på inaktivitet med en varningston och
en väckningsskakning och
bromsar därefter automatiskt
fordonet till stillastående.

Sensorer övervakar fordonets
sidor och varnar både med ljud
och med meddelanden på färddatorn om bilen kommer för
nära parkerade bilar eller
föremål som stolpar, väggar
eller fotgängare.

Registerar viktiga vägmärken (t ex hastighet) och visar
dem på färddatorns skärm.

Varnar för fordon som närmar sig bakifrån eller som
finns i döda vinkeln, med
hjälp av LED-ljus i respektive ytterbackspegel.

Caddy Cargo – Förarassistanssystem
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01

*Extrautrustning mot merkostnad.

Bilarna på bild är extrautrustade.

Ämnad för stora
uppgifter
Hur du upplever arbetsdagen beror till stor del på dina verktyg
och förutsättningar. Tack vare innovativ teknik, tåliga material
och möjlighet till individuell anpassning kan Caddy Cargo hjälpa
dig med det mesta.

02

01 Mellanvägg. Håller ryggen fri. Den
böjda formen på mellanväggen skapar
utrymme och luft för förarens och
framsätespassagerarens axlar.
02 Hög takbelastning. Med en takbelastning på upp till 100 kg blir
taket en lastzon att räkna med i
Caddy Cargo.

03 Surrningsöglor. De sex nerfällbara
surrningsöglorna säkrar tunga laster på
fordonsgolvet i Caddy Cargo.
04 Gummimatta. Ökar säkerheten
tack vare en halkfri yta. Den tåliga
gummimattan har perfekt passform
och tvättbar plastyta. Ger också en
isolerande och ljuddämpande effekt.

03 | 04

Trägolv. Som standard i Sverige
monteras ett stabilt trägolv.

Tålig interiör. De invändiga materialen
är valda speciellt för att tåla daglig användning med slitage och smuts. Både
sätesklädsel och väggbeklädnad är
extra tåliga och smutsavvisande.

Caddy Cargo – Lastsäkring
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Stabil körning på
alla väglag
På motorvägen, i stadstrafik eller på byggarbetsplatsen. Med
Caddy Cargo ställer du in din egen körprofil. Under huven har du
nyutvecklade motorer, DSG-växling och 4MOTION fyrhjulsdrift.

01

01 DSG automatlåda.1) 2) Caddy Cargo
kan utrustas med en 7-växlad DSG
automatlåda för mjuka, helautomatiska växlingar utan avbrott i dragkraften.
02 4MOTION fyrhjulsdrift.1), 2), 3)
Fyrhjulsdriften anpassar automatiskt
kraftöverföringen till hjulen utifrån
den aktuella körsituationen. Det gör
att du får stabil drivning oavsett om
du kör på halt, moddigt eller lerigt
underlag. Erbjuds i kombination med
manuell växellåda.
03 NYHET Nu finns Caddy Maxi TGI med
en 1,5 liters motor som drivs av biogas.
Fem gasbehållare under bilen, som
sammanlagt rymmer 21,1 kg gas, gör
det möjligt att reducera klimatpåverkan och minska beroendet av fossila
drivmedel. En liten bensintank på drygt
8 liter fungerar som reserv och hjälper
till vid startögonblicket.
1) Extrautrustning mot merkostnad. 2) Ej möjlig för alla motoralternativ.
återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

3) Kommer att lanseras senare.

Bilarna på bild är extrautrustade. Utrustningen i bilarna på bild och

Förbättrad utsläppskontroll.
Nyutvecklad dubbeldosering minskar
utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer avsevärt jämfört med den
tidigare modellen. Det sker genom
en riktad dubbel AdBlue®-injektion i
de två seriekopplade SCR-katalysa
torerna. En speciell barriärkatalysator förhindrar också läckage
av ammoniak.
Effektiva motorer. Mer kraft
ur bränslet. Motorerna i Caddy Cargo
är bland de mest effektiva och
ekonomiska bensin- och diesel
motorerna någonsin i sin klass.

03

Caddy Cargo – Drivteknik
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01

*Extrautrustning mot merkostnad.

Bilarna på bild är extrautrustade. Utrustningen i bilarna på bild och återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

03

Välfungerande
arbetsplats
Med Caddy Cargo som arbetsplats är du väl förberedd
även för överraskningar under arbetsdagen.
Anpassningsmöjligheterna ökar din effektivitet.

01 Ryggstöd.* NYHET Ryggstödet kan,
när det fälls framåt, bli en skrivplatta
med praktiska förvaringsalternativ och
har dessutom hållare för mappar och
mobiltelefoner.

02

02 230 V-uttag.* Ett centralt placerat
eluttag på mellanväggen är perfekt för
laddning av exempelvis handverktyg
eller bärbara datorer.
03 LED-belysning i lastutrymmet.* De
ljusstarka LED-lamporna är strömsnåla
och ger förbättrad upplysning av hela
lastutrymmet.

Caddy Cargo – Rullande arbetsplats
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02

Utrustning
Exteriör
Stötfångare, grå
Stötfångare, dörr- och bakluckehandtag i bilens lackfärg
Ytterbackspegelhus, svartlackerade
Dörrhandtag i bilens lackfärg
Kylargrill utan kromlist
Takreling i svart eller silver
H7-Strålkastare
LED-strålkastare
LED-Bakljus
Elektriskt inställbara och uppvärmningsbara ytterbackspeglar
Elektriskt inställbara, uppvärmningsbara och infällbara ytterbackspeglar

●
●
●
●
●
●

01

03 I 04

●
●
●
●
●

Infotainment och uppkoppling
8,25" Radiosystem ”Composition”
10" Radiosystem ”Ready 2 Discover“
10" Navigationssystem ”Discover Media“
10" Navigationssystem ”Discover Pro”
Digital Radio DAB+
Röststyrning
Bluetooth-Handsfree
App-Connect
Mobiltelefongränssnitt ”Comfort“ inkl. induktiv laddning
USB-C-uttag med laddningsfunktion vid förarplats
USB-C-uttag för laddning och data vid förarplats

●
●
●
●
●
●
●

01 Radiosystem ”Composition”. Detta system har
en 8,25" färgpekskärm, upp till 4 högtalare, två USBC-uttag i mittkonsolen och Bluetooth-anslutning. Systemet stöder We Connect1) och We Connect Plus1), 2).

●
●
●
●

1) För att använda We Connect behöver du ett användarkonto hos Volkswagen ID och måste logga in med användarnamn och lösenord. Dessutom
måste ett separat avtal för We Connect tecknas. För We Connect Plus behövs ytterligare ett avtal tecknas med Volkswagen AG online. För We
Connect Plus har du 90 dagar på dig efter fordonsleverans att registrera fordonet på portal.volkswagen-we.com för att kunna utnyttja tjänsterna
under hela den avgiftsfria perioden. 2) Efter den kostnadsfria perioden tillkommer en kostnad för plus-tjänsterna. 3) För att kunna använda We
Upgrade behöver du ett användarkonto hos Volkswagen ID, ett giltigt avtal för We Connect och din legitimation som huvudanvändare, vilket innebär
att du länkar ditt användarkonto till det specifika fordonet. Det är också nödvändigt att fordonet har tekniska förutsättningar för den aktuella We
Upgrade-uppdateringen. De We Upgrade-funktioner som finns tillgängliga för respektive fordon visas för huvudanvändaren i webb- eller In
Car-shoppen. 4) Inom systemets begränsningar. Utrustningen i bilarna på bild och återgivningen av färger kan skilja sig från det slutliga fordonet.

02 Radiosystem ”Ready 2 Discover”. Förutom funktionerna i Radiosystemet ”Composition” har detta
system en 10" färgpekskärm och integration av
smarta mobiltelefoner. Enheten ger också
navigeringsfunktion efter att funktionen köpts och
låsts upp i In Car-shoppen.

03 Navigationssystem ”Discover Media”. Systemet
med en 10" färgpekskärm och 4 högtalare erbjuder
2D/3D-navigering, flera kartalternativ, gratis kartuppdateringar via Internet, We Connect1) och We Connect
Plus.1), 2)
04 Navigationssystem ”Discover Pro”. Utöver
funktionerna i navigationssystemet ”Discover Media”
erbjuds röststyrning, trådlös App-Connect, Streaming
& Internet samt We Connect Plus1), 2) under tre år. We
Connect Upgrades3) kan beställas på begäran. Det
avancerade systemet kan också visa en navigeringskarta på den digitala mätartavlan och har igenkänning av vägmärken som standard.4)

05

Förarplats
Handskfack, låsbart med belysning
Takpanel med förvaringsfack
Förarsäte med höjdjustering
Säte för framsätespassagerare med höjdjustering
Säte för framsätespassagerare med fällbart ryggstöd och arbetsyta på det nerfällda stödet
Manuellt svankstöd för förare och främre passagerare
ergoComfort-säten (AGR) för förare och främre passagerare
Armstöd för förare och främre passagerare
Lådor under framsätena
Multifunktionsratt
Multifunktionsratt i läder
Shift-by-Wire för DSG
Färddator ”Plus”
Digital Cockpit – active info display
Elektriska fönsterhissar
Textilgolv
Gummimatta förarhytt
Golvmattor
LED-belysning interiört
12 V-uttag
230 V-uttag

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

07

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

05 Multifunktionsratt. Gör det enkelt att komma åt
och ställa in fordonsfunktioner under körning.
Luftkonditionering och solskydd
Manuell luftkonditionering med elektronisk styrning inkl. damm- och pollenfilter
2-zoners luftkonditionering ”Climatronic” inkl. AirCare
Sätesvärme för förare och främre passagerare
Parkeringsvärmare med fjärrstyrning
Solskydd med ficka på insidan
Vindrutevärmning inklusive uppvärmda spolarmunstycken
Uppvärmd bakruta
Isolerglas

•

Standard

•

Extrautrustning

06

●
●

Multifunktionsratt i läder. Exklusiv läderkänsla och
praktisk användarvänlighet. I fordon med DSG
automatlåda blir växlingen ännu smidigare tack
vare paddlarna.

07 Två-zoners luftkonditionering ”Climatronic” inkl.
AirCare. Det helautomatiska luftkonditionerings
systemet med allergenfilter har flera sensorer och
håller inställd temperatur konstant individuellt för
föraren och framsätespassageraren.

●
●
●
●

06 Manuell luftkonditionering med elektronisk inställning inkl. damm- och pollenfilter. Ser till att temperaturen håller sig konstant på den önskade nivån.

●
●

Caddy Cargo – Utrustning
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Lastutrymme
Fönster i lastutrymmet
12 V-uttag
Innerbelysning
LED-belysning i lastutrymme
LED-spots på bakluckans insida
Bakdörrar utan fönster
Bakdörrar med fönster
Baklucka med fönster
Bakrutetorkare med spolning och intervall
Igendragningshjälp ”Soft Close” av baklucka
Hel mellanvägg
Mellanvägg med fönster och skyddsgaller
Mellanvägg med skyddsgaller
Gummimatta i lastutrymme
Trägolv
Sex surrningsöglor, nerfällningsbara och försänkningsbara
Dragkrok, fast, upp till 1500 kg släpvagnslast1) inkl. släpvagnsstabilisering
Dragkrok, avtagbar, upp till 1500 kg släpvagnslast1) inkl. släpvagnsstabilisering

01

03

02

04

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Säkerhetssystem
Nödsamtal eCall
Multikollisionsbroms2)
Elektroniskt stabiliseringsprogram2)
ABS-bromsar
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Frontairbags för förare och främre passagerare
Sido- och huvudairbags för förare och främre passagerare
Front-, sido-, gardin- och interaktion-airbags för förare och främre passagerare
Trepunkts säkerhetsbälte med bältesspännare för förare och främre passagerare
Bältespåminnare
Elektronisk startspärr
Stöldskyddssystem med inre övervakning och bogseringsskydd
Centrallås med två fjärrkontroller och invändig manövrering
Separat låsning för lastutrymme

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

01 Baklucka med fönster. Smidig öppning och funktion som regnskydd tack vare den stora öppningshöjden.
Det breda fönstret förbättrar runtomsikten.
02 Bakdörrar utan fönster. De takhöga bakdörrarna
är uppdelade i förhållandet ⅔ till ⅓ och har en maximal öppningsvinkel på cirka 180.°

1) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ. 2) Inom systemets begränsingar 3) Endast i kombination med ett kompatibelt info
tainmentsystem. 4) Stop & Go endast i kombination med DSG automatlåda. 5) Föraren måste ständigt vara beredd att ta över kontrollen från
assistanssystemen, och är alltid ansvarig för att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. 6) Kommer att lanseras senare. Bilarna på bild är extra
utrustade.

03 Mellanvägg med fönster och skyddsgaller.
minskar problem med reflektioner tack vare
fönstrets lutande position. Gallret skyddar mot
inträngande last, till exempel vid plötslig
inbromsning.
04 Hel mellanvägg. Separerar lastutrymmet fullständigt från förarhytten.

05

Säkerhetssystem (fortsättning)
Nyckelfritt startsystem ”Keyless Go”
Nyckelfritt startsystem ”Keyless Advanced”3)
Innerbackspegel, manuellt avbländningsbar
Innerbackspegel, automatiskt avbländningsbar

●
●
●
●

Förarassistanssystem
Elektromekanisk servostyrning
Adaptiv farthållare ACC 2.0 med ”Stop and Go”2), 4)
Front Assist2) med skydd för fordon samt City Emergency Brake
Front Assist2) med skydd för fotgängare och cyklister samt City Emergency Brake
Dynamic Road Sign Assist2), 3)
Farthållare med hastighetsbegränsning2)
Side Assist med Blind Spot monitor 2)
Lane Assist med varnande rattvibration2), 5)
Travel Assist med Emergency Assist2), 4)
Parkeringssensorer fram och bak2)
Backkamera Rear View2)
Parkeringssensorer bak2)
Park Assist med parkeringssensorer fram och bak2)
Rear Traffic Alert2)
Trailer Assist2), 6)
Strålkastare med automatiskt varselljus2)
Strålkastare med automatiskt varselljus samt ”Coming home” och ”Leaving home” 2)
Ljus- och siktpaket2)
Dimljus med integrerade kurvljus2)
Helljusassistent Light Assist2)
Kurvljus och allvädersljus för LED-strålkastare2)
Trötthetsvarning2)
Däcktryckskontroll2)
Däcktryckskontroll med direktmätning2), 3)
Elektrisk parkeringsbroms med Auto Hold-funktion2)

•

Standard

•

Extrautrustning

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

05 Dragkrok, avtagbar, upp till 1500 kg
släpvagnslast1) inkl. släpvagnsstabilisering. Kan
monteras och demonteras i några enkla steg.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Fälgar

16"

17

"

*Beroende på kombination av motor och växellåda.

01

02

03

04

Bilderna på dessa sidor kan endast användas som vägledning eftersom färgerna inte kan återges helt korrekt i tryck. Bilderna visar extrautrustning.

05

Sätesklädsel

Fälgar
01 Stålfälg med hjulsida 6,5 J x 16.
Svart. Med däck 205/60 R 16.
02 Lättmetallfälg ”Wien” 6,5 J x 16.
Brilliantsilver. Med däck 205/60 R 16.
03 Stålfälg med hjulsida 6,5 J x 17.*
Silver. Med däck 215/55 R 17.
04 Lättmetallfälg ”Colombo” 6,5 J x 17.
Blanksvart. Med däck 215/55 R 17.
05 Lättmetallfälg ”Barahona” 6,5 J x 17.
Brilliantsilver. Med däck 215/55 R 17.

●

●

●

●

●

06

07

Sätesklädsel
06 Textilklädsel, design ”Double Grid“
07 Tålig textilklädsel, design ”Robusta“
08 Sätesklädsel i konstläder, design ”Pure Diamond“

●
●
●

08

•

Standard

•

Extrautrustning

Caddy Cargo – Fälgar och sätesklädsel
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Lackfärger

Solidlack
01
02
03
04

Candy-vit
Körbärsröd
Pure Grey
Lysorange

●
●
●
●

Metallic-lacker
05
06
07
08
09
10
11
12

Reflexsilver
Mojave Beige
Costa Azul
Golden Green
Fortanaröd
Indiumgrå
Copper Bronze
Starlight Blue

●
●
●
●
●
●
●
●

Pärleffekt-lacker
13 Deep Black

●

Bilderna på dessa sidor kan endast användas som vägledning eftersom
färgerna inte kan återges helt korrekt i tryck. Bilarna på bild är extra
utrustade.

Solidlack

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Metallic-lacker

Pärleffekt-lacker

13

•

Standard

•

Extrautrustning
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Tekniska data

Max.
lastrumshöjd

1272 / 1275

Lasttröskelhöjd

586 / 589

Avstånd i mm1)

Caddy Cargo

Axelavstånd 2755 / 2970

Caddy Cargo Maxi

890 / 890

855 / 993
Fordonslängd 4500 / 4853

Mått1)

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

Lastrum
Volym2) i m3
Bredd x höjd i mm
Skjutdörr
Bredd x höjd i mm
Bakdörrar
Bredd x höjd i mm

6955)/703 x 1096

8365)/846 x 1096

1234 x 1122

1234 x 1122

Baklucka
Bredd x höjd i mm

1234 x 11306)

1234 x 11306)

Vändradie i mm

11 400

12 100

upp till 6767)
upp till 15008)
upp till 100

upp till 7237)
upp till 15008)
upp till 100

Lastkapacitet i Caddy Cargo

Europa-pallar
800 x 1200 mm

Euro-3-pallar
1000 x 1200 mm

Rullcontainer
720 x 830 mm

Vikt (i kg)
Lastförmåga
Släpvagnslast
Max. taklast

Caddy Cargo
Caddy Cargo Maxi

1) Observera att dessa är ungefärliga värden och att måtten kan skilja sig på grund av tillverkningstoleranser. 2) Enligt VDA/SAE-mätmetod. 3) Maximal lastrumshöjd. Lasthöjd utan golvbeläggning 1259 mm. 4) Maximal lastrumshöjd. Lasthöjd utan golvbeläggning 1264 mm. 5) Med mellanvägg.
6) Med takantenn. 7) Lastförmågan varierar beroende på utrustning. 8) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ. 9) Uppmätt vid fordonets golvnivå. Bilarna på bild är extrautrustade.

1230 / 1230

1614 / 1614

Totalhöjd 1856 / 1860 1)
Spårbredd 1855 / 1855
Bredd med ytterbackspeglar 2100 / 2100

Lastutrymme9) med mellanvägg
1797 / 2150

Bredare Maxi Skjutdörr (8365)/846 x 1095 mm) med Caddy Cargo Maxi1)

Europa-pall
800 x 1200 mm

Rullcontainer
720 x 830 mm
Caddy Cargo – Tekniska data
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Bränsleförbrukning
Caddy Cargo
Motor

Växellåda

Drivning

Effekt

Avgasnorm

Förbrukning1,2,3

CO2-utsläpp3

Acceleration

Max. hastighet

2,0 TDI

6-vxl man

Fram

75 hk (55 kW)

Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,2/4,9 l/100 km

129 gram/km

16,7 sek

155 km/h

2,0 TDI

6-vxl man

Fram

102 hk (75 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,2/4,9 l/100 km

128 gram/km

12,6 sek

173 km/h

2,0 TDI

6-vxl man

Fram

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,2/4,9 l/100 km

128 gram/km

10,5 sek

185 km/h

2,0 TDI

6-vxl man

4MOTION

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,3/4,7/5,4 l/100 km

142 gram/km

–

183 km/h

2,0 TDI

7-vxl DSG

Fram

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,7/4,4/5,2 l/100 km

135 gram/km

10,7 sek

184 km/h

1,5 TSI

6-vxl man

Fram

114 hk (84 kW) Euro 6d-ISC-FCM

8,0/5,5/6,4 l/100 km

146 gram/km

–

180 km/h

1,5 TSI

7-vxl DSG

Fram

114 hk (84 kW) Euro 6d-ISC-FCM

8,6/5,6/6,7 l/100 km

151 gram/km

–

179 km/h

Förbrukning1,2,3

CO2-utsläpp3

Acceleration

Max. hastighet

Caddy Cargo Maxi
Motor

Växellåda

Drivning

Effekt

Avgasnorm

2,0 TDI

6-vxl man

Fram

102 hk (75 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,2/5,0 l/100 km

130 gram/km

13,0 sek

173 km/h

2,0 TDI

6-vxl man

Fram

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,2/4,9 l/100 km

129 gram/km

10,9 sek

185 km/h

2,0 TDI

6-vxl man

4MOTION

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,4/4,8/5,5 l/100 km

144 gram/km

10,9 sek

183 km/h

2,0 TDI

7-vxl DSG

Fram

122 hk (90 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,7/4,5/5,2 l/100 km

138 gram/km

11,1 sek

184 km/h

1,5 TSI

6-vxl man

Fram

114 hk (84 kW) Euro 6d-ISC-FCM

8,1/5,6/6,5 l/100 km

148 gram/km

–

180 km/h

1,5 TSI

7-vxl DSG

Fram

114 hk (84 kW) Euro 6d-ISC-FCM

8,7/5,7/6,8 l/100 km

153 gram/km

–

179 km/h

1,5 TGI (gas)

6-vxl man

Fram

114 hk (84 kW) Euro 6d-ISC-FCM

6,0/4,0/4,6 kg/100 km

126 gram/km

–

187 km/h

1) Stadstrafik/landsväg/blandad körning. När värdet är angivet med streck, beror det på att det inte fanns något beräknat testvärde vid trycktillfället.
2) Tankvolym för modeller med framhjulsdfrift: Diesel 50 liter, AdBlue® (TDI) ca 15 liter.
3) De angivna förbruknings- och utsläppsvärdena är uppmätta enligt föreskrivna mätförfaranden. Sedan 1 september 2017 har vissa nya fordon harmoniserats över hela världen enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), ett mer realistiskt testförfarande för mätning av
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Ytterligare utrustning och tillbehör (tillbehör, däckformat etc.) kan påverka relevanta fordonsparametrar, t.ex. vikt, rullmotstånd och aerodynamik. Förutom detta, kan även väder- och trafikförhållanden samt individuell körstil påverka både bränsleförbrukning
alternativt energiförbrukning, CO2-utsläpp och prestanda.

Mått
Caddy Cargo och Caddy Cargo Maxi

L1

H3/H4/H5

B1

1855
2100

H6

B2
H2

W2

H1

W3

855/
993*

W1
2755/2970*
4500/4853*
4601/4954*

890

*Värden gäller för Caddy Cargo Maxi.
Mått
B1/B2

Caddy Cargo
Lastytrymme, bredd, min/max

(mm)

Caddy Cargo Maxi

1230/1614

H1

Markfrigång (under motorskydd)

(mm)

160

159

H2

Tröskelhöjd bak

(mm)

586

589

H3/H4/H5

Fordonshöjd inkl takreling (tillval) /inkl antenn (tillval)

(mm)

1819/1853/1856

1823/1859/1860

H6

Lasthöjd/med lastgolv (tillval)

(mm)

1259/1256

1264/1261

L1

Lastlängd på golvet (mm)

(mm)

1797

2150

W1/W2

Sluttningsvinkel fram/bak

(°)

16,8/ 18,7

16,6/16,1

W3

14,0

13,0

Skjutdörr, bredd x höjd

Rampvinkel

(mm)

695 x 1096

836/1096

Baköppning med dörrar/med baklucka (tillval), bredd x höjd

(mm)

1234 x 1122/1234 x 1130

Lastrumsvolym
Vändradie

(°)

(m3)

3,1

3,7

(m)

11,4

12,1
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Caddy Cargo
BRO 472 001 11. Tryckt i Sverige på svenskt papper.
Utgåva: Oktober 2022.
Rätt till ändringar förbehålles.
www.volkswagen-transportbilar.se

Vissa av bilarna som visas i denna broschyr har extrautrustning som innebär merkostnad.
Alla specifikationer för utrustning och tekniska data är baserade på den svenska marknaden
och är giltig vid tidpunkten för tryckning. Din Volkswagen-återförsäljare ger gärna mer
information om tillgänglig extrautrustning och andra tillval. Ändringar kan göras utan
föregående meddelande. DSG® och 4MOTION® är registrerade varumärken som tillhör
Volkswagen AG och andra företag inom Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Om
ett varumärke i denna broschyr inte är märkt med ® ska det inte tolkas som att detta märke
inte är ett registrerat varumärke och/eller att detta märke skulle kunna användas utan i förväg inhämtat skriftligt medgivande från Volkswagen AG. Volkswagen hanterar retur av och
ombesörjer återvinning av uttjänta fordon. Således kan alla fungerande Volkswagenbilar
returneras till Volkswagen utan kostnad. För ytterligare information, vänligen kontakta din
Volkswagen-återförsäljare.
Användningen av We Connect mobila onlinetjänster möjliggörs via en integrerad internetanslutning. Kostnad för mobildata som uppstår inom Europa står Volkswagen AG för i
samband med nätverkstäckning, med undantag för tjänsterna ”Streaming & Internet”. För
användning av tjänsterna ”Streaming & Internet” och WLAN-hotspot kan kunder teckna
abbonemang med datapaket via vår externa partner inom mobilkommunikation, Cubic
Telecom och kan användas i många europeiska länder. Besök vw.cubictelecom.com för
priser och information om vilka länder som stöds. Alternativt är det möjligt att använda
webbradio, hybridradio och mediaströmning via en mobil enhet (t.ex. smartphone) med
möjligheten att fungera som en mobil Wi-Fi-hotspot. I det här fallet är de relaterade
tjänsterna endast tillgängliga med ett befintligt eller separat avtalat mobiltelefonavtal
mellan dig och din mobiloperatör och endast inom det område som täcks av ditt mobil
nät. Genom att ta emot datapaket från internet kan ytterligare kostnader (t. ex. roaming
avgifter) uppstå, beroende på ditt specifika mobiltelefonavtal och särskilt när du arbetar
utomlands. För att använda gratis-appen We Connect, behöver du en smart telefon med
lämpligt operativsystem (iOS eller Android) och ett SIM-kort för mobildata samt ett
befintligt eller separat mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiltelefonoperatör.
Tillgången på de enskilda tjänsterna för We Connect och We Connect Plus som beskrivs i
paketen kan variera från land till land. Tjänsterna är tillgängliga under respektive avtalad
avtalsperiod och kan bli föremål för ändringar i innehållet under avtalsperioden. Mer
information finns på www.volkswagen-transportbilar.se och hos din Volkswagenåterförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om mobilpriser.

