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* Laddningstiden är beräknad på en offentlig laddstation utrustad med det optimala CSS snabbladdningssystem. Bilarna på bild är extrautrustade. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för detaljer gällande utrustning och tillval.



Elektrisk, digital och
framåtblickande.

Ladda fullt en gång. 
Kör upp till 160 km.

Litiumjon-batteriet med en total kapacitet på 35,8 kWh är kompakt 
integrerat i nedre delen av chassit och kan laddas med både likström 
och växelström, tack vare systemet CCS. Därför kan e-Crafter laddas 
både på laddstationer och andra laddstolpar som använder CCS.

Med en mindre laddbox kan du ladda nya e-Crafter på ungefär 5 timmar 
och 20 minuter. Ett komplett paket, bestående av en laddbox med 
växel ström och installation på plats, erbjuds av våra samarbetspartners. 
Mer information finns hos din Volkswagen-återförsäljare.

Snabbare laddning går att få på laddstationer med CCS-systemet. 
Dessa ger 40 kW likström och laddar litiumjon-batterier till 80 % på 
ungefär 45 minuter.

Nya e-Crafter erbjuder rejäl motorstyrka 

nästan helt utan utsläpp. Den kraftfulla 

el-motorn på 100 kW ger ett vridmoment på 

290 Nm från stillastående. Navigations-

systemet ger under körning all relevant 

information du kan behöva. Från energinivå 

och bromskraftåtervinning till den 

återstående räckvidden.



Morgondagens teknik
är redan här.
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Lastförmåga på upp till 1,7 ton

Upp till 10,7 m3 lastrumsvolym

Mått lastutrymme: 3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Egenskaper som en transportbil men drivning med elmotor

El-motor med max. 100 kW effekt

Räckvidd på 173 km vid full laddning

Litiumjon-batteri laddas till 80 % på ca 45 minuter*

Framtiden för 
transportbilar. Nya tider kräver nya svar. Det här gäller inte minst den ökande mängden leveranser 

inom städernas centrala områden. Nyutvecklade e-Crafter kan nu erbjuda företag 

inom bud- och paketleverans det första helt elektriska fordonet från Volkswagen 

Transportbilar. Morgondagens behov och krav är redan här. Liksom nya e-Crafter.
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Vissa fordon som visas på bild i denna broschyr är extrautrustade. Information om utrustning 
och tekniska data bygger på förutsättningar gällande den tyska marknaden och är giltig vid 
tidpunkten för tryckning. Din lokala Volkswagen-återförsäljare kan ge mer information om vad 
som gäller för den svenska marknaden. Ändringar kan komma att införas utan föregående med-
delande. BlueMotion®, DSG® och TSI® är registrerade varumärken inom Volkswagen AG och 
andra företag inom Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Även om ett varumärke visas 
utan symbolen ® ska det inte tolkas som att det inte är ett varumärke. Eventuell användning 
kräver ett i förväg skriftligt godkännande från Volkswagen AG. Volkswagen erbjuder möjlig het 
att returnera uttjänta fordon. Alla fordon från Volkswagen kan därför återvinnas på ett miljövän-
ligt sätt och kan enligt lag returneras utan kostnad. Ytterligare information går att få från din 
lokala Volkswagen-återförsäljare eller på www.volkswagen.de. 




