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Originalet.
Efter mer än 70 års utveckling och som 
mångårig marknadsledare i klassen blir 
Transporter bara bättre och bättre.  

Imponerande utbud. 
Transporter finns som Skåp, Kombi och Pickup i 
fler än 400 varianter. Beroende på modell finns 
flera takhöjder, axelavstånd, sätesvarianter och 
flaklängder. 

Beprövad kvalitet. 
Stabil kaross, hållbara material och högkvalitativ 
finish.

Uppdaterad elektronik. 
Ny elektronik inklusive en ny elektromekanisk 
servo styrning och förbättrad påbyggnads-
integration, öppnar för många nya smarta funktio-
ner och tjänster på den uppdaterade versionen av 
Transporter.

Moderna förarassistanssystem.
Nu också med Side Protection1), 2), 3), Crosswind 
 Assist2), 3), Lane Assist1), 2), 3), 4), Parkerings assistent1), 2), 

3), Rear Traffic Alert1), 2) och Släpvagnsmanövrering1), 

2), 3). Backkameran1) är nu också tillgänglig i kombi-
nation med bakdörrar.

AdBlue Twin Dosing Technology
Genom dubbla SCR-katalysatorer och effektiva 
partikelfilter kan bilen i alla möjliga körsituationer 
effektivt reducera utsläppen av kväveoxider. Även 
förbrukning och CO2-utsläpp minskar med de nya 
motorerna.

1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Inom systemets begränsningar.     3) Endast för 
slutna karosser.     4) Föraren måste ständigt vara redo att ta över kontrollen från assistans-
systemen och har alltid ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.    Bilarna på bilden 
är extrautrustade.
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01 Kombiinstrument
02 Färddator ”Premium“1)

03 Navigationssystem ”Discover Media“1)

04 Tvådelat förvaringsfack
05 12V-uttag och 2 x USB C-uttag
06 Induktiv laddning
07 Låsbart handskfack 
08 Fack för tumstock
09 Öppet förvaringsfack
10 Mugghållare 

1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Standard på Transporter Pickup med förvaringslåda. Extrautrustning mot merkostnad för Transporter Skåp, Transporter Kombi med två förvaringslådor. Ej tillgängligt i kombination med genomlastningslucka.     4) 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 upprättas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar efter att du har mottagit din nya bil för att 
registrera den på portal.volkswagen-we.com för att kunna använda tjänsterna under hela den avtalade fria perioden.     Bilen på bilden är extrautrustad.
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Optimerad, ergonomisk förarplats. 
Ratt och förarsäte är steglöst justerbart,
form stabil och bekväm sätesklädsel, ny design 
på instrumentpanelen och perfekt runtomsikt.

Maximal variation. 
Ny genomlastningslucka1), modulärt sätes-
system1), stort urval av säteskombinationer och 
ny tvåsitssoffa med låsbart förvaringsutrymme.2)

Uppgraderad standard. 
Bland mycket annat är alla bilar som standard 
nu utrustade med radio inklusive handsfree-
system och USB-gränssnitt, interiörbelysning 
med LED-lampor, centrallås och elektriska 
fönsterhissar.

Bra uppkoppling. 
Nya radio- och navigationssystem1 med upp till 
23,4 cm (9,2 tum) pekskärmar, uppkoppling 
genom integrerade SIM-kort, förarassistans-
system, digital vagnparkshantering med Fleet 
Connect1, 3 och induktiv laddning1 av smarta 
telefoner.

Stabil invändigt.
Ny förarplats: Instrumentpanel, dörrar och sido-
paneler med mörk och smutsavvisande yta. 
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Väl utnyttjat utrymme. 
Upp till 2 975 mm1), 2) lång och 1 940 mm1), 3) hög 
lastyta, gott om utrymme i förarhytten och ett 
sofistikerat förvaringssystem.

Innovativa transportlösningar. 
Universalgolv4) för standardiserade hyllsystem, 
takventil4) och ytterligare lastrumsventilation4),
sido paneler av hardboard4) och ny genomlastnings-
lucka4) med 350 mm1) mer plats för långgods med 
upp till 3 325 mm1), 2) längd.

Optimal anpassning för svåra väglag. 
Fyrhjulsdrift 4MOTION4), 5), DSG-växellåda,4), 5)

Hill Descent Control,4), 6), 7) Hill-start Assist7) och 
mekanisk differentialspärr.4), 6)

Kan anpassas för många behov. 
Genom certifierade partners erbjuds en uppsjö av 
anpassningar och speciallösningar för unika behov.

Finansiering och kringtjänster. 
Förmånliga leasing- och finansieringsmodeller, 
olika försäkringslösningar samt special-
anpassade tjänster och förmånsprogram.

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     
2) Gäller långt axelavstånd, uppmätt på golvnivå.    3) Med högt tak.   4) Extra utrustning 
mot merkostnad.     5) Ej tillgängligt för alla motorer.     6) Endast i kombination med 
4MOTION fyrhjulsdrift.  7) Inom systemets begränsningar.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Innehåll 

08 Modellvarianter
10 Transporter Skåp
18 Transporter Kombi
24 Transporter TwinCabin
28 Transporter Pickup

34 Tillval från CustomizedSolution
36 ABT e-Transporter

38 Drivteknik
40 Förarassistanssystem
42 Fleet Connect och We Connect

44 Utrustning
49 Sätesklädsel
50 Lacker
52 Däck och fälgar
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Transporter ger möjligheter åt alla.
Transporter Kombi.

Ända sedan 1950 har Kombi övertygat med lätt bort-
tagbara säten för att kunna skifta mellan person-
transporter och godstransporter. Den flexibla 
interiören och de mångsidiga sätesvarianterna 
erbjuder en lösning för nästan alla situationer.

Transporter TwinCabin.

Lägg till en soffa för fler passagerare i en Transporter 
TwinCabin, så har du den optimala transportbilen för 
familjer eller stora arbetslag. Upp till sex personer 
och två Euro-pallar får plats samtidigt.

Transporter Pickup.

Transporter Pickup har funnits med sedan den 
allra första versionen av Transporter. Även den 
senaste modellen är trogen sitt arv, om än 
i avsevärt mer modern version. Finns som 
både enkel- och dubbelhytt.

Transporter Skåp.

För mer än 70 år sedan såg de första varianterna av 
skåp versionen dagens ljus. Idag är Transporter Skåp mer 
effektiv än någonsin. Kombinationen av stort last  -
ut rymme och moderna assistanssystem gör Transporter 
till ett riktigt bekvämt och mångsidigt alternativ.

Bilarna på bilden är extrautrustade.
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Plats för allt.

1) Med långt axelavstånd och högt tak.     2) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.    3) Inom systemets begränsningar.     4) Ej tillgängligt för Pickup eller Chassi.     5) Extrautrustning mot merkostnad.     Bilen på bilderna är extrautrustad.



Mycket last. Mycket trafik. Många stopp. 

Transporter Skåp underlättar vardagen. Med 

sin låga lasttröskel, rejäla lasthöjd och pålit-

liga lastsäkring skapar den ideala arbets-

förhållanden. Elektromekanisk servo styrning 

och förarassistanssystem ger både bekväm 

och trygg körning.

• Störst modellutbud i sin klass 
• Upp till 2,5 ton släpvagnsvikt
• Upp till 1,2 ton lastförmåga
• Plats för upp till tre Europa-pallar 
• Upp till 6,7 m3 Lastrumsvolym1)

• Upp till 1 940 mm2) Lastrumshöjd 
• Två axelavstånd och takhöjder 
• Olika typer av mellanvägg 
• Ergonomisk arbetsplats
• Side Assist3), 4)

• Totalt upp till 20 assistans- 
och säkerhetssystem5)

Viktiga funktioner

 Transporter 
Skåp 

Allt tätare trafik.
Lane Assist3), 4), 5) bevakar och varnar för bilar 
i ”döda vinkeln”.

Smidigare att parkera.
Den nya Parkeringsassistenten3), 4), 5) underlättar 
både vid fickparkering och vid manövrering på 
vanliga parkeringsplatser.

Tål extrem belastning.
Specialanpassad Transporter för budbilsverksamhet5)

har extra förstärkning av speciellt utsatta fordonsdelar.
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1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Med långt axelavstånd. Uppmätt på golvnivå.     3) Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     4) Gäller mekaniskt manövrerade skjutdörrar.     Bilen på bilderna är extrautrustad.

Lasta Europa-pallar från sidan.
Skjutdörren underlättar lastning med sin 
effektiva öppningsbredd på 1 017 mm.3), 4)

Rymmer långa laster.
Den nya genomlastningsluckan1) möjliggör
transport av gods med en längd på 
upp till 3 325 mm.2), 3)

Det finns alltid ett alternativ.
Surrskenorna1) ger ytterligare fästmöjligheter 
för spännband på sidoväggar, golvet och 
mellanväggen.



Skydd mot stöld.
De nya låsmöjligheterna för lastutrymmet1) gör det 
möjligt att låsa hytt och lastutrymme separat.

Säker last.
Surrningsöglorna på golvet sitter med ett avstånd 
som passar en Europa-pall.

Hektiska leveranser.
Bakdörrar1) med stor öppningsvinkel och 1 473 mm3 bred 
lastöppning gör det lättare att både lasta och lossa.
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Koncentrerat arbete.
I den bekväma förarplatsen finns det mesta inom bekvämt räckhåll. Praktiska 
förvaringsfack och den nya LED-belysningen ger bra arbetsljus.

*Extrautrustning mot merkostnad.     Bilen på bilderna är extrautrustad.



Alltid laddad mobiltelefon.
Det nya mobiltelefongränssnittet ”Comfort“ med 
induktiv laddningsfunktion* laddar kompatibla 
enheter när de ligger i facket.

Allt är välorganiserat.
Det tvådelade förvaringsfacket erbjuder ett
praktiskt utrymme för dokument och andra saker,
som alltid måste vara till hands.

Utrymme för långa dagar.
Dubbla förvaringsfack i dörrarna ger bra med 
utrymme för papper, utrustning och kaffetermos.
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Sätesvariant
med 2 eller 3 sittplatser

Europa-pallar
800 x 1200 mm 

Euro-3-pallar
1000 x 1200 mm 

Rullcontainer
720 x 830 mm 

Kort 
axelavstånd

Långt
axelavstånd

Axelavstånd 3000 / 3400

Fordonslängd 4904 / 5304

908 / 908

993 / 993

19
40

14
10

56
8 

/ 5
66

Normalt tak

Högt tak4)

20
1 

/ 
20

2

Last-
tröskel-
höjd

Axelavstånd 3000 / 3400 908 / 908

20
1 

/ 
20

2

Kort axelavstånd Långt axelavstånd 

Lastförmåga i Transporter Skåp

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     2) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ.     3) Vid användning av fyra taklastbärare.     4) Högt tak erbjuds endast med bakdörrar.     
5) Beroende på kombination av motor och växellåda.     6) Extrautrustning mot merkostnad.     7) Uppmätt vid golvnivå.     8) Inom systemets begränsningar.     9) Ej tillgängligt för Pickup eller Chassi.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Teknisk data och standardutrustning

Transporter Skåp

Mått Normalt tak
Kort/långt axelavstånd

Högt tak
Långt axelavstånd

Lastutrymme
Yta i m2 4,3 / 5,0 5,0
Skjutdörr
Bredd x höjd i mm1) 1017 x 1282 1017 x 1282
Elektrisk skjutdörr
Bredd x höjd i mm1) 954 x 1282 954 x 1282
Baklucka
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1299 —
Bakdörrar
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1299 1473 x 1694
Vänddiameter
i mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Vikt (i kg)

Tillåten totalvikt upp till 3200 / 3200 upp till 3200
Tillåten släpvagnslast upp till 25002) / 

upp till 25002)

upp till 25002)

Max. taklast 1503) / 100 100

Mått i mm1)



Lastutrymme7) utan mellanvägg 2572 / 2975

24
77

19
90 12

44

17
00

Genomlastningslucka6), 7) 2922 / 3325

1904 / 1904

2297 / 2297

Exteriör 

Stötfångare, kylargrill, ytterbackspeglar, handtag på 
dörrar och baklucka i svart 
Kylargaller med dubbel kromlist 
H7-Halogenstrålkastare
16" eller 17" Stålhjul5)

Elektriskt inställbara och uppvärmbara 
ytterbackspeglar

Klimatreglering och värmeskydd 

Manuell uppvärmning
Värmeskyddsglas

Förarplats 

Instrumentpanel med öppna fack, mugghållare och 
låsbart handskfack
Två enkelsäten
Sätesklädsel ”Double Grid“ i Titansvart
Ratt justerbar i höjd- och längdled
Elektriska fönsterhissar
LED-belysning invändigt med två läslampor i tak-
panelen
12 V-uttag
Tåligt gummigolv i förarutrymmet

Infotainment och uppkoppling 

Radiosystem ”Composition Audio“ med två hög-
talare, SD-kortplats, Bluetooth- handsfree och 
USB-anslutning

Lastutrymme 

Skjutdörr på höger sida
Baklucka utan fönster
Infällbara surrningsöglor
LED-belysning, strömbrytare  vid förarplatsen

Förarassistans- och säkerhetssystem

Elektromekanisk servostyrning
Crosswind Assist8), 9)

Bromsassistent
Varselljus
Hill Descent Control8)

Multikollisionsbroms8)

Elektroniskt stabiliseringsprogram8)

Antiblockeringssystem (ABS)
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Airbags för förare och framsätespassagerare
Elektronisk startspärr
Bältespåminnare för föraren
Centrallås med två fjärrkontroller

Bakdörrar för högt tak.
Med normal takhöjd är bakdörrar till-
val, däremot är det standard för högt 
tak. Bakdörrarna kan vara antingen 
helt i plåt, eller med fönster. Som 
extra tillval kan dörrarna få en öpp-
ningsvinkel på 250° och sidolåsning.
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* Inom systemets begränsningar. Endast för slutna karosser.     Bilen på bilderna är extrautrustad.

En för alla.



Fler turer. Fler uppgifter. Men Transporter 

Kombi har kapaciteten att hjälpa dig med alla 

typer av uppdrag. Med särskilt smuts-

avvisande sätesklädsel och gott om utrymme 

invändigt kan alla åka med. Tack vare snabbt 

urtagbara säten kan Kombi också användas 

för att transportera skrymmande gods.

• Plats för upp till nio personer 
• Flexibelt innerutrymme 
• Flera olika sätesvarianter
• ”Easy Entry”-insteg vid skjutdörr 
• Alla säten nerfällbara 
• Tålig och smutsavvisande sätes-

klädsel
• Klimatreglering
• Side Assist*

Viktiga funktioner

Lägg bara in det på sätet. 
Den nya sätesklädseln är extra tålig och 
smutsavvisande.

Snabbt in och ut. 
”Easy Entry“-funktionen gör det 
enkelt att kliva in och ur den bakre 
sätes raden.

 Transporter 
Kombi
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Skapa en plan lastyta.
Alla ryggstöd på soffan och de individuella sätena i 
passagerar utrymmet kan fällas ner.

Sidoskydd.
Med Side Protection2), 3) övervakar 
sensorer bilens alla sidor.

1) Standardutrustning på Transporter Pickup med förvaringslåda. Extrautrustning mot merkostnad för Transporter Skåp, Transporter Kombi och Transporter TwinCabin med två förvaringslådor. Ej i kombination med genomlastningslucka.     2) Extrautrustning mot merkostnad.     
3) Inom systemets begränsningar. Endast för slutna karosser.     4) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Lås in värdefull utrustning.
Det nya låsbara förvarings-
utrymmet1) under tvåsitssoffan 
skyddar mot obehörig åtkomst.



Skydd mot oväder.
Med bakluckan 2200 mm4) över markytan vid 
öppet läge kan den också användas som regnskydd.
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4 Sittplatser

1600

1967

5 Sittplatser

1600

1967

1600

1967

 Easy Entry6)

1600

1967

6 Sittplatser

1600

1967

 Easy Entry6)

12
44

16
27

7)

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser.     2) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ.     3) Vid användning av fyra taklastbärare.     4) Totalt finns det 13 sätesvarianter för Kombi med kort axelavstånd och 20 sätesvarianter för Kombi med långt 
axelavstånd.     5) Uppmätt vid golvnivå.     6) På skjutdörrsidan, för bilar med två skjutdörrar, på båda sidor.     7) Gäller fordon med skjutdörr.     8) Beroende på kombination av motor och växellåda.     9) Inom systemets begränsningar.     10) Endast för slutna karosser.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Teknisk data och standardutrustning

Transporter Kombi

Sätesvarianter för Transporter Kombi, kort och långt axelavstånd4)

Mått i mm1)

19
24

13
97

 /
 1

39
4

Lastutrymme5) 2572 / 2938

1:a Sätesrad2:a Sätesrad3:e Sätesrad4:e Sätesrad

Lastutrymme5) 1600 / 1967

Lastutrymme5) 739 / 1118

Lastutrymme5) 298

Normalt tak

Högt tak

För mått som inte visas här, se Transporter Skåp på sidan 16–17. 

57
6 

/ 
57

4

Kort axelavstånd Långt axelavstånd 

Last-
tröskel-
höjd

Mått Normalt tak
Kort/långt axelavstånd

Högt tak
Långt axelavstånd

Passagerar-/last-
utrymme Volym i m3 5,8/6,7 9,3
Skjutdörr
Bredd x höjd i mm1) 1017 x 1264 1017 x 1264
Elektriskt manövrerad 
skjutdörr
Bredd x höjd i mm1)

954 x 1282 954 x 1282

Baklucka 
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1290 —
Bakdörrar
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1290 1473 x 1694
Vänddiameter
i mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Vikt (i kg)

Tillåten totalvikt upp till 3200 / 
upp till 3200

upp till 3200

Tillåten släpvagnsvikt upp till 25002) / 
upp till 25002)

upp till 25002)

Max. taklast 1503) / 100 100

Lastrumslängd5)

i mm

Kort
axelavstånd

Långt
axelavstånd



8 Sittplatser7 Sittplatser

739

1118

 Easy Entry6)

9 Sittplatser

739

1118

 Easy Entry6)

1118

1600

1967

739

1118

 Easy Entry6)

739

1118

2981118 1118

739

1118

739

1118

739

1118

1118

Sätesvarianter för Transporter Kombi, kort och långt axelavstånd4)

Exteriör 

Stötfångare, kylargrill, ytterbackspeglar, handtag på 
dörrar och baklucka i svart 
Kylargrill med dubbel kromlist 
H7-Halogenstrålkastare
16" eller 17" Stålhjul8)

Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterback-
speglar

Klimatreglering och solskydd 

Klimatreglering i förarutrymmet med 
elektronisk styrning
Värmeskyddsglas

Förarassistans- och säkerhetssystem

Elektromekanisk servostyrning
Side assist9), 10)

Bromsassistent
Varselljus
Hill Descent Control9)

Multikollisionsbroms9)

Elektroniskt stabiliseringsprogram9)

Antiblockeringssystem (ABS)
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Airbags för förare och framsätespassagerare
Elektronisk startspärr
Bältespåminnare för förare
Centrallås med två fjärrkontroller

Förarplats 

Instrumentpanel med öppna fack, mugghållare och 
låsbart handskfack med belysning
Två enkelsäten
Sätesklädsel ”Double Grid“ i Titansvart
Ratt justerbar i höjd- och längdled
Elektriska fönsterhissar
Avbländbar innerbackspegel
LED-belysning med två läslampor i takpanelen
12 V-uttag
Tåligt gummigolv i förarutrymmet

Infotainment och uppkoppling 

Radiosystem ”Composition Audio“ med två hög-
talare, SD-kortplats, Bluetooth- handsfree och 
USB-anslutning

Passagerarutrymme

Sidofönster
Skjutdörr på höger sida
Baklucka med fönster
Nerfällningsbara surrningsöglor
Lastkantsskydd
Insteg i plast
Sidoinklädnad i hardboard
LED-belysning, strömbrytare vid förarplats
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Allt i ett.
1) Med långt axelavstånd.     2) Uppmätt vid golvnivån. Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser.     Bilarna på bild är extrautrustade.



Ändrade uppgifter. Nya arbetskamrater. Nytt 

arbetsmaterial. Transporter TwinCabin har 

den nödvändiga flexibiliteten för dagens 

varierande krav. Med kombination av en 

tresitssoffa och en mellanvägg kombineras 

funktionen av skåpbil och persontransport.

Sitter säkert.
Tresitssoffan med integrerad mellanvägg skyddar 
passagerarna från gods i lastutrymmet.

Allt har sin plats.
Lastutrymmet är anpassat för uppgiften och 
TwinCabin ger många möjligheter.

• Skjutfönster i skjutdörren 
• 5–6 sittplatser
• Tre sittplatser bak 
• Upp till 4,4 m3 lastrumsvolym1)

• Tresitssoffa med hög mellanvägg med eller 
utan fönster

• Upp till 1994 mm1), 2) lastrumslängd 
• Plats för upp till två Europa-pallar
• LED-belysning i passagerarutrymme
• 2 USB-C-uttag
• Registreras som lätt lastbil

Viktiga funktioner

 Transporter 
TwinCabin
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Lastförmåga i Transporter TwinCabin

Långt
axelavstånd

Sätesvarianter
med 2 eller

3 sittplatser 

Europa-pallar
800 x 1200 mm 

Euro-3-Pallar
1000 x 1200 mm 

Rullcontainer
720 x 830 mm 

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser.     2) Tillåten släpvagnslast är beroende på motoralternativ.     3) Uppmätt på golvnivå.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Kort
axelavstånd

Axelavstånd 3000 / 3400

Fordonslängd 4904 / 5304

14
10

20
1/

20
2

56
8 

/ 
56

6

993 / 993

908 / 908

Kort axelavstånd Långt axelavstånd Mått i mm1)

Lasttröskel-
höjd

Normalt tak

Teknisk data och standardutrustning

Transporter TwinCabin

Transporter TwinCabin, kombinationen av person-/
godstransport erbjuds i Sverige endast med långt 
axelavstånd och kan då lastbilsregistreras.



Lastförmåga i Transporter TwinCabin

1904 / 1904

2297 / 2297 

19
00

Lastutrymme3) 1594 / 1994

12
44

17
00

M
el

la
nv

äg
g

Mått Normalt tak
Långt axelavstånd  

Passagerar-/last-
utrymme Volym i m3 5,0
Skjutdörr
Bredd x höjd i mm1) 1017 x 1264
Baklucka
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1290
Bakdörrar
Bredd x höjd i mm1) 1473 x 1290
Vänddiameter
i mm1) 11 900 / 13 200

Vikt (i kg)

Tillåten totalvikt upp till 3200 / upp till 3200
Tillåten släpvagnslast upp till 25002) / upp till 25002)

Max. taklast 100 / 100
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Bilen på bilden är extrautrustad och är utrustad med tyskt flak. Pickup som levereras på svenska marknaden är utrustade med svensktillverkade aluminiumflak.

Anpassningsbar.



Tungt fordon. Tung last. Tungt väglag. Trans-

porter Pickup hanterar många typer av last. 

Med lastförmåga på upp till 1200 kg klarar 

den många olika projekt. Olika varianter på 

flakstorlekar, utrustning och sittplatser gör 

att du kan anpassa Transporter Pickup så att 

den passar dina unika förutsättningar.

• Tålig grundkonstruktion 
• Största modellutbudet i klassen 
• För två eller upp till sex personer plus 

utrustning
• Väl genomtänkta lösningar för säker 

godshantering 
• Stabila säkerhetslås

Viktiga funktioner

Gör långa resor bekvämare.
Sätena med hög kvalitet är formstabila och har 
en behaglig mjuk stoppning som håller formen.

Skrymmande last säkert surrad.
Surrningsöglor för lastsäkring är nerfällda 
i lastgolvet när de inte används.

 Transporter 
Pickup
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Bilarna på bild är extrautrustade och visas med tyskt flak. Pickup som levereras på svenska marknaden är utrustade med svensktillverkade aluminiumflak.

Hela arbetslaget får plats.
Med dubbelhytt finns plats för upp till 
sex personer.



Enklare att lossa.
De stabila och nerfällbara säkerhets-
lämmarna gör lasten lätt att komma åt.
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Mått Enkelhytt
Kort/långt axelavstånd

Dubbelhytt 
Långt axelavstånd

Lastyta
Yta i m2 4,9 / 5,7 5,0
Vänddiameter
i mm1) 11 900 / 13 200 13 200

Vikt (i kg)

Tillåten totalvikt upp till 32008) / 
upp till 32008)

upp till 32008)

Tillåten släpvagnslast upp till 25002) / 
upp till 25002)

upp till 25002)

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser.     2) Tillåten släpvagnsvikt varierar beroende på motoralternativ.     3) Uppmätt vid golvnivå.     4) Beroende på kombination av motor och växellåda.     5) Ej i kombination med genomlastningslucka.     6) Inom systemets 
begränsningar.     7) Som tillval programmerbar via färddatorn.   8) Tillåten totalvikt varierar beroende på modell.    Bilarna på bild är extrautrustade.

Teknisk data och standardutrustning

Transporter Pickup

Kort axelavstånd Långt axelavstånd Dubbelhytt, långt axelavstånd 

Lastförmåga Transporter Pickup

908 / 908 / 908

1189 / 1189 / 1189

39
2 

/ 
39

2 
/ 

39
2

90
8 

/ 
90

4 
/

90
4

Axelavstånd 3000 / 3400 / 3400

Fordonslängd 5100 / 5500 / 5500

20
1/

20
2/

20
2

Europa-pallar
800 x 1200 mm 

Euro-3-Pallar
1000 x 1200 mm 

Normalt tak

Långt
axelavstånd

Sätesvariant
med 2 eller 

3 sittplatser 

Kort 
axelavstånd

Det svensktillverkade aluminiumflaket består av
• Lastbärande tvärmonterade aluminiumplank
• Kantlina av aluminiumprofiler
• Dolda surringsöglor 
• Flaklämmar av aluminiumprofiler med 

hellängdsgångjärn
• Demonterbara hörnstolpar av aluminium med 

vibrationsfri lämlåsning
• Säkerhetsframstam av aluminium med stålgaller
• Hjälpram av aluminium-/zinkbehandlad stålram 

för högsta korrosionsskydd
• Många möjliga tillvalsutrustningar

I Sverige levereras Transporter Pickup med 
svensktillverkade aluminiumflak.



19
30

Exteriör

Stötfångare, kylargrill, ytterbackspeglar samt dörr-
handtag i svart  
Kylargrill med dubbel kromlist 
H7-Halogenstrålkastare
16" eller 17" Stålhjul4)

Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterback-
speglar

Klimatreglering och solskydd 

Manuell uppvärmning
Värmeskyddsglas

Förarplats 

Instrumentpanel med öppna fack, mugghållare och 
låsbart handskfack
Tvåsistssoffa med låsbart förvaringsutrymme under 
sätet5)

Sätesklädsel ”Double Grid” i Titansvart
Ratt justerbar i höjd- och längdled
Elektriska fönsterhissar
Avbländbar innerbackspegel
LED-belysning med två läslampor i takpanelen
12 V-uttag
Tåligt gummigolv i förarutrymmet

Infotainment och uppkoppling 

Radiosystem ”Composition Audio” med två hög-
talare, SD-kortplats, Bluetooth-handsfree och USB-
anslutning

Passagerarutrymme (dubbelhytt) 

Sido- och bakfönster
Två dörrar
Tresitssoffa
Halvhög sidobeklädnad i hardboard

Förarassistans- och säkerhetssystem

Elektromekanisk servostyrning
Bromsassistent
Varselljus
Hill Descent Control6)

Multikollisionsbroms6)

Elektroniskt stabiliseringsprogram6)

Antiblockeringssystem (ABS)
Antispinnreglering (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDS)
Airbags för förare och framsätespassagerare
Elektronisk startspärr
Bältespåminnare för förare
Centrallås med två fjärrkontroller7)

Mått i mm1)

Lastförmåga Transporter Pickup

1994 / 1994 / 1994

2300 / 2300 / 2300 Lastlängd3) 2570 / 2970

Lastlängd3) 2203

19
48

 /
 1

94
8 

/
19

48
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1) Bilden visar individuellt anpassad extrautrustning och inredning.     2) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.     Bilen på bilderna är extrautrustad.

Perfekta förutsättningar för individuell 
anpassning.

Transporter Skåp har det som är viktigt för att kunna bygga vidare: 
en unik anpassningsbarhet. Dina grundläggande val handlar om 
axelavstånd och takhöjd, där det finns två av vardera. Sedan finns 
det fem viktklasser från 2,6 ton till 3,2 ton bruttovikt. Och sist 
men inte minst är upphängningen med anpassningsbara fjädrar, 
stötdämpare och krängningshämmare individuellt anpassad för 
varje fordon. Alla varianter har nästan helt räta väggar i last-
utrymmet, vilket är perfekt för montering av exempelvis hyllor.

Individuell 
 anpassning.



Transporter kan utrustas och påbyggas för en mängd olika yrkesgrupper. 
Till hjälp finns ett stort antal utrustningsvarianter från vårt hamn-
utrustningsprogram och därtill kan bilarna enkelt utrustas av våra 
partners i påbyggnadsbranschen.

Kontakta din återförsäljare för närmare information.
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1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Ej tillgänglig för alla motoralternativ.     3) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.    4) Inom systemets begränsningar.     5) Endast i anslutning till släpvagn eller i kombination med släpvagnsförberedelse.    Bilen på bilderna är extrautrustad.

Grepp om vägen.
Last och 4MOTION.

Fyrhjulsdrift 4MOTION.1), 2) Via en elektroniskt kontrollerad
lamellkoppling på bakaxeln, anpassas kraftöverföringen auto-
matiskt till respektive körsituation. Systemets låga vikt är 
grunden för optimal väghållning och dynamisk körning.

Mekanisk differentialspärr.1), 3) Som ytterligare stöd för 
4MOTION1), 4), 2) finns en mekanisk differentialspärr för bakaxeln. 
Det gör det lättare att starta under svåra körförhållanden, vilket 
gör att du kan ta dig fram oavsett väglag.

Upp till 2,5 ton släpvagnslast. I kombination med den 6- eller 
7-stegade växellådan kan Transporter dra ett släp på upp till 2,5 
ton.

Dragkrok.1) Beroende på dina krav finns fast dragkrok eller en 
avtagbar variant för större flexibilitet.

Trailer Assist.1), 4), 5) Stabiliserar släpet automatiskt genom riktad 
bromsning och undviker ”vobbling”.

Bilar med den starkaste dieselmotorn utrustas dessutom 
med 17 tum chassi. Det innebär 17 tum stora hjul, större 
och kraftigare bromsar fram samt anpassad hjulupphängning.

Underredsskydd.1) Ett specialskydd för motor, växellåda och 
bak axeldifferential, såväl som skyddskåpor för de yttre delarna. 
Ger skydd för underredet på ojämna vägar.



Fullastad nedförsbacke.
Hill Descent Control1), 3), 4) ger en 
kontrollerad minskning av motor-
varvtalet och, om nödvändigt, 
bromsintervention för en kontrol-
lerad och bekväm nerfart.

Med släpet brant uppför. 
Växellåda med dubbelkoppling, 
DSG.1), 2) DSG-lådan växlar utan 
effektförlust och anpassar sig 
till förarens körstil.
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1) Extrautrustning mot merkostnad.     2) Inom systemets begränsningar.     3) Endast för slutna karosser.     4) Ej i kombination med radiosystem ”Composition Audio”.     5) Föraren måste ständigt vara redo att ta över från assistanssystemet och har hela tiden ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.     
6) Endast i kombination med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Moderna förarassistanssystem.

Säkert på väg.

Park Assist.1), 2), 3)

Hanterar flerstegsparkering in 
i parkeringsfickor. När back-
växeln är ilagd, tar fordonet 
auto matiskt kontroll över 
styrningen. Föraren behöver 
bara hantera växelspak, gas 
och broms. 

Trailer Assist.1), 2), 3)

Systemet kan automatiskt manöv-
rera fordon med släp in i parkerings-
fickor (parallell parkering), och gör 
det också enklare att backa rakt 
med större precision. Föraren 
behöver bara lägga i backen, 
trycka på knappen för parkerings-
assistans och ange riktningen för 
släpet genom ytterbackspegelns 
styr knapp.

Side Assist.1), 2), 3)

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

Däcktryckskontroll.1), 2), 3), 4)

Visar aktuellt lufttryck för varje 
däck och varnar för avvikelser 
från det för inställda värdet. 
Alternativt finns ett enklare 
system som registrerar hjulens 
varvtal och vid avvikelser rap-
porterar risk för sänkt lufttryck.

Sign Assist.1), 2)

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



Crosswind Assist.2), 3)

En underfunktion till det 
elektroniska stabiliserings-
programmet (ESC), som 
assisterar vid starka kastvindar 
i sidled, genom att bromsa 
automatiskt om nödvändigt.

Lane Assist.1), 2), 3), 5)

Aktiv styrhjälp om bilen håller på att 
lämna sin körbana utan att blinkers 
aktiveras. Föraren kan även varnas 
med ljud och symboler.

Rear Traffic Alert.1), 2)

Varnar för bakomvarande fordon 
vid backning ut från parkerings-
plats, 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.

Adaptiv farthållare ACC med City 
Emergency Braking System.1), 2)

Anpassar automatiskt hastigheten 
till fordonet framför och bibehåller 
det avstånd som föraren ställt in. 
Inkluderar ”Front Assist” övervak-
ningssystem. City Emergency 
Braking System hjälper till att 
minska fordonets bromssträcka i 
kritiska situationer.

Hill Descent Control.1), 2), 6)

Gör att du kan rulla nerför 
branter på ett säkert, kontrol-
lerat sätt. Genom att styra 
motorns varvtal och vid behov 
automatiskt bromsa hjul 
individuellt, hålls kursen och 
hastigheten konstant.
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We Connect.

Bilarna på bild är extrautrustade.



Intelligent i trafiken. Med väg ledning 
online har du alltid tillgång till trafik-
information i realtid.

Läs mer om We Connect på 
www.volkswagen-transportbilar.se.

 Komfort och infotainment 
 med We Connect.1), 2)

Radio- och navigationssystemen som finns som tillval ger tillgång till de kostnadsfria tjänsterna i 
baspaketet liksom betaltjänsten We Connect Plus.1), 2)

Uppkopplade 
tjänster och 
funktioner. We Connect1), 2) erbjuder: 

Samtal vid fordonshaveri
Informationssamtal
Parkeringsposition
Automatisk olycksfallsrapportering
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Rapport om fordonshälsa 
Kördata
Servicebokning

We Connect Plus1), 2) erbjuder: 

Trafikinformation online
POI-sökning online
Kartuppdatering online
Röststyrning online
Strömmande media3)

Meddelanden
Billarm online
App-styrd parkeringsvärmare4)

Lås och lås upp5)

Webbradio3)

WLAN-Hotspot3)

Hastighetsvarning
Tuta och blinka
Beräkning av körsträcka online
Tankställen och laddningsstationer
Parkeringsplatser

”I appen på min mobil startar 
jag parkeringsvärmaren, och 
skickar destinationer till bilens 
navigationssystem.”

1) För att använda We Connect-tjänsterna behöver du ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in på We Connect med användar-
namn 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) Finns endast i kombination med extra vattenvärme. 5) Tjänsten har säkerhetsaspekter och kräver en 
identitetskontroll med Volkswagen Ident-proceduren. Din identitet kommer att kontrolleras av en Volkswagen-partner eller via videochatt. 
Omfattningen av We Connect och We Connect Plus-tjänsterna kan variera. Bilarna på bild är extrautrustade.
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Exteriör

05 Exteriörpaket. Ytterbackspeglar, dörrhandtag och stötfångare lackerade i bilens färg.01 Elektriskt inställbara, uppvärmbara och infäll-
bara ytterbackspeglar. Backspeglarna fälls 
in automatiskt (tillval) när du låser bilen med fjärr-
kontrollen.

02 ”Transporter”-emblem i svart. Placerad i 
anslutning till respektive sidoblinkers.

03 LED-Bakljus. Energibesparande LED-bakljus 
med lång livslängd. För bilar med baklucka.

04 LED-Strålkastare. Energieffektiva strålkastare 
som ger bilen ett elegant utseende, bättre ljusstyrka 
och en ljuskägla som täcker ett stort område. Med en 
färgtemperatur nära dagsljuset blir mörkerkörningen 
mer behaglig.

H7-Halogenstrålkastare. Optimera sikten med lång 
räckvidd för ljuskäglan kombinerat med bra sidobelys-
ning av vägbanan.

1) Ej i kombination med genomlastningslucka.     2) Kommer att lanseras längre fram.     3) Ej i kombination med tvåsitssoffa och extrabatteri.     4) Som extra tillval också tillgänglig med DAB+ och mobiltelefongränssnitt ”Comfort”.     5) 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 tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du efter att du mottagit din nya bil 90 dagar på dig att registrera fordonet på portal.
volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den avtalade fria perioden.     6) Kan förlängas med ett andra år mot en extra kostnad.     7) Endast i kombination med navigationssystemet ”Discover Pro”.     Bilarna på bild är extrautrustade.

05

02

03

04

01



06 LED-belysning invändigt med två läslampor i 
takpanelen. Behagligt ljus för läsning och som om-
givningsljus.

07 Elektriskt inställbart svankstöd. Möjliggör 
perfekt sittkomfort med steglös justering i fyra 
riktningar.

Tvåsitssoffa med låsbart förvaringsutrymme 
under sätet.1) Utrymmet låses med separat nyckel. 

Förvaringsfack i tvåsitssoffans ryggstöd. I rygg-
stödet finns ett vikbart förvaringsfack för flaskor och 
pennhållare.

Förarplats

06

07

09

09 Navigationssystem ”Discover Media”. Omfattar 
20,3 cm (8") färgpekskärm med närfältssensor, 4x20 W 
uteffekt, fyra högtalare, hybridnavigering, ett urval
kartalternativ, gratis kartuppdateringar via internet, 
32 GB medialagring, två USB-uttag, Bluetooth-
gränssnitt, hybrid-röststyrning samt internetradio. 
Systemet stöder trådlöst AppConnect, We Connect5)

och We Connect Plus5), 6).

Mobiltelefongränssnitt ”Comfort” inkl. laddning med 
induktion. Förbättrar mottagningen och laddar batte-
riet på kompatibla enheter trådlöst.

Röststyrning. Funktion som gör att du kan styra 
många av systemets telefon-, navigations- och ljud-
funktioner med din röst.

Navigationssystem ”Discover Pro”. Det mest avan-
cerade infotainmentsystemet till Transporter om-
fattar en 9,2 tum stor färgpekskärm. I kombination 
med tillvalet Active Info Display kan kartan för navi-
gationen även visas i instrumentklustret. Till systemet 
ingår We Connect Plus5) i tre år.

Radiosystem ”Composition Colour”.4) Standard-
systemet omfattar en 16,5 cm (6,5") färgpekskärm, 
4x20 W uteffekt och sex högtalare, en SD-kortplats, 
två externa USB- uttag, ett Bluetooth-gränssnitt och 
stöd för We Connect5) bastjänster samt utvalda tjäns-
ter från We Connect Plus5), 6)

230 V-uttag (undertill på förarsätet).3) Kan ladda 
verktygsbatterier och bärbara datorer med 230 V 
växelström.

12 V-uttag i mittkonsolen. Förser mobiltelefoner 
och andra elektroniska enheter med 12 V 
likström.

Infotainment och 
uppkoppling

08 Active Info Display. 7) Genom att byta ut de 
traditionella mätartavlorna mot en högupplöst TFT 
färgskärm kan man välja bland flera olika vyer med en 
knapp på multifunktionsratten. Direkt i blickfånget går 
det till exempel att få upp en stor kartbild och på så 
sätt navigera utan att behöva vrida huvudet mot 
mittskärmen. Om du så önskar finns självklart de 
klassiska mätar tavlorna kvar, om än digitala.

Färddator ”Plus”. Visar aktuell information, t. ex. 
utetemperatur, räckvidd, medelhastighet och 
bränsleförbrukning.

Digital färdskrivare.2) Uppfyller EU:s direktiv om 
motorfordon, som har varit i kraft sedan juni 2019.

Läderklädd multifunktionsratt. Smidig åtkomst 
till olika system via ratten. Läderklädseln gör 
ratten behaglig att använda.

Elektromekanisk servostyrning. Servo styrningen 
känner av aktuell hastighet och förbättrar körup-
plevelsen och säkerheten.

08
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07

04 Halkskyddsbehandlat, tvättbart gummigolv. Ökar 
säkerheten genom en behandlad yta som sträcker sig 
över tröskeln och instegbelysningen.

05 Surrningsöglor (infällbara). För optimal surrning 
på golvet. Den maximala dragkraften på 250 daN kan 
som tillval ökas till 470 daN.

06 Fast dragkrok för upp till 2,5 ton släpvagnslast.4) 
Med släpvagnsstabilisator5) i kombination med det 
elektroniska stabiliseringsprogrammet.

01 Hög sidopanel (hardboard).1) Skyddar sidoväg-
garna från golvet till takramen. Standard för Skåp.
Går ej att få till övriga modeller.

02 Surrningsöglor (i golvet och på sidorna). Gör att all 
last kan stabiliseras på ett säkert sätt.

03 Universalgolv (för påbyggnad och installationer). 
Skapar ideala förhållanden för eftermontering av 
skåpsystem från olika tillverkare.3) Specialadaptrar4) i 
kanten av golvbeläggningen möjliggör flexibel instal-
lation och borttagning av skåpenheter när som helst 
utan limning eller borrning. Lämnar endast minimala 
spår vid borttagning.

Lastutrymme och  
passagerarutrymme

1) Kan leda till längre leveranstid.     2) Kommer att lanseras längre fram.    3) Aktuell påbyggare ansvarar för korrekt och säker installation av skåpssystem med infästning på universalgolvet.     4) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ.     5) Finns endast i anslutning med en 
släpvagn eller med släpvagnsförberedelse. Inom systemets begränsningar.     6) Bilden visar Multivan Highline.     7) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningstoleranser.    8) Finns endast i kombination med centrallås, uppvärmd bakruta, bakrutetorkare och ParkPilot.      
9) Svenska bilar erbjuds med trägolv som standard.     Bilarna på bild är extrautrustade.    

03

04 | 05

01 | 02

07 Avtagbar dragkrok, inklusive släpvagns - 
stabi lisering, klarar upp till 2,5 ton släpvagnslast.4), 5) 
Montering och demontering görs med några enkla 
handgrepp.

Mellanvägg med tresitssoffa inkl. hyllor samt ISOFIX- 
och Top Tether-fästen för de yttre sätena.  
Ger komplett skydd och komfort även för de  
minsta passagerarna.

Modulärt sätessystem. Möjliggör placering av tresits-
soffa i varje sätesrad. Fästpunkter och säkerhetsbäl-
ten finns tillgängliga för alla säten.

12 V-uttag. Möjliggör laddning av mobiltelefoner i  
passagerarutrymmet.

Säten med ISOFIX- och Top Tether-fästen.  
Förenklar montering av barnsäten i bilen.  

Skjutdörr på vänster sida. Förenklar både lastning och 
lossning, och ger ökad komfort vid in- och ur stigning.

Elektrisk stängninghjälp för skjutdörr. Underlättar  
stängning av skjutdörrarna.

Elektriskt manövrerade skjutdörrar. Funktionen är 
pålitlig även på sluttande mark och har klämskydd.

06

07



10 Hög mellanvägg med fönster.9) I Sverige erbjuds 
ett fönster i mellanvägg monterat som hamnutrust-
ning. Fönstret är av okrossbar plast.

08 Lastkantskydd (bakre stötfångare).6) Skyddar den 
bakre stötfångaren från repor när du lastar och lossar 
i lastutrymmet. Plastremsan finns i silver eller svart.

09 Hög, sluten mellanvägg.9) Skiljer fullständigt 
förar- och passagerarutrymme från lastutrymmet.

Lastförskjutningsskydd bakom tresitssoffa.2)  
Förhindrar last att tränga in i passagerarområdet.

Mellanvägg med galler (C-stolpe).2) Skyddar rygg- 
och fotutrymmet för passagerarna mot inträngan-
de föremål från lastutrymmet.

08 10

09

11 Baklucka utan fönster. Har stor öppningshöjd 
på upp till 2200 mm7), vilket ger en bekväm last-
ning och lossning.

12 Baklucka med fönster. Optimerar sikten bakåt 
tack vare extra stort fönster.

Elektriskt manövrerad baklucka.8) Tillåter en bekväm 
och säker hantering genom fjärrkontrollen. Sensorer 
upptäcker om bakluckan har tillräckligt med utrymme 
bakom bilen och klämskyddet stoppar stängningen vid 
ett eventuellt hinder.

13 Bakdörrar. För modeller med högt tak är bak-
dörrar standard.

14 Bakdörrar med fönster. Förbättrad sikt tack  
vare smala fönsterlister och extra breda fönster.  
För Kombi med högt tak är dessa dörrar standard.

11 13

12

14
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Klimatreglering och 
inomhusklimat

02

03

01

Säkerhets- 
system

1) Standard på Transporter TwinCabin ”Comfortline”. Kommer att lanseras längre fram.     2) Inom systemets begränsningar.     3) Med taklampor kan inte fästpunkterna för takräcke användas.    4) Endast för den första sätesraden.     Bilderna på dessa sidor ska bara ses som vägledande eftersom  
färgerna och materialen inte kan återges på ett fullständigt färgtroget sätt.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Uppvärmd bakruta. Säkerställer bra sikt bakåt.

Extravärmare (passagerar-/lastutrymme). Ännu 
bättre värme i bilen med en extravärmare och  
ventilation på C-stoplen.

Luftvärmare. Luftvärmaren programmeras via den 
centrala styrenheten eller via fjärrkontrollen och gör 
interiören trevligt varm. Klarar kontinuerlig drift med 
2500 W i upp till 48 timmar.

Vattenvärmare (extravärmare). Komplement till 
det interna värmeystemet som kan ställas in för  
att förvärma. Den varma luften når kupén via  
instrumentpanelens ventiler.

Klimatreglering med elektronisk styrning.  
Möjliggör steglös inställning av önskad temperatur.

Ökad kapacitet hos batteri och generator.  
Generatorns kraft ökas upp till 250 Ah och batteriets 
kraft till 92 Ah.

Skjutfönster (i skjutdörrar).1) Nya handtag gör det 
ännu enklare att öppna och stänga sidofönstren.

Insynsskyddade fönster. Mörktonade fönster i 
kupén förhindrar insyn.

Svart solskyddsfilm. Släpper endast in 37 % av sol-
strålningen in i kupén.

03 eCall. Sänder automatiskt tiden, positionen  
och antalet passagerare till larmcentralen efter en  
olycka samt upprättar en röstförbindelse. Systemet 
aktiveras av en krocksensor eller manuellt via  
nödknappen.

Airbags för förare och framsätespassagerare

Multikollisionsbroms.2) Aktiverar bromsen efter en  
kollision för att undvika ytterligare sammanstötning.

Elektroniskt stabiliseringsprogram.2) Förhindrar att 
fordonet förlorar väggreppet i farliga situationer.

01 Takventil. Ventilerar passagerarutrymmet eller 
lastutrymmet.

02 Extra ventilation för lastutrymme (ventilations-
galler). Säkrar luftcirkulation och minskar imma på 
bakrutan.

Sätesvärme för förare och framsätespassagerare.  
Separat justerbar uppvärmning för sits och ryggstöd. 
Finns också till tvåsitssoffa.

Uppvärmd vindruta. Ger snabbt klar sikt vid fuktigt 
och kallt väder. Värmeslingor är integrerade i rutan.

ABS-bromsar. Förhindrar att hjulen låser sig vid  
tvära inbromsningar.

Antispinnreglering (ASR). Förhindrar att ett hjul  
spinner loss.

Elektronisk differentialspärr (EDS). Bromsar ett hjul 
som eventuellt börjar slira och förbättar väggrepp 
och dragförmåga. 

Centrallås med två fjärrkontroller. NYHET Öppna alla 
dörrar eller bara förardörren genom tryck på fjärr-
kontrollen.

Varningsband. Optimerar fordonets synlighet.

Rotationsljus på taket.3) Förbättrar skydd mot  
kollision bakifrån.

Elektriskt barnsäkerhetslås. Möjliggör att skjut-
dörrarna låses separat från förarplatsen.

Skjutdörrar med klämskydd. Skyddar mot möjliga 
klämskador.



01 Sätesklädsel ”Double Grid“ i Titansvart

02 Sätesklädsel ”Bricks” i Titansvart

03 Extra tålig sätesklädsel ”Robusta” 
i Palladium4)

04 Konstläder ”Mesh” i Palladium

Sätesklädsel

01

02

03

04
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Pärleffektlacker3) Standardlacker

Djupsvart

Lacker

Körbärsröd2)

Lysorange2)

Candyvit 

Pure Grey 

1) Ej tillgängligt i kombination med bakdörrar, högt tak eller för Pickup.     2) Denna lackfärg kan beställas som tillval, även i kombination med högt tak.   3) Extrautrustning mot merkostnad.     Bilderna på dessa sidor ska endast ses som vägledande eftersom färgerna i tryck inte kan återges på ett full-
ständigt färgtroget sätt.     Bilarna på bild är extrautrustade.

Körsbärsröd2)  



MetalliclackerMetalliclacker

Special-
lackering3)

Mojave Beige

Reflexsilver2)

Ravennablå

Starlight Blå2)

Fortanaröd

Indiumgrå2)

På begäran kan Transporter Skåp också 
levereras i många andra färger. Kontakta din 
lokala Volkswagen-återförsäljare för mer 
information om speciallackering.
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18"

Däck och fälgar

Vinterdäck. Vinterdäck finns tillgängliga för 16" och 17" stålhjul 
samt för 16" ”Clayton” och 17" ”Devonport” lättmetallfälgar.

17" 

Stålfälg med navkapsel1)

7 J x 17. Med däck 235/55 R 17.
Lättmetallfälg ”Aracaju”
7 J x 17. Silver.
Med däck 235/55 R 17.

Lättmetallfälg ”Woodstock”
7 J x 17. Svart, med borstad yta. 
Med däck 235/55 R 17.

Lättmetallfälg ”Devonport”
7 J x 17. Silver. 
Med däck 235/55 R 17.

1) Beroende på kombination av motor och växellåda.     Våra fordon levereras med sommardäck som standard. Enligt lag måste du ha vinterdäck mellan 1 december och 31 mars vid vinterväglag.



16"

18"

Stålfälg med navkapsel1)

6 1⁄2 J x 16. Med däck 215/65 R 16.
Stålfälg med hjulsida.
6 1⁄2 J x 16. Med däck 215/65 R 16.

Lättmetallfälg ”Clayton”
6 1⁄2 J x 16. Silver. 
Med däck 215/65 R 16.

Lättmetallfälg ”Teresina”
8 J x 18. Svart, med borstad yta. 
Med däck 255/45 R 18.

Lättmetallfälg ”Palmerston” 
8 J x 18. Svart, med borstad yta. 
Med däck 255/45 R 18.

Lättmetallfälg ”Springfield” 
8 J x 18. Silver. 
Med däck 255/45 R 18.

Lättmetallfälg ”Posada”
7 J x 17. Svart, med borstad yta.
Med däck 235/55 R 17.
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BRO 472 91020.  
Utgåva: Oktober 2022. 
Rätt till ändringar förbehålles.
Denna broschyr är tryckt i Sverige, på svenskt papper.

www.volkswagen-transportbilar.se

Transporter 6.1

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 i 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  
om besörjer 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 internet-
anslutning. 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 mobilleverantör 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 mobiltelefonleverantör. 
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 Volkswagen- 
återförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om mobilpriser.




