Caddy Cargo
Ticari Araç

Caddy Cargo
Hangi işi yaparsanız yapın,
Caddy Cargo çalışmaya hazır
Caddy Cargo hayata dair büyük planları olanlar için tasarlandı. Sınıfının en popüler şehir içi
taşıma aracının 5. nesli şimdi çok daha güçlü, daha dijital ve değişken haliyle karşınızda.

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.

Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.
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Özellikler
Geniş Maxi kayar kapı, farklı ayırma
duvarı seçenekleri, 842 kg’a1) varan
yükleme kapasitesi ve farklı taban
kaplama seçenekleri.
Modern tasarım
Bal peteği görünümlü göz alıcı yeni
ön kısım, dinamik ve net hatlar, daha
düşük sürtünme katsayısı için sayısız
iyileştirme.
Daha da sağlam bir yük bölümü
Camsız arka kanat kapılar, kayar kapılar
ve bagaj kapağı için yeni elektrik
destekli kapatma sistemi2), yenilenmiş
LED yük bölümü aydınlatması2), farklı
taban kaplaması seçenekleri.

1) İzin verilen taşıma kapasitesi donanıma göre farklılık göstermektedir. 2) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım. 3) Sistem eşikleri dahilinde.
4) Sürücü, asistan sistemlerinin güvenli bir yolculuk için yeterli olmadığını unutmamalı, aracı en güvenli ve dikkatli şekilde kullanmanın kendi sorumluluğu olduğunu bilmelidir.
Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.

Daha da dijital
Yüksek çözünürlüklü yeni Dijital
Gösterge Paneli2), 25,4 cm'ye (10 inç)
kadar büyüklükte dokunmatik ekrana
sahip yeni bilgi eğlence sistemleri2) ve
akıllı telefonların kablosuz2) olarak
şarj edilebilmesi.
Daha da mükemmel sürücü mahalli
ergoComfort koltuklar2), sürücü ve ön
yolcu koltuklarında kolçak, katlanır ön
yolcu koltuğu2), 230 V soket2).

Yenilikçi taşıma çözümleri
Bağımsız bir yük bölümü kilitleme
sistemi, yeni anahtarsız giriş ve
başlatma sistemi “Keyless Access/
Advanced”2), “Römork Asistanı”2), 3),
tavana 100 kg'a kadar yük
yükleyebilme.

Kanıtlanmış kalite
Dayanıklı malzemelerin, kusursuz
işçiliğin ve emisyon değerleri önemli
ölçüde azaltılmış yeni nesil motorların
birleşimi.

İki farklı dingil mesafesi
Caddy Cargo’nun uzun dingil mesafeli
ve daha geniş kayar kapılı Caddy Cargo
Maxi modeli de bulunmaktadır.

Dayanıklı iç mekân
Gösterge paneli; kapı, kenar ve koltuk
çerçevesi kir tutmayan koyu renk cilayla
boyanmıştır.

Taşımanın
en rahat hali

Yarı otonom sürüş
Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”2), 3), 4),
Şerit Değiştirme Asistanı
“Side Assist”2), 3), Römork Manevra
Sistemi “Trailer Assist”2), 3) ve Adaptif Hız
Sabitleme Sistemi ACC 2.0 da dahil
olmak üzere2), 3), 5) son nesil sürücü
asistan sistemleri.
5) Yalnızca çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir.
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Birçok
özellik bir arada
Gündelik iş yaşamına hızlı bir başlangıç. Caddy Cargo tüm özellikleriyle
sizi desteklemeye hazır. Özellikle de akıllı fonksiyonlarıyla. Hem de son derece
güçlü bir biçimde. Aynı zamanda, birbirinden farklı birçok yeteneğiyle. Yaptığınız işin
her türlü zorluğuna rağmen müthiş yardımcılarınız var: Caddy Cargo ve Caddy Cargo Maxi.

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.

Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.
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Caddy Cargo'nun
kapısı herkese açık
Caddy Cargo işte karşınıza çıkabilecek her türlü zorluğun
üstesinden gelmeye hazır. Geniş kapılarıyla yük indirip
bindirmeyi kolaylaştıran Caddy Cargo, kayar kapılarıyla
işinizi sorunsuz ve rahat bir şekilde yapmanızı sağlıyor.

02 | 03

01 Maxi kayar kapı. Euro paletler
boylamasına yüklenebilir. Kayar kapı,
daha uzun dingil mesafesiyle bir araya
gelerek 141 mm büyüdü ve böylece
836 mm'lik1) genişliğe ulaştı.
02 Bağımsız yük bölümü
kilitleme sistemi.Yalnızca eşya
yüklediğiniz/indirdiğiniz kısım açık
kalır. Yük bölümü kilitleme sistemi
sayesinde, sürücü mahalli güvenli bir
şekilde kilitliyken yük bölümünün
kapılarını açık tutabilirsiniz.

03 Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
“Keyless Access/Advanced”.2)
Bu özellik sizi sürekli anahtarınızı arama
derdinden kurtaracak. Otomatik giriş ve
çalıştırma sistemi sayesinde anahtarınız
cebinizdeyken bile kapıları açıp
kapatabilir, aracınızı çalıştırabilirsiniz.

Elektrik destekli kapatma.2)
Aracı kilitlerken çok işe yarar.
Elektrik destekli kapatma sisteminde
kayar kapılar ve bagaj kapağı
kapanırken daha az enerjiye ihtiyaç
duyar, çünkü otomatik olarak kilide
doğru çekilirler.
Camsız arka kanatlı kapılar.
Meslek sahiplerinin bir panel vandan
en büyük beklentisi olan esnekliği ve
dayanıklılığı sunar.

01

1) Ayırma duvarı ile. 2) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım. Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.
Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.
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Strese güle güle
Gündelik iş hayatının koşturması içindeyken bile son derece derli toplu.
Caddy Cargo’daki akıllıca tasarlanmış sürücü bölümü, geniş depolama
bölümü gibi kullanışlı özellikleriyle görenleri etkiliyor.

02

01 Açık depolama bölmesi. Birçok
farklı amaç için kullanılabilir. Ön camın
önündeki açık depolama bölmesi
kolayca erişilmesi gereken belgeleri ve
eşyaları koymak için yapılmış
çok amaçlı bir depolama alanıdır.
02 Çekmece.1) Eşyalarınızı
koyabilmeniz için yeni bir alan. Bu
kullanışlı çekmecede, reflektörlü yelek,
fener ve çekme halatı gibi eşyalarınızı
bir arada tutabilir, böylece gerekmesi
halinde bunlara kolayca ulaşabilirsiniz.

03 Sürücü ve ön yolcu için
ergoComfort koltuklar (AGR).1)
Birbirinden farklı birçok ayara sahip
koltuklar sayesinde koltuğunuzu
istediğiniz gibi ayarlayabilir, sırtınızı
koruyabilirsiniz. ergoComfort koltuklar
4 yönlü bel desteğine sahip olup
AGR’den onay sertifikası almıştır.2)

04

04 Doğrudan erişimli anahtar modülü.3)
En önemli kısayolları bilir. Asistan sistemleri,
klima fonksiyonları ve park sistemleri gibi
sık kullanılan fonksiyonları düğmeler aracılığıyla
seçebilirsiniz.

01

03

1) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.

2) Kaynak: https://www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/2903-carseats

3) Yalnızca uyumlu bir bilgi eğlence sistemiyle birlikte kullanılabilir.

Caddy Cargo – Sürücü bölümü
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Arka Çapraz Trafik Uyarısı”.1), 2)

Römork manevra sistemi
“Römork Asistanı”.1), 2),

Park alanından geri geri çıkarken
sistem aracın arkasındaki yolu izler,
yaklaşan nesneleri tespit eder ve
gerektiğinde otomatik frenleme
yaparak olası çarpışmaları önler.

Dikey bir park alanından geri geri
çıkarken römorku daha kolay
yönlendirmenizi ve geri vitesteyken
olabilecek en iyi şekilde hareket
etmenizi sağlar.

Şehir İçi Acil Frenleme Özellikli
“Front Assist”.1), 2)
Yayaları, bisikletlileri ve sürücüyle
aynı yöne giden araçları tespit eder,
sürücüyü tehlikeli durumlara karşı
uyarır. Sürücü zamanında tepki
vermezse sistem otomatik
frenlemeyle cevap verir ve hatta
eğer tehlikeli bir sürüş durumu
varsa kaçınma manevrası bile
yapabilir.

“Stop and Go” Fonksiyonlu
Adaptif Hız Sabitleyici ACC 2.0.1), 2), 3)
Öndeki araçla aranızda olması
gereken mesafeyi korur, trafikte
ya da şehir içinin yoğunluğunda
kısa bir süreliğine deaktif hale
getirildiğinde aracı yeniden
çalıştırır.

Acil Durum Asistanı
“Emergency Assist”li
“Travel Assist”.1), 2), 3)
ACC 2.0, “Şerit Asistanı” ve
Acil Durum Asistanı
“Emergency Assist”in fonksiyonları,
uzun yolculuklarda rahat etmenizi
sağlamak için bir araya geldi.

Karşı direksiyon manevrası
destekli şeritte tutma sistemi
Şerit Takip Asistanı
“Lane Assist”.1), 2), 4)
Çok fonksiyonlu bir kamera
yardımıyla sürücünün gittiği
şeridi tespit eder ve karşı
direksiyon manevrasıyla
60 km/sa üzeri hızlarda şeritten
istemsiz çıkışları engellemeye
yardımcı olur.

Acil Durum Asistanı
“Emergency Assist”.1), 2)

Geri Görüş Kamerası
“Rear View”.1), 2)

Şerit Değiştirme Asistanı
“Side Assist”.1), 2)

Sürücü kendini pek iyi
hissetmediğinde ona yardımcı olur,
yolculuğun daha güvenli geçmesini
sağlar. Hareketsizliğe tepki olarak
sistem, önce titreşimli bir ikaz sesi
yayar, sonra da güvenli bir fren
manevrası yapar.

Park ederken ya da park yerinden
çıkarken park mesafe sensörleri
veya şerit değiştirme sistemi bir
engel tespit ederse fren uygular.

İlgili dış aynadaki LED ışık ünitesi,
arkadan yaklaşan ya da kör noktada
kalan araçlar hakkında sürücüyü
uyarır.

Yola daha hâkim bir sürücü olmanıza
yardım eder
1) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım. 2) Sistem eşikleri dahilinde. 3) Yalnızca çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir.
4) Sürücü, asistan sistemlerinin güvenli bir yolculuk için yeterli olmadığını unutmamalı, aracı en güvenli ve dikkatli şekilde kullanmanın kendi sorumluluğu olduğunu bilmelidir.
Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

5) Yalnızca uyumlu bir bilgi eğlence sistemiyle birlikte kullanılabilir.

Caddy Cargo – Sürücü asistan sistemleri
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Onun amacı,
büyük işlerin
altından kalkmak
İşler zorlaşsa da sıkıntı yok: Caddy Cargo sayesinde her türlü
zorluğun altından kalkabilirsiniz. Yenilikçi teknolojiler kullanılarak
dayanıklı malzemelerden üretilen Caddy Cargo,
ona verdiğiniz her görevin altından kalkmaya hazır.

02

01 Ayırma duvarı bol bol yer sunar.
Ayırma duvarının optimize edilmiş
dışbükey şekli yük bölümüne kadar
uzanarak hem sürücü hem de öndeki
yolcu için omuz bölgesinde bol bol yer
kazandırır.
02 Bol miktarda yük yüklenebilen
tavan. Mini van algısını tamamen
ters yüz ediyor. Caddy Cargo’nun
100 kg’a kadar yük taşıyabilen tavanı
büyük bir yükleme alanına dönüşüyor.

03 Yük kancaları verdiği sözü tutuyor.
Altı adet yük kancası ağır yükleri
Caddy Cargo’nun zeminine sıkıca
sabitliyor.

03 | 04

04 Kauçuk taban kaplaması1).
Kaymaz yüzeyi sayesinde güvenliği
artırıyor. Bu sağlam kaplama,
çok kirlenmesi durumunda yalnızca
su tutularak temizlenebiliyor.

Ahşap zemin1). Sert darbelerle bile başa
çıkabilir. Birbirine bağlı kayın ağacı
parçalarından yapılmış bu son derece
sağlam yük alanı aracın zeminini korur
ve suya dayanıklı kaymaz yüzeyiyle
herkesi kendine hayran bırakır.
Sağlam iç mekân. Her gün kullanılsa
bile hiç yıpranmaz. Özellikle koltuk
döşemeleri ve kenarları kolay kolay
kirlenmez.

01

1) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.

Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Caddy Cargo – Yükü emniyete alma
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2500

İtici güç

2750
4250

1600

320 Nm

İster otobanda olun ister şehir içinde ya da bir şantiye

122 PS

alanında, Caddy Cargo sürüş şeklinize uyum
sağlayacaktır. Bunu da motordaki evrimin ileri adımları
olan DSG ve 4MOTION ile başaracaktır.

2.0 TDI 122 PS motor
6 ileri manuel
1600-2500 dv/dk aralığında 320 Nm’lik tork üretiyor. 2750-4250 dv/dk aralığında
122 PS maksimum gücünü korurken uzun mesafeli sürüşleri de keyfe dönüştürüyor.

01

01 Çift kavramalı şanzıman (DSG). Harcanacak vakit
yok. Caddy Cargo, çekme kuvvetine hiçbir müdahale
olmadan tamamen otomatik olarak vites değiştirebilmek
için 7 hızlı bir çift kavramalı şanzımanla alınabilir.

1) Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.
2) Sadece manuel vites ile alınabilir. İleriki bir tarihte sunulacaktır.
Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

02 4MOTION dört çeker.1), 2) Tüm tekerlekleri
harekete geçirmekten büyük keyif alır. Dört çeker
sürüş sistemi gücü otomatik olarak tekerleklere ve
ilgili sürüş şekline uyarlar. Bu, en iyi yol tutuşu ve
yüksek sürüş dinamiklerinin yanı sıra off-road
sürüşlerin de temelini oluşturur.

Geliştirilmiş emisyon kontrolü. İki, birden daha iyidir.
Yenilikçi çift püskürtme sistemi, TDI motordan
yayılan NOx emisyon miktarını bir önceki modeldekine
kıyasla azaltmıştır. Bu, sıralı olarak dizilmiş iki adet
SCR katalitik konvertörün AdBlue® enjeksiyonuyla
elde edilmiştir.
Verimli motor. Yakıttan daha fazla güç elde et.
Caddy Cargo’nun güçlü içten yanmalı motoru bu
sınıftaki araçlarda bulunan dizel motorların en verimli
ve tutumluları arasında.

02

Caddy Cargo – Sürüş teknolojileri
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03

Daha iyi bir
iş ortamı
İş için bulunduğunuz yerde karşılaşacağınız
ani sürprizler artık sizin için problem değil. Çünkü
Caddy Cargo sayesinde farklı işleri o an bulunduğunuz
yerde halletmeniz mümkün.

01 Koltuk arka paneli.*Ön yolcu
koltuğuna başka bir görev daha veriyor.
Öne doğru katlandığında, sırtlık,
üzerinde yazı yazabileceğiniz bir yüzey
haline geliyor ve aynı zamanda pratik
bir depolama alanı, büyük klasörlerin
açılmasını engellemek için lastik ve
akıllı telefon tutacağı da barındırıyor.

02

02 230 V soket.* Bol miktarda enerji
ihtiyacını bile karşılıyor. Kolayca erişip
dizüstü bilgisayarınızı ya da aracın
içindeki aletlerinizi şarj edebilirsiniz.
03 LED yük bölümü aydınlatması.*
En karanlık köşeyi bile aydınlatıyor.
Enerjiden tasarruf sağlayan
LED teknolojisi aracın aküsünü koruyor
ve tüm yük bölümünün en iyi şekilde
aydınlatılmasını sağlıyor.

01

*Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.

Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Caddy Cargo – Mobil işyeri

19

01

Donanım

03

Dış Dizayn

05

Sürücü Bölümü
Saklama gözlerine sahip gösterge paneli ve torpido gözü

S

Ön konsolda mat çerçeveler

S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

S

Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu

O

Gri tamponlar

S

Bel destek ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu

O

Gövde rengi tamponlar

O

Sürücü koltuğu için 4 yöne elektrikli ayarlanabilen bel desteği

O

Siyah renkli yan aynalar

O

"AGR" sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu

O

Gövde rengi kapı kolları

O

Sürücü koltuğu altında çekmece

O

Ön yolcu koltuğu altında çekmece

O

02

04

Tavan çıtası hazırlığı

O

Siyah renkli tavan çıtaları

O

Tavanda baş üstü eşya gözü

O

Gümüş renkli tavan çıtaları

O

Çok fonksiyonlu servotronik direksiyon**

S

Yükseklik ayarlı H7 halojen farlar

S

Elektrik kumandalı ön camlar

S

Yardımcı aydınlatma sistemine sahip dinamik LED ön farlar ve dönüş farları

O

LED iç aydınlatmalar

S

LED stop lambaları

O

12 V soket

S

Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar

S

230 V soket

O

Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

O

Çelik stepne

S

Bilgi Eğlence Sistemleri
6,5" Composition Audio radyo

S

8,25" Composition Colour radyo

O

Çok işlevli gösterge paneli (Plus)

O

Dijital gösterge paneli

O

Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı

S

App-Connect

O

Ön konsolda şarj işlevine sahip USB-C soketi

S

2 adet hoparlör

S

06

Klima ve Güneş Koruması
01 “Composition Audio” radyo sistemi.
16,5 cm'lik (6,5 inç) renkli dokunmatik ekrana ve dört
adede kadar çıkarılabilen hoparlöre sahip bu sistem,
bir adet entegre USB-C soketi ve Bluetooth'lu mobil
telefon hazırlığı ile geliyor.

03 “Ready 2 Discover” radyo sistemi.
“Composition Colour” radyo sisteminin
fonksiyonlarının yanı sıra 25,4 cm'lik (10 inç) renkli
dokunmatik ekrana ve akıllı telefon entegre etme
özelliğine sahip.

02 “Composition Colour” radyo sistemi.*
“Composition Audio” radyo sisteminin
fonksiyonlarının yanı sıra 20,9 cm'lik (8,25 inç) renkli
dokunmatik ekrana, dört adede kadar çıkarılabilen
hoparlöre, orta konsolda iki adet USB-C sokete ve
Bluetooth arayüzüne sahip.

04 Çok fonksiyonlu direksiyon. Sürüş sırasında birçok
sistemi çalıştırmanızı kolaylaştırıyor.

Toz ve polen filtresi içeren elektronik kontrollü manuel klima

S

Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi "Air Care Climatronic"*

O

Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma

O

Sürücü ve yolcu güneşliklerinde bilet tutucu

S

05 Elektronik olarak kontrol edilen, toz ve polen
filtresine de sahip olan manuel klima. Bu sistem
sayesinde iç mekân sıcaklığını farklı derecelere
ayarlayabilirsiniz.

06 Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi
"Air Care Climatronic".* Alerji filtreli tam otomatik
havalandırma sistemi birçok sensöre sahiptir ve hem
sürücü hem de öndeki yolcu için sıcaklığı sabit tutar.

Çok fonksiyonlu deri direksiyon.* Tam anlamıyla
kullanıcı dostu olan bu direksiyon, deri kaplaması
nedeniyle de dokunduğunuzda hoş bir his verir.
Çift kavramalı otomatik şanzımanlı (DSG) araçlar,
çevik vites değişimi sunabilmek için vites değiştirme
kulakçıklarına sahiptir.

*Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.
**DSG modellerde deri direksiyon ve vites değiştirme kulakçıkları bulunmaktadır.
Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.
Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

S: Standart donanım O: Opsiyonel donanım (Ek ücrete tabi opsiyonel donanım)

Caddy Cargo – Donanım
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01

Yük Bölümü

03

05

Sürücü Destek Sistemleri

Yük bölümü aydınlatması

S

Otomatik Start-Stop Sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı

S

Camlı arka kanatlı kapılar

S

Elektromekanik servo direksiyon

S

Arka cam sileceği ve yıkama sistemi

S

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi "ACC

Camlı ve koruyucu kafesli ayırma duvarı

S

Şehir İçi Acil Frenleme Desteği "Front Assist"1)
Hız sınırlayıcı içeren hız

S

6 adet yük kancası

2.0"1),3)

O
O
O

sabitleyici1)

Kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı "Side Assist"1)

O

Güvenlik Sistemleri

Şerit takip asistanı

O

Acil çağrı sistemi eCall

S

Arka park sensörü

S

İkincil çarpışma önleme asistanı1)

S

Ön park sensörü

O

ESP (Elektronik dengeleme programı)1)

S

Geri görüş kamerası1)

O

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)

S

Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi1)

O
S

S

Otomatik yanan farlar ve gündüz sürüş

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)

S

Eve geliş - evden çıkış fonksiyonuna sahip gündüz sürüş farları1)

O

Sürücü hava yastığı

S

Uzun far asistanı1)

O

S

Yorgunluk tespit sistemi1)

S

S

Yağmur

sensörü1)

O

S

Lastik basınç göstergesi1)

ASR (Antipatinaj sistemi)

Sürücü ve ön yolcu koltuklarında 3 noktadan gergili emniyet kemerleri
Emniyet kemeri uyarısı
Uzaktan kumandalı 2 adet anahtar ve merkezi kilitleme özelliği
Anahtarsız çalıştırma özelliği

O

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği2)

O

Otomatik kararan iç dikiz aynası

O

02

04

Elektromekanik park freni ve Auto

farları1)

O
Hold1)

S

06

05 Ahşap zemin.* Euro paletlerle yükleme
yapmaya uygundur. Bu son derece sağlam zemin,
10 mm kalınlığa sahip 5 kat bağlı kayın ağacından
yapılmış olup kaymaz yüzeye sahiptir.
06 Çıkarılabilir römork kolu, maksimum
1500 kg'lık römork.* Römork stabilizasyonu dahil.
Takma ve sökme işleminin birkaç basit adımdan ibaret
olmasını sağlar.

01 Camlı bagaj kapağı.* Rahatça açılabildiği gibi
büyük açılma yüksekliği sayesinde yağmurlu
havalarda sığınak olarak kullanılabilir. Geniş cam
kısmı ise görüş alanını genişletir.
02 Camsız arka kanatlı kapılar.* Tavana kadar gelen
kanatlı kapılar maksimum 180°lik açıyla 2/3’e 1/3
oranında bölünür.

03 Camlı ve koruyucu ızgaralı ayırma duvarı. Camın
açılı pozisyonu sürücünün görüş alanında oluşabilecek
yansımaları engeller. Izgara ise, camı ani fren
manevrası gibi durumlarda ortaya çıkabilecek
zararlardan korur.
04 Camsız ayırma duvarı.* Yük bölümüyle sürücü
mahallini birbirinden tamamen ayırır.

*Ek ücrete tabi opsiyonel donanım.
1) Sistem eşikleri dahilinde.

2) Yalnızca uyumlu bir bilgi eğlence sistemiyle birlikte kullanılabilir.

3) Sadece çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir.

S: Standart donanım O: Opsiyonel donanım (Ek ücrete tabi opsiyonel donanım)

Caddy Cargo – Donanım
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Renkler, 		
koltuk kumaşı ve
jant

Renkler

Opak Renkler

Opak Renkler
01 Şeker Beyazı
02 Vişne Kırmızısı

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

03 Saf Gri
04 Parlak Turuncu

Metalik Renkler

Metalik Renkler

05 Refleks Gümüş
06	Mojave Beji

01

07	Azul Mavisi
08	Altın Yeşili
09 Fortana Kırmızısı

01 “Double Grid” koltuk döşemesi

10 İndiyum Gri
11	Bakır Sarısı
12 Yıldız Mavisi

16"

01
Sedefli Renk

Sedefli Renk

13 Sedefli Siyah
6.5 J x 16 jant kapaklı çelik jant. 205/60 R 16
13

Sayfalardaki renkler boyaların gerçek renklerini yansıtmamakta olup yalnızca fikir verme amaçlıdır. Görseldeki donanımlar opsiyonel olup
ek ücrete tabidir. Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Caddy Cargo – Renkler, koltuk kumaşı ve jant
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Ölçüler1)

Silindir sayısı

1968 cc
4

Azami güç

122 PS (90kW) @ 2750 - 4250 dev/dk

Azami tork

320 Nm @ 1600-2500 dev/dk

Çap x strok

81 mm x 95,5 mm

Sıkıştırma oranı

16.0:1

Hava besleme

Değişken geometrili turbo (VTG), intercooler

Aktarma Organları
Çekiş tipi

Önden çekiş

Manuel şanzıman
vites oranları

6 ileri, manuel, senkromeçli
1. 2.
3.
4.
5. 6. R
3,75 2,10 1,28 0,88 0,67 0,51 3,58

Otomatik şanzıman
vites oranları

7 ileri, DSG otomatik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R
3,58 2,75 1,68 0,89 0,68 0,72 0,56 2,9

Yakıt Deposu ve
Elektrik Sistemleri
Alternatör
Akü
Enjeksiyon tipi
Yakıt deposu
AdBlue® yakıt deposu

140 A
70Ah 420A

Ön
Arka
Direksiyon
Frenler

MacPherson süspansiyonlu ön aks
Panhard rotlu ve helezon yaylı rijit arka aks
Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik,
servotronik direksiyon
Ön ve arka disk fren
(ön diskler havalandırma kanallı)

Jantlar

6.0 J x 16

Lastikler
Manuel

DSG Otomatik

Cargo

Cargo
Maxi

Cargo

Cargo
Maxi

Azami hız (km/sa)

185

185

184

184

0-100 km/sa ivmelenme

10,5

10,9

10,7

11,1

Şehir içi (lt/100 km)

5,9-6,1

5,9-6,1

5,5-5,8

5,5-5,8

Şehir dışı (lt/100 km)

3,6-4,2

3,6-4,2

3,8-4,4

3,8-4,4

Birleşik (lt/100 km)

4,2-4,9

4,4-4,9

4,4-4,9

4,4-4,9

Manuel
Cargo

Cargo

3,7
1614 x 12754)

Kayar kapı
Genişlik x yükseklik mm

6955)/703 x 1096

8365)/846 x 1096

Arka kanatlı kapı
Genişlik x yükseklik mm

1234 x 1122

1234 x 1122

Bagaj kapağı
Genişlik x yükseklik mm

1234 x 11306)

1234 x 11306)

Dönüş dairesi çapı m

11,4

12,1

855 / 993

Yolcu kapasitesi

1+1

1+1

1+1

1+1

2220

2300

2250

2350

Boş ağırlık

1422

1481

1455

1508

798

819

795

842

Ön aks kapasitesi

1130

1170

1160

1200

50 lt

Arka aks kapasitesi

1230

1330

1240

1330

15 lt

Treyler ağırlığı,
frenli-frensiz

1500/740 1500/750
3720

2755 / 2970

890 / 890

4500 / 4853

Ağırlıklar (kg)
Yükleme kapasitesi

6767)

7237)

Maksimum
römork ağırlığı

15008)

15008)

Maksimum tavan yükü

100

100

1855 / 1855
2100 / 2100

Yükleme kapasitesi

Cargo
Maxi

Azami yüklü ağırlık

Azami çekme ağırlığı

3,1
1614 x 12723)

1797 / 21509)

Cargo Maxi1)'de daha geniş kayar kapılar (8365)/846 x 1095 mm)

DSG Otomatik

Cargo
Maxi

Taşıma kapasitesi

Turbocharger'lı Common Rail enjeksiyon
sistemi, doğrudan enjeksiyon

Yük bölümü
Hacim2) m3
Genişlik x yükseklik mm

205/60 R16

Yakıt Tüketimi ve
Performans

Ağırlıklar

Cargo Maxi

Cargo Maxi

1230 / 1230

Motor hacmi

Dizel (Euro 6d)

Cargo

1614 / 1614

Motor cinsi

Süspansiyon

Ölçüler1)

1856 / 1860 1)

Motor

2.0 TDI 122 PS

1272 / 1275

2.0 TDI 122 PS

Cargo

586
589

Teknik Özellikler

3800

Euro palet
800 x 1200 mm

Euro 3 palet
1000 x 1200 mm

Rulo konteyner
720 x 830 mm
Rulo konteyner
720 x 830 mm

1500/750 1500/750
3750

3850

Cargo
Cargo Maxi

1) Bu değer ve boyutların yaklaşık değerler olduğunu ve üretim toleransından dolayı farklılıkların ortaya çıkabileceğini unutmayın. 2) VDA/SAE ölçme metoduna göre. 3) Yük bölümü maksimum yüksekliği. Yer kaplaması hariç yükleme yüksekliği 1259 mm’dir.
4) Yük bölümü maksimum yüksekliği. Yer kaplaması hariç yükleme yüksekliği 1264 mm’dir. 5) Bölmeli. 6) Tavan antenli. 7) İzin verilen taşıma kapasitesi donanıma bağlı olarak değişiklik gösterir. 8) Maksimum römork ağırlığı motora bağlı olarak değişiklik gösterir.
9) Aracın yerden yüksekliği göz önüne alınarak ölçülmüştür. Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir. Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Euro palet
800 x 1200 mm
Caddy Cargo – Teknik özellikler
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Volkswagen Ticari Araç aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir.
Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Ticari Araç; model, tasarım,
renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden
bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu doküman basım tarihinden (Şubat 2022) sonra güncellenmiş
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen Ticari Araç tarafından ürünü
tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia
edilemez.
Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan
aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar
nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık
gösterebilir.
Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince
tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen Ticari Araç ürünlerini satın
alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
bağlamda bilgi almak için lütfen Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarıyla
iletişime geçiniz.
TDI® ve DSG®, Almanya’daki Volkswagen Grubu’na ait marka işaretleridir.
Volkswagen Türkiye Distribütörü Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
bir Doğuş Grubu kuruluşudur. Tel: 444 89 24
facebook.com/vwticariarac

instagram.com/volkswagenticariarac

www.vw.com.tr

Volkswagen Ticari Araç satış ve
satış sonrası hizmetlerinden
yararlanmak için
tek yapmanız gereken
mobil uygulamamızı indirmek.

