
Caddy Van



Sayısız özellik, 
kusursuz güzellik.

Konforuyla işinizi keyfe dönüştüren
Caddy Van, geniş iç hacmi ve keskin 
dış hatlarıyla işinize ve size çok yakışacak.



İşiniz onunla çok daha keyifli.
Caddy Van, işinizi zevke dönüştürmek için tasarlandı. 
Radyoda bulunan harici SD kart, AUX-IN, USB desteğiyle 
istediğiniz kaynaktan müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca 
Bluetooth özelliği sayesinde cep telefonunuzdaki veya 
tabletinizdeki müziklere erişebilir ve telefon 
görüşmelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Dünyaya bir de onun 
içinden bakın.
Caddy Van’ın göz alıcı iç tasarımı görenleri hayran bırakıyor,
işinizi çok daha keyifli bir hale getiriyor. Akıllı tasarım, 
Caddy Van’ın her detayında kendini belli ediyor. Direksiyonu, 
sürüş keyfinizi artırırken ön konsolu yolculuklarınıza 
şıklık katıyor.
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Caddy Van 

Caddy Maxi Van 

Yükünüzü hafifletir.
Caddy Van, geniş iç hacmi ve her yükün altından kalkabilecek
taşıma kapasitesi sayesinde işinizi büyütüyor. 90° ve 180° olmak üzere 
iki kademeli açılan kanatlı kapılarıyla da size her türlü kolaylığı sağlıyor.
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Kayar Kapı Genişlik: 701 mm
Kayar Kapı Yükseklik: 1092 mm

1134 m
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1183 mm

Bagaj kapı genişliği: 1183 mm
Bagaj kapı yüksekliği: 1134 mm

Kayar kapı genişliği: 701 mm
Kayar kapı yüksekliği: 1092 mm

*Standart ekipmanlı Caddy Van aracın taşıma kapasitesi 741 kg’dır.

Maksimum iç genişlik: 1532 mm
İç yükseklik: 1259 mm
Davlumbazlar arası genişlik: 1168 mm

*Standart ekipmanlı Caddy Maxi Van aracın taşıma kapasitesi 822 kg’dır.
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4,2m3

3006 mm

4878 mm



Caddy Van, opsiyonel olarak sunulan DSG otomatik şanzımanıyla 
çevreci ve konforlu. 6 ileri DSG şanzıman, klasik otomatik 
şanzımana oranla daha az yakıt tüketirken rahat ve seri 
kullanımıyla çok daha yüksek bir sürüş performansı yaşatıyor. 

Volkswagen tarafından geliştirilmiş olan 6 ileri DSG otomatik 
şanzıman, milisaniyeler içinde vites değişimi yaparak aracın 
kesintisiz hızlanmasını sağlıyor ve sarsıntısız vites değiştirme 
imkânı sunuyor. 

Caddy Van,
performansıyla sizi çağırıyor.



Tüm Caddy modellerinde bulunan
otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi
geri kazanımı ile yolculuklarınız hem
ekonomik hem de çevreci.

Otomatik Start/Stop sistemi
Kırmızı ışıkta veya trafik durduğunda
motorun çalışmasını durduran otomatik
Start/Stop sistemi, size şehir içinde yakıt
tasarrufu sağlar.

Fren enerjisi geri kazanımı
Frenlemelerde veya gaz kesildiğinde,
alternatör voltajını artırarak akünün şarjına
yönlendiren sistem yakıt tüketiminin
azalmasını sağlar.

2900-4000 dv/dk aralığında  
102 PS güç:
Daha düşük devirde maksimum beygir 
gücüne ulaşarak daha seri ve atak sürüş 
imkânı sunuyor.

1300-2800 dv/dk aralığında  
250 Nm tork:
Geniş bir devir aralığında, vites değiştirmek 
zorunda kalmadan yüksek performansla 
yükünüzü taşıyabilmenize imkân veriyor.

2.0 TDI 102 PS motor

İşiniz için üstün performans.

İkincil çarpışma önleme asistanı: 
Bazen en büyük risk, olası bir çarpışmadan sonra 
yaşananlardır. Caddy Van’daki iki bağımsız sensör;
olası bir çarpışmanın derecesini algılar ve aracı frenler, 
aracın hızını 10 km/sa’e kadar düşürür.
 

Güven veren 
ortaklık. 
Güvenliğinizi sağlayan tüm teknolojiler
Caddy Van ile emrinizde. Standart ESP 
özelliğiyle en keskin virajlarda dahi aracınız 
dengede kalırken yokuş yukarı kalkış yardımı 
özelliğiyle en dik rampalarda bile rahat 
edersiniz.

Bir Caddy Van sahibiyseniz hiçbir yol koşulu 
sizi etkilemez. Güvenle yola çıkıp 
güvenle eve dönersiniz. 

• ESP (Elektronik dengeleme programı)  

• Yokuş yukarı kalkış yardımı

• ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)  

• ASR (Anti patinaj sistemi)  

• EBC (Motor fren kontrol sistemi)  

• BAS (Fren yardımcısı)  

• Sürücü hava yastığı

• Gündüz farları

• İkincil çarpışma önleme asistanı

• Arka park mesafe sensörü

ESP (Elektronik dengeleme programı)
ESP, virajlar ve ani manevralar gibi aracın dengesini bozacak durumlarda, hassas 
sensörleri sayesinde otomatik olarak devreye girerek aracın yoldan çıkmasını veya 
savrulmasını önleyen önemli bir aktif güvenlik sistemidir. Yolun eğim ve kayganlık 
durumuna göre, her tekerlek için milisaniyeler içerisinde ayrı ayrı frenleme yaparak 
aracın dengede kalmasını sağlar. Direksiyon hâkimiyetini artırarak yüksek hızlarda  
dahi tam kontrol sunar. 

Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı)
Hill Holder ile ayağınızı fren pedalından kaldırsanız bile araç kısa bir süre frenleme 
yapmaya devam eder. Kullanım rahatlığı sağlayan yokuş yukarı kalkış yardımı aynı 
zamanda debriyajın da ömrünü uzatır. 

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
ABS, aracınızın her türlü yol koşulunda güvenle durmasını sağlar. Özellikle ani fren 
gerektiren durumlarda ABS devreye girer, tekerleklerin kilitlenmesini ve aracın 
hâkimiyetini kaybetmenizi engeller. 

BAS (Fren yardımcısı)
BAS, acil fren gerektiren durumlarda frenlere destek sağlayan bir sistemdir.   
Ani frenleme yapmak zorunda kaldığınızda frenleme etkisini artırır, böylece   
fren mesafeniz kısalır. 

EBC (Motor fren kontrol sistemi)
EBC, vites küçülttüğünüz ya da aniden gaz kestiğiniz durumlarda, kısa süreli olarak 
motor devrini yükseltir, böylece aracınız öne doğru yığılmaz. Sürüş keyfiniz kesilmeden 
devam eder. 

Dört tekerlekte disk fren (Ön diskler havalandırma kanallı)
Ön ve arka viraj denge çubukları
Virajlarda aracın gövdesini yola paralel hale getirerek viraj dışına yatma eğilimini azaltır. 
Sürüş güvenliğiniz en üst düzeye çıkar. 

Yükseklik ve derinlik ayarlı, çarpışma anında katlanabilen teleskopik direksiyon 
Gündüz farları 

4000
29002800
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250 Nm

102 PS

Caddy Van, yüksek teknolojili motoruyla 
yakıt tasarrufu sağlıyor.

yakıt
tasarrufu



Camlı ayırma duvarı
Camlı ayırma duvarıyla dilediğiniz an
yük bölümünü görmeniz mümkün.

Yük bölümünde kauçuk
zemin kaplaması
Temizlenmesi kolay kauçuk zemin,
hem yüklerinizin kaymasını engeller
hem de ses yalıtımı sağlar.

Ön konsolda ve yük bölümünde 12 V soket 
• Ön konsolda bulunan 12 V soketle telefon ve laptop’larınızı şarj edebilirsiniz. 
• Yük bölümündeki 12 V soketi de taşınabilir ufak buzdolapları veya
 alet takımı şarj aletleri için kullanabilirsiniz.

Camsız kanatlı kapı
Camsız kanatlı kapı seçeneğiyle yük 
bölümünü tamamen kapatmanız mümkün.

Camlı veya camsız bagaj kapısı
Tek parça bagaj kapağı, ihtiyacınıza göre camlı ve camsız 
seçeneğiyle size sunuluyor. 

Opsiyonel ekipmanlarıyla 
Caddy Van, ihtiyaçlarınıza 
göre şekil alır.

o Opsiyonel ekipman o Opsiyonel ekipman

Caddy Maxi Van 

Caddy Van 

Flex Plus koltuk paketi
Ön yolcu koltuğunu katlayarak, yükleme 
hacmini 0,5 m3 yükleme uzunluğunu da
821 mm artırabilirsiniz. Bu sayede uzun 
malzemeleri rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
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Caddy Van Caddy Maxi Van

Yükleme alanı genişliği min./maks. 1170/1556 mm

Yerden yükseklik (Motor korumasının altından ölçülen) 125 mm

Yükleme eşiği 547 mm

Araç yüksekliği 1793 mm

Yükleme alanı yüksekliği 1244 mm

Yük bölümü uzunluğu 1779 mm

Yaklaşma ve ayrılma açısı 13,2/18,1°

Rampa açısı 12,3°

Yan kayar kapı genişliği ve yüksekliği 701x1097 mm

Bagaj kapı genişliği ve yüksekliği 1183x1134 mm

Yükleme hacmi 3,2 m3

Flex Plus koltuk paketiyle yükleme hacmi 3,7 m3

Dönüş dairesi çapı 11,1 m

Caddy Van Ölçüler

The dimensional drawings partially show optional extras. All measurements listed are based on series vehicles. The height measurements listed here 
can differ by approx. ±50 mm depending on equipment. The information about the degree of slope angle front and rear as well as the ramp angle each 
refer to the loaded condition of the vehicle in consideration of the gross vehicle weight. The vehicle drawings are not to scale.

Caddy Delivery Van and Caddy Delivery Van Trendline
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Dimensions

Caddy Caddy

TDI

BlueMotion

Caddy

4MOTION  

Caddy

TGI 

BlueMotion

B1/B2 load compartment width,  

min./max. (mm)

 

1,170/1,556

H1 ground clearance (measured  

underneath the engine guard) (mm) 166 125 151 124

H2 loading sill over stationary  

level (mm)

 

577

 

547

 

642

 

577

H3 vehicle height (mm) 1,823 1,793 1,873 1,823

H4 vehicle height incl. roof railing (mm) 1,860 – 1,909 1,860

H5 loading height (mm) 1,244

L1 load compartment floor length (mm) 1,779

W1/W2 approach and departure angle,  

front/rear (°) 17.1/17.3 13.2/18.1 15.3/23.1 17.1/17.3

W3 ramp angle (°) 14.0 12.3 15.0 12.8

side sliding door(s), 

width x height (mm) 701 x 1,097

tailgate, width x height (mm) 1,183 x 1,134

load compartment volume (m3) 3.2

load compartment volume with 

Flex Plus seat package (m3) 3.7

minimum turning circle, approx. (m) 11.1

879 9933006
4878
4976

588163

16,7 14,812,1

1168

1532

1259 2249

1793
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Caddy Maxi Van Ölçüler

Yükleme alanı genişliği min./maks. 1168/1532 mm

Yerden yükseklik (Motor korumasının altından ölçülen) 163 mm

Yükleme eşiği 588 mm

Araç yüksekliği 1836 mm

Tavan rayları dahil araç yüksekliği 1872 mm

Yükleme alanı yüksekliği 1259 mm

Yük bölümü uzunluğu 2249 mm

Yaklaşma ve ayrılma açısı 16,7/14,8°

Rampa açısı 12,1°

Yan kayar kapı genişliği ve yüksekliği 701x1092 mm

Bagaj kapı genişliği ve yüksekliği 1183x1134 mm

Yükleme hacmi 4,2 m3

Flex Plus koltuk paketiyle yükleme hacmi 4,7 m3

Dönüş dairesi çapı 12,2 m



Caddy Van/Maxi Van

GÜVENLİK

ESP (Elektronik dengeleme programı) S
Yokuş yukarı kalkış yardımı S
ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) S
ASR (Anti patinaj sistemi) S
EBC (Motor fren kontrol sistemi) S
BAS (Fren yardımcısı) S
İkincil çarpışma önleme asistanı S
Sürücü hava yastığı S
Ön ve arka viraj denge çubukları S
Dört tekerlekte disk fren (Ön diskler havalandırma kanallı) S
Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası S
Çarpışma anında katlanabilen teleskopik direksiyon, debriyaj ve fren pedalları S
Yükseklik ayarlı koltuk başlıkları S
Sürücü emniyet kemeri uyarısı S

KONFOR
Otomatik vites (6 ileri DSG seçeneği) O
Otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S
Klimatik klima S
Arka park mesafe sensörü S
Composition Audio radyo S
USB, AUX-IN ve SD kart girişi S
Bluetooth S
2 hoparlör S
Sol yan aynaya entegre radyo anteni S
Elektrik kumandalı ve sıkışmayı önleyen akıllı ön camlar S
Soğutma özellikli kilitli ve ışıklı torpido gözü S
Yükseklik ve derinlik ayarlı servotronik direksiyon S
Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu S
1,5 lt şişe için ön kapılarda özel bölme S
Orta konsolda 4 adet bardaklık, çakmaklık ve küllük S
Yan kapıda ve ön panelde eşya gözleri ve cepleri S
Yük bölümünde plastik ayırma duvarı S
Yük bölümünde yarıya kadar yan kaplamalar S
Yük bölümünde yük kancası (Van 4 adet, Maxi Van 8 adet) S
Flex plus koltuk paketi O
Camlı ayırma duvarı O
Yük bölümünde kauçuk zemin kaplaması O
Ön konsolda ve yük bölümünde 12 V soket O

DIŞ DONANIM
Gri tamponlar S
Elektrik kumandalı, ısıtmalı yan aynalar S
Yükseklik ayarlı halojen farlar S
Tek krom şeritli ön ızgara S
2 kademeli (90°-180° açılabilen) asimetrik arka kapılar S
Sağ kayar kapı S
Camsız kanatlı kapı O
Camlı veya camsız bagaj kapısı O
Yan koruma çıtaları S
Sol kayar kapı O

Donanım Özellikleri

S: Standart O: Opsiyonel

Teknik Özellikler

* Standart ekipmanlı araçlar için geçerli ağırlık değeridir. Kütle ve boyutlar yönetmeliğine göre ağırlık toleransı ±%5’tir. 
- 12 yıl paslanmazlık, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisine sahiptir.  
- Yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği 715/2007/EC direktifine göre verilmiştir.  

2.0 TDI 102 PS
MOTOR
Motor cinsi Dizel (Euro 6)
Motor hacmi 1968 cc
Silindir sayısı 4
Azami güç 102 PS (75kW)@2900-4000 dv/dk
Azami tork 250 Nm@1300-2800 dv/dk 
Çap x strok 81 mmx95,5 mm
Sıkıştırma oranı 16,2:1
Hava besleme Değişken geometrili turbo (VTG), intercooler
AKTARMA ORGANLARI
Çekiş tipi Önden çekiş
Debriyaj Tek kuru disk, çift ıslak kavrama (DSG)

Manuel şanzıman vites oranları
5 ileri, manuel, senkromeçli 

  1.         2.        3.         4.         5.         R  
4,111  2,118  1,185  0,816  0,625  4,00           

Otomatik şanzıman vites oranları
6 ileri, DSG Otomatik 

1.          2.          3.           4.         5.          6.        R 
     3,462      1,905    1,125   0,756    0,763   0,622  3,987

YAKIT DEPOSU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Alternatör 140A
Akü 70Ah 420A
Enjeksiyon tipi Turbocharger’lı Common Rail enjeksiyon sistemi, doğrudan enjeksiyon
Yakıt deposu 55 lt
AdBlue yakıt deposu 9 lt
SÜSPANSİYON
Ön Bağımsız, MacPherson süspansiyonlu, viraj denge çubuklu
Arka Yaprak yay süspansiyonlu, rijit akslı ve viraj denge çubuklu 
Direksiyon Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik direksiyon
Frenler Ön ve arka disk fren (Ön diskler havalandırma kanallı)
Jantlar 6,0Jx15
Lastikler 195/65 R15

Manuel DSG Otomatik
YAKIT TÜKETİMİ-PERFORMANS Van Maxi Van Van Maxi Van
Azami hız 172 km/sa 172 km/sa 170 km/sa 170 km/sa
0-100 km/sa ivmelenme 12,0 sn 12,5 sn 12,1 sn 12.6 sn
Yakıt tüketimi-Şehir içi/Şehir dışı/Birleşik (lt/100 km) 5,4-6,2/4,1-4,8/4,6-5,3 5,4-6,2/4,1-4,8/4,6-5,3 5,8-6,3/4,8-5,2/5,2-5,6 5,8-6,3/4,8-5,2/5,2-5,6
AĞIRLIKLAR Van Maxi Van Van Maxi Van
Yolcu kapasitesi 1+1 1+1 1+1 1+1
Azami yüklü ağırlık 2141 kg 2299 kg 2177 kg 2326 kg
Boş ağırlık 1304-1520 kg (1400 kg)* 1392-1577 kg (1477 kg)* 1340-1556 kg (1436 kg)* 1419-1606 kg (1513 kg)*
Taşıma kapasitesi 621-837 kg (741 kg)* 722-907 kg (822 kg)* 621-837 kg (741 kg)* 720-907 kg (813 kg)*
Ön aks kapasitesi 1075 kg 1150 kg 1100 kg 1175 kg
Arka aks kapasitesi 1230 kg 1300 kg 1230 kg 1300 kg
Treyler ağırlığı, frenli-frensiz 1500-680 kg 1500-730 kg 1500-700 kg 1500-740 kg
Azami çekme ağırlığı 3641 kg 3600 kg 3677 kg 3700 kg
Yükleme hacmi 3,2 m3 4,2 m3 3,2 m3 4,2 m3



Renk Seçenekleri
Metalik Renkler

Opak Renkler

Sedefli Renkler

Şeker beyazı Vişne kırmızısı Saf gri

Sedefli siyah

İndiyum gri Akapulko mavisiYıldız mavisi

Kestane kahverengiRefleks gümüş Böğürtlen moru

Fıstık yeşili

Mojave bejiBambu yeşili

Caddy Van/Caddy Maxi Van 
modelleri için koltuk kumaşı
Austin



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 (Haziran 2020) 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 
gösterebilmektedir. 

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 bir marka işaretidir.

Volkswagen Türkiye Distribütörü Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.  
bir Doğuş Grubu kuruluşudur. Tel: 444 89 24

Basım: Haziran 2020

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.


