Ticari Araç

Transporter
City Van ve Camlı Van

Transporter.
Kuralları baştan
yazmak için var
İç mekânı son derece farklı ve
kusursuz olan Transporter, bu özelliği
sayesinde alışılagelmiş ticari araçların
çok ötesinde.
Aynı zamanda üstün teknolojik
özellikleriyle de sürücüsüyle arasında
güçlü bir bağ kuruyor.

Radyo sistemi:
Transporter’da fonksiyon
ve keyif bir arada

Tasarım harikası
Transporter her zaman ilklerin öncüsü...
Hem iş hayatınızı hem de gündelik hayatınızı
kolaylaştıracak birçok özellikle donatıldı.
Tasarımı, gövde rengi tamponu ve yan

aynalarıyla yine göz alıcı, diğer tüm özellikleri
sayesinde de güvenli ve konforlu.

Her şey için bol bol yer
Transporter’ın ön konsoluna hoş geldiniz.
En verimli şekilde kullanılabilmek üzere
tasarlanan bu konsol, evraktan akıllı telefona,

güneş gözlüğünden termosa kadar her türlü eşya
ve aksesuarınızı koyabileceğiniz yere sahip.

Transporter’ın sunduğu en önemli
özelliklerden biri de konfor. 6,5”lik
dokunmatik ekrana sahip Composition
Colour radyo şimdi çok daha fonksiyonel.
App-connect özelliğiyle akıllı telefonunuzu
Transporter’a bağlayıp kesintisiz olarak
birçok programı dokunmatik ekrandan
yönetebilir, telefon görüşmelerinizi
rahatlıkla yapabilirsiniz. Bluetooth özelliği,
harici SD kart, ön konsolda 2 adet
USB Type C girişiyle dilediğiniz kaynaktan
müzik dinleyebilirsiniz.
Elektronik kontrollü klimasıyla
Transporter’ın içini kolayca istediğiniz
sıcaklık seviyesine getirebilir, dereceyi
kendiniz ayarlayabilirsiniz. Servotronik
direksiyonuyla konforunuzu daha da
artırabilirsiniz.
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TDI teknolojisi:
Gücün keyfini yaşayın

7 ileri
DSG otomatik
vites

TDI motorlar geniş devir aralıklarında sabit tork üretiyor.
Böylece sık vites değiştirmeden konforlu ve verimli sürüş sağlanıyor.
3000

1500

340 Nm

3250

3750

150 PS

2.0 TDI 150 PS motor
6 ileri manuel/7 ileri DSG şanzımanıyla 1500-3000 dv/dk aralığında 340 Nm’lik tork üretiyor.
3250-3750 dv/dk aralığında 150 PS maksimum gücünü korurken uzun mesafeli sürüşleri de
keyfe dönüştürüyor.

7 ileri DSG otomatik vites
teknolojisi, vites geçişlerini
milisaniyeler içinde
tamamlayarak sürüş
konforunu üst seviyelere
taşıyor. DSG teknolojisi
sayesinde otomatik vitesin
rahatlığı ve manuel
şanzımanın ataklık ve düşük
tüketim avantajları bir araya
geliyor.

Güvenli yolculuk demek, konfor demek
Transporter’ın teknolojisi gelişti, güvenliği üst seviyeye çıktı.
Rüzgâr savrulma önleme asistanı
Sürüş sırasında rüzgâr sebebiyle ortaya
çıkabilecek savrulmaları önlemeye
yardımcı olan sistem, özellikle viyadük
geçişlerinde aracın dengesini koruyarak
sürücünün konforunu ve araç içindeki
kişilerin güvenliğini sağlamaya destek
oluyor.

Direksiyon hâkimiyetini artırarak yüksek
hızlarda dahi tam kontrol sunar.

frenleme etkisi artırılır, böylece fren
mesafeniz kısalır.

Arka yolcu bölümünde 3 adet Isofix
çocuk koltuğu sabitleyici

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
ABS, güvenli bir şekilde durmanızı sağlar.
Özellikle ani fren gerektiren durumlarda
tekerleklerin kilitlenmesini ve aracın
hâkimiyetini kaybetmenizi engeller.

Elektrik kumandalı çocuk kilidi

Yorgunluk tespit sistemi
Artık yorulmaya başladığınız anda sizi
uyaracak bir yardımcınız var.
Transporter City Van ve Camlı Van’daki
bu sistemle sürüş sırasında sürücünün
hareketlerinden yorgunluk seviyesi
tespit ediliyor, yolculuğa ara vermesi için
hem görsel hem de sesli olarak uyarılıyor.

ASR (Antipatinaj sistemi)
ASR, tekerleklerin yolu tutmadan
gereğinden fazla dönmesini engeller ve
aracın çekiş kontrolünü sağlar.

Yokuş yukarı kalkış yardımı
Yokuşta kalkış yapabilmek için ayağınızı
fren pedalından kaldırıp gaz pedalına
basana kadar geçen 1,5-2 saniyelik
sürede sistem, frenleme basıncını korur
ve böylece aracın kayması engellenmiş
olur. Bu da hem güvenliğinizi sağlar hem de
aracınızın debriyaj ömrünü uzatır.

ESP (Elektronik dengeleme programı)
ESP, viraj almak ya da ani manevra
yapmak gibi aracın dengesini bozacak
hareketlerde 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 içinde ayrı ayrı frenleme
yaparak aracın dengede kalmasını sağlar.

Dört tekerlekte havalandırmalı disk fren

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)
Aracınızın ön tekerleklerinden birinin
kaygan zeminde boşa döndüğü
durumlarda, EDL boşa dönen tekerleği
frenleyecek ve motor torkunun kuru
zemindeki tekerleğe aktarılmasını
sağlayacaktır. EDL sayesinde aracın yol
tutuş kabiliyeti iyileşir, böylece kaygan
zeminlerde zorlanmadan kalkış mümkün
olur.

Yükseklik ve derinlik ayarlı, çarpışma
anında katlanabilen teleskopik
direksiyon

BAS (Fren yardımcısı)
BAS, acil fren gerektiren durumlarda
frenlere destek sağlayan sistemdir. Ani
frenleme yapmak zorunda kaldığınızda

Gündüz farları ve 3. stop lambası
Kontakla birlikte devreye girerek aracın
diğer araçlar ve yayalar tarafından
kolayca fark edilmesini sağlar.
Yakıt tüketimini artırmaz.

Sürücü hava yastığı
Ön ve arka viraj denge çubukları
Virajlarda aracın gövdesini yola paralel
hale getirerek viraj dışına yatma eğilimini
azaltır.

Güvenlik
• ESP (Elektronik dengeleme programı)
• ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
• ASR (Antipatinaj sistemi)
• EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)
• BAS (Fren yardımcısı)
• Yokuş yukarı kalkış yardımı
• Rüzgâr savrulma önleme asistanı
• Yorgunluk tespit sistemi
• Sürücü hava yastığı
• Ön ve arka viraj denge çubukları
• Dört tekerlekte havalandırma kanallı 		
disk fren
• Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası
• Tüm koltuklarda 3 noktadan gergili
emniyet kemeri
• Sürücü emniyet kemeri uyarısı
• Çarpışma anında katlanabilen
(teleskopik), yükseklik ve derinlik ayarlı
direksiyon kolonu		
• Arka yolcu bölümünde 3 adet Isofix
çocuk koltuğu sabitleyici 		
• Elektrik kumandalı çocuk kilidi
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Donanım Özellikleri

Teknik Özellikler
Camlı
Van

City
Van

Camlı
Van

City
Van

ESP (Elektronik dengeleme programı)

S

S

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)

S

S

Hız limitleme özellikli hız sabitleyici

S

S

Yükseklik ayarlı, bel destekli ve kolçaklı sürücü koltuğu

S

S

ASR (Antipatinaj sistemi)

S

S

İkili ön yolcu koltuğunda kilitli saklama gözü

-

S

Motor cinsi

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)

S

S

Kolay geçiş özellikli, katlanıp sökülebilen arka yolcu koltukları

S

S

Motor hacmi

BAS (Fren yardımcısı)

S

S

Sol aynaya entegre anten

S

S

Silindir sayısı

Yokuş yukarı kalkış yardımı

S

S

Rüzgâr savrulma önleme asistanı

S

S

Güvenlik

Konfor

İç Donanım

Motor

Frenler

Ön ve arka havalandırmalı disk fren

Jantlar

6.5 J x 16 çelik jant

15.5 : 1
Değişken geometrili turbo (VTG) intercooler

S

Yük bölümünde kauçuk taban kaplaması

S

S

Sürücü hava yastığı

S

S

Sürücü ve yolcu bölümü basamak aydınlatması

S

S

Hava besleme

S

S

Dış Donanım

Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası

S

S

Tüm koltuklarda 3 noktadan gergili emniyet kemeri

S

S

Sürücü emniyet kemeri uyarısı

S

S

Çarpışma anında katlanabilen (teleskopik), yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon kolonu

S

S

Arka yolcu bölümünde 3 adet ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici

S

S

Elektrik kumandalı çocuk kilidi

S

S

Konfor

Gövde rengi tamponlar, yan aynalar ve kapı kolları

S

S

Yükseklik ayarlı halojen farlar

S

S

2 krom şeritli ön ızgara

S

S

Rezistanslı arka cam ve arka cam sileceği

S

S

Tavanda portbagaj sabitleme noktası (SWB 8, LWB 10 adet)

S

S

16" çelik jant

S

S

Aktarma Organları
Çekiş tipi

Önden çekiş

Debriyaj

Tek kuru disk, çift ıslak kavrama (DSG)

Manuel şanzıman vites oranları

6 ileri, manuel, senkromeçli
1. 2.
3.
4.
5. 6. R
3,92 2,05 1,70 1,09 0,82 0,68 4,95

Otomatik şanzıman vites oranları

215/65 R 16

Yakıt Tüketimi ve Performans

0-100 km/sa ivmelenme

183-182* km/sa
11,9-12,0* sn

Şehir içi (lt/100 km)

7,2-8,2/6,3-7,4*

Şehir dışı (lt/100 km)

4,9-6,6/5,3-6,8*

Birleşik (lt/100 km)

5,8-7,2/5,6-6,9*

7 ileri, DSG otomatik
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. R
3,56 2,53 1,59 0,94 0,72 0,69 0,57 2,79

0

0

Otomatik Start/Stop, fren enerjisi geri kazanımı ve düşük yuvarlanma dirençli lastikler

S

S

Yakıt Deposu ve Elektrik Sistemleri

Servotronik direksiyon

S

S

Alternatör

Elektronik kontrollü klima

S

S

Akü

Arka park mesafe sensörü

S

S

Enjeksiyon tipi

6,5" renkli dokunmatik ekranlı Composition Colour radyo

S

S

Yakıt deposu

70 lt

App-connect (Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink)

S

S

AdBlue yakıt deposu

22 lt

SD kart girişi

S

S

Bluetooth

S

S

Ön konsolda 2 adet USB Type C girişi

S

S

LED iç aydınlatmalar

S

S

Deri kaplı radyo kumandalı direksiyon

S

S

Elektrik kumandalı ön camlar

S

S

Elektrik kumandalı, ısıtmalı yan aynalar

S

S

Yol bilgisayarı

S

S

O: Opsiyonel

Lastikler

Azami hız

Otomatik vites (7 ileri DSG)

S: Standart

Bağımsız, viraj denge çubuklu
Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik

81 mm x 95,5 mm

S

S

Direksiyon

340 Nm @1500-3000 dev/dk

Yorgunluk tespit sistemi

S

Arka

Bağımsız, MacPherson süspansiyonlu,
viraj denge çubuklu

Çap x strok
Sıkıştırma oranı

Dört tekerlekte havalandırma kanallı disk fren

4

Ön

Azami tork

S

S

1968 cc

S

S

S

Dizel (Euro 6d)

150 PS (110 kW) @3250-3750 dev/dk

İkincil savrulma önleme asistanı

Ön ve arka viraj denge çubukları

2.0 TDI 150 PS
Süspansiyon

Azami güç

Katlanabilir arka tekli koltuktan yük bölümüne geçiş

Yük bölümünde 6 adet yük kancası

S

2.0 TDI 150 PS

180 A
75 Ah/420A
Common rail, doğrudan enjeksiyon

*Otomatik (7 ileri DSG) şanzıman için verilen değerdir.
- 8 yıl paslanmazlık, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisine sahiptir.
- Yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği 715/2007/EC direktifine göre verilmiştir.
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Metalik Renkler

Ölçüler/Renkler/Koltuk Kumaşı

Uzun Şasi

3000 mm

3400 mm

Yolcu kapasitesi

Ravena Mavisi

Defne Yeşili

Normal tavan

1600 / 1600 kg*
2500 - 750 / 2500 - 750 kg*

Azami çekme ağırlığı

Yükleme
yüksekliği

5200 / 5300 kg*
4,3 m2

5,0 m2

Yükleme hacmi**

5,8 m3

6,7 m3

Dönüş dairesi çapı

11,9 m

13,2 m

*Otomatik (7 ileri DSG) şanzıman için verilen değerdir. **Arka koltuklar söküldüğünde maksimum değerdir.
- Verilen ağırlık değerleri standart araçlar için geçerlidir. Kütle ve Boyutlar Yönetmeliği'ne göre
ağırlık toleransı ±%5’tir.

Opak Renkler

201 /
202

Arka aks kapasitesi

1990

756 - 1145 / 757 - 1121 kg*

3000 / 3400

400 mm
uzunluk
farkı

Refleks Gümüş

Sedefli Siyah

Mojave Beji

Yıldız Mavisi

906 / 906

1904 / 1904

998 / 998
4904 / 5304

2297 / 2297

1244

769 - 1239 / 760 - 1183 kg*

1397

1761 - 2231 / 1817 - 2240 kg* 1855 - 2244 / 1879 - 2243 kg*

1610 / 1610 kg*

Yükleme alanı**

Bakır Sarısı

3000 kg

Ön aks kapasitesi

Treyler ağırlığı, frenli-frensiz

Fortana Kırmızısı

1627

Azami yüklü ağırlık

Taşıma kapasitesi

Uzun şasi

4+1

Ağırlıklar

Boş ağırlık

Standart şasi

576 / 576

Dingil mesafesi

Standart Şasi

Transporter
Camlı Van

298
2572 / 2938

Askot Gri

Şeker Beyazı

İndiyum Gri

Double grid (koltuk kumaşı)
Transporter
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Transporter
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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
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 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.

