
CrafterDe nieuwe



Praktischer. Economischer. Innovatiever dan ooit.

Veel waarde voor uw geld.
 
−  Hoge restwaarde
−  Laag brandstofverbruik
−  Lage onderhoudskosten

Optimale connectiviteit.
 
−   Telematicavoorbereiding (interface voor 

fleetmanagement)1)
−   Multifunctioneel sturingsapparaat (voor 

speciale carrosserieën en ombouwen)1)
−  Mobiele online services Car-Net1)

De nieuwe Crafter. 
100% Nieuw. 100% Volkswagen. 

De beste laadruimte.
 
–  Hoogste laadruimte tot wel 2.196 mm
–  1.311 mm brede opening bij de schuifdeuren
–  LED-verlichting in de laadruimte1)
–  100 mm lagere laaddrempel2)

1) Optie beschikbaar tegen meerprijs.     2) Van toepassing op de nieuwe Crafter Gesloten bestelwagen met voorwielaandrijving, in vergelijking met de achter- en 4MOTION vierwielaandrijving.     3) Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd.

Breedste aanbod  
aandrijflijnen.
 
–   Nieuwe voorwielaandrijving voor een  

zo hoog mogelijke laadruimte
–   De eerste met een 8-traps automaat1)  

voor alle aandrijfvarianten: voor-,  
achter- en 4MOTION vierwielaandrijving3)

–  Hulpaandrijving1) beschikbaar af fabriek

De nieuwe Crafter is een bedrijfswagen die zijn gelijken 

niet kent. Hij is volledig nieuw ontwikkeld en biedt  

klantgerichte transportoplossingen met uitstekende  

kostenefficiency. De nieuwe Crafter is geïnspireerd door 

de eisen van vakmannen uit uiteenlopende branches.

De volledig nieuwe productielocatie in Września,  

Polen, speciaal ingericht voor de Crafter, is een  

hypermoderne fabriek.  

De ultieme werkplek.
 
−   De eerste met AGR-gecertificeerde  

ergoComfort geveerde stoelen1)
−   De meeste opbergvakken en een groot  

aantal verschillende poorten en aansluitingen
−   Nieuwe LED-interieurverlichting in de cabine
−   De eerste met een verwarmd  

multifunctioneel lederen stuurwiel1)
−   De eerste met een 230 V-aansluiting  

(300 W)1)



De beste zekerings- 
mogelijkheden.
 
−   De eerste met universele vloer  

beschikbaar af fabriek1)
−   Laadruimte ontwikkeld voor  

flexibele opbergsystemen
−  Tot 14 sjor-ogen

Ideaal voor stadsverkeer 
dankzij vele assistentie-  
en veiligheidssystemen.  

−  De eerste met standaard Multi  
Collision Brake

−   De eerste met Front assist nood-
remassistent , dat het verkeer om u  
heen in de gaten houdt, met City  
Emergency Braking System1)

−  Adaptive Cruise Control ACC1)
−   Elektromechanische stuurbekrachtiging 

voor extra nauwkeurig sturen.
−   De eerste met op sensoren gebaseerde 

zijflankbescherming1)
−   Nieuwe Lane assist rijstrookbewaking 1)
−   De eerste met achteruitrijassistent  

Rear traffic alert1)
−   De eerste met het Aanhangwagenassistent 

'Trailer Assist'1)
−   De eerste met de Park assist parkeer-

assistent 'Park Assist'1)
−  De eerste met LED-koplampen1)
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1) Optie beschikbaar tegen meerprijs.        

Opbergvakken.
 
A  Handig open vak, opgedeeld in drie secties  
B  Stevige bekerhouder
C  XL handschoenenvak
D Meetlatvak met ruimte voor gereedschap
E  Opbergvakken in de deur voor flessen  

(1,5 l), mappen en nog veel meer.  
Twee nieuwe vakken in het plafond met 
veel opbergruimte (niet afgebeeld)1)

 
Poorten en aansluitingen.

F  Voorbereiding voor aanvullende toetsen 
(voor carrosseriebouwers)1)

G  USB-poort om mobiele apparaten  
op te laden1)

H   Handsfreekit voor mobiele telefoons met 
Bluetooth-verbinding in combinatie met 
alle radio- en navigatiesystemen1)

I  12 V-aansluitingen 230 V-aansluiting  
(300 W) voor het opladen van gereedschap 
en laptops (niet afgebeeld)1)

Comfort.

J   Verwarmd multifunctioneel lederen  
stuurwiel1)

K  Zeer smalle A-stijlen voor uitstekend  
zicht rondom en vooruit

J



Maximaal comfort, meeste opbergmogelijkheden 

en meest innovatieve aansluitmogelijkheden.

De ultieme  
werkplek.
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De ergoComfort 
hydraulisch 
geveerde stoel.1)

 
1  Geveerde stoel met  

gewichtsinstelling
2 In lengte verstelbaar 
3 In hoogte verstelbaar
4 In diepte verstelbaar
5 Zitkantelverstelling
6 Verstelbare rugleuning
7  Elektrische in 4 richtingen  

verstelbare lendensteunen  
8 Verstelbare hoofdsteun
9 Verstelbare armsteunen

01 De enige met de ergoComfort geveerde stoel. Optimaal comfort voor uw rug door de in 20 richtingen instelbare stoel. 
De combinatie van handmatige en elektrische instellingen maakt het mogelijk om de stoel traploos in te stellen in  
overeenstemming met de richtlijnen van het AGR (Aktion Gesunder Rücken). Stoelverwarming en massagefunctie als 
aanvullende opties beschikbaar.

6

7

8

9

2

3
5

4

1
ergoActive Sitz ergoComfort Sitz
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De nieuwe  
TDI-motoren.

*Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd. 

De motoren van de nieuwe Crafter voldoen aan de hoogste  

prestatievereisten. Zelfs bij extreme inzet zoals gebruikt  

in de logistieke sector, zijn de motoren zeer zuinig en  

uitermate betrouwbaar. Alle motoren overtuigen met een  

laag brandstofverbruik.

Motoren met een lange levensduur, speciaal ontwikkeld  

voor bedrijfswagens.



2.0 l TDI-motor
(90 kW, 300 Nm)*
Achterwielaandrijving

2.0 l TDI-motor
(75 kW, 300 Nm)
Voorwielaandrijving

2.0 l TDI-motor  
(103 kW, 340 Nm)
Voor-, achter- en 4MOTION 
vierwielaandrijving

2.0 l TDI-motor
(130 kW, 410 Nm)
Voor-, achter- en 4MOTION 
vierwielaandrijving
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 100 mm lagere laaddrempel 
Hoogste laadruimte

Hoogste laadvermogen

Breedste aanbod 
aandrijflijnen.
De enige auto in zijn klasse met een 8-traps automaat1) 

voor drie verschillende aandrijflijnen.2)

8-traps  
automatische 
transmissie   
voor perfect schakelen. 75 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen

90 kW-motor2) -

103 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen/8-traps automaat

130 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen/8-traps automaat

 
8-traps automaat1) Speciaal ontwikkeld voor de rijeigenschappen van de nieuwe Crafter, zodat u comfortabel  
en zuinig kunt rijden, zelfs tijdens het bezorgen in het stadsverkeer. De enige 8-traps automaat in zijn klasse  
die gecombineerd kan worden met voor-, achter- en 4 MOTION vierwielaandrijving.2)

Voorwielaandrijving.



1) Optie beschikbaar tegen meerprijs.     2) Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd. 

Achterwielaandrijving.2)

Hoog aanhangwagengewicht tot wel 3,5 t 
Treingewicht tot wel 8,0 t 
Maximale lading
Optimale grip bij zware beladingen 

Optimale grip onder alle omstandigheden  
Beste koersstabiliteit 

Beschikbaar af fabriek

4MOTION  
vierwielaandrijving.2)

75 kW-motor -

90 kW-motor2) Handgeschakeld, 6 versnellingen 
(alleen beschikbaar in combinatie met dubbel lucht)

103 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen 
(alleen beschikbaar in combinatie met enkel lucht)

130 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen/8-traps automaat

75 kW-motor -

90 kW-motor2) -

103 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen

130 kW-motor Handgeschakeld, 6 versnellingen/8-traps automaat
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Hypermoderne   
assistentiesystemen.
Uitermate geschikt voor het stadsverkeer en optimale  

uitrusting voor het herkennen van risico's op ongevallen.

Aanhangwagenassistent Trailer assist1) 

Helpt bij achteruitrijden met een 
aanhangwagen, zowel bij recht achteruit 
inparkeren.

Rijstrookbewaking 'Lane Assist' 1) 2) 
(niet afgebeeld). Stuurt tegen indien de rijbaan 
onbedoeld verlaten wordt, en waarschuwt de 
bestuurder met een waarschuwingssignaal en 
en weergave op het multifunctionele display.

Zijflankbescherming.1) Houdt de zijkanten 
van de auto in de gaten en geeft visuele of 
audiowaarschuwingen indien de auto te dicht  
bij paaltjes, muren of voetgangers komt.

Elektromechanische Servotronic-besturing 
(niet afgebeeld). De snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachting stuurt als een  
personenwagen.

1) Optie beschikbaar tegen meerprijs.    2) Binnen de beperkingen van het systeem.     3) Tot 30 km/u.     4) Alleen voor gesloten carrosserieën. 

De enige met   

elektromechanische 
stuurbekrachtiging. Zijflankbescherming. Aanhangwagen- 

assistent.



Achteruitrijasssistent Rear traffic alert.1) 
Geeft een waarschuwingssignaal indien een 
andere auto te dichtbij komt tijdens het 
achteruitrijden. Als de bestuurder niet 
reageert, kan het systeem een ongeval (of de 
mogelijke gevolgen daarvan) beperken
door te remmen.

Side assist dodehoekdetectie
(niet afgebeeld).1), 2) Laat een waarschuwing 
zien in de buitenspiegel als een van de 
sensoren een auto herkent in de dode 
hoek tijdens het wisselen van rijbaan.

Multi Collision brake2) 
Met deze functie wordt na een aanrijding  
automatisch geremd om verdere aanrijdingen 
te voorkomen. Na een korte vertraging remt 
het voertuig gefaseerd af tot 10 km per uur. 
De bestuurder kan het remmen op ieder  
moment weer overnemen.

Elektronische Stabiliteits Controle (niet  
afgebeeld).2) Voorkomt onder- of overstuur 
door het gericht afremmen van één of  
meerdere wielen.

Adaptive Cruise control (ACC).1) 2)  
ACC meet met een radarsensor de afstand  
en de snelheid ten opzichte van voorliggers. 
Volledig automatisch wordt de vooraf in-
gestelde volgafstand aangehouden. ACC  
wordt altijd geleverd i.c.m. Front Assist 
noodremassistent.

Front Assist noodremassistent.1) 2)  
Dit systeem verkleint tot zelfs 160 km/h  
de kans op aanrijdingen. Het systeem  
detecteert continu de afstand tot aan het 
voorliggende voertuig en grijpt in wanneer 
de volgafstand kritiek wordt. Het systeem 
grijpt in wanneer de volgafstand te klein 
wordt en dus het snelheidsverschil te groot.

Park Assist parkeerassistent.  
Gemakkelijk inparkeren? Dit systeem kan  
bijna volledig autonoom uw Crafter inpar-
keren. Sensoren meten of er voldoende 
ruimte is om de Crafter te parkeren. Als er 
voldoende ruimte is, ziet een signaal op het 
dasboard. U stopt de auto, en bedient alleen 
het koppelings, rem en gaspedaal, de auto 
neemt het sturen volledig van u over. Zo 
staat u perfect geparkeerd.

Side wind assist.4) 
Dit is een functie van het Elektronisch 
Stabilisatie Programma, en gaat het effect 
van een sterke zijwind tegen door adaptieve 
remingrepen.

Adaptive Cruise control 
(ACC) en Front assist

Achteruitrij-assistent 
'Rear Traffic Alert'.

Park assist  
parkeerassistent

Multi Collision Brake  
(Vervolgongeval- 
reductiesysteem).
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3 lengtes en 3 dakhoogtes.

De nieuwe Crafter  
Gesloten Bestelwagen.
Eenvoudig in te laden en de beste  

zekeringsmogelijkheden in zijn klasse.

2.7981) H4

2.5901) H3
2.3551) H2

Autolengte

Superhoog dak

Verhoogd dak

Normaal dak

1) Met voorwielaandrijving en 4MOTION vierwielaandrijving.     2) Niet beschikbaar met een normaal dak.     3) Niet beschikbaar met een superhoog dak.     4) Van toepassing op de Crafter Gesloten bestelwagen lange wielbasis met overhang met voorwielaandrijving en superhoog dak.    

Afmetingen auto in mm

Schuifdeuren bieden 
een opening van 
1.311 mm breed.

Eenvoudig in- en uitladen met veelgebruikte 
transporteenheden zoals Europallets.

Hoogste laadruimte  
tot 2.196 mm 

De uitvoering van de nieuwe Crafter met  
voorwielaandrijving biedt de hoogste  
laadruimte in zijn klasse. 

100 mm lagere 
laaddrempel.  

In vergelijking met de achterwiel-, en  
4MOTION vierwielaandrijving, vereenvoudigt 
de nieuwe voorwielaandrijving in- en  
uitladen dankzij de lagere laadruimte.

lange wielbasis  
met overhang2)  
(4.490)

lange
wielbasis2)   
(4.490)

middellange
wielbasis3)  
(3.640)

7.391 6.836 5.986
L5 L4 L3



Tot  18.4 m3

laadvolume in combinatie  
met voorwielaandrijving.4)
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Maximale  
functionaliteit.
Innovatieve oplossingen voor de laadruimte.

1) Optie beschikbaar tegen meerprijs.     2) Van toepassing op normaal en verhoogd dak.   

Chassisvoorbereiding 
voor opbergsystemen.
 
De zeshoekige gaten voor 
M6-schroefverbindingen boven en onder 
de ruiten vereenvoudigen het plaatsen van 
planken en opslagunits. Er zit 100 mm  
afstand tussen de gaten.

Universele laadvloer 
af fabriek geleverd 
voor het plaatsen 
van opbergsystemen1)

 
De houten vloer vormt een ideale basis 
voor het plaatsen van opbergsystemen van 
verscheidene fabrikanten. Dankzij de speciale 
adapters voor de bevestigingspunten in de  
vloer kunt u opslagmodules flexibel plaatsen 
of verwijderen.



4 Europallets
met middellange wielbasis.

6 Europallets
met lange wielbasis.

6 Europallets
met lange wielbasis met overhang. 

Belastbaarheid 
met Europallets
800 x 1.200 mm.

Van 9.9 m3

tot 11.3 m3.2)
Van 14.4 m3  
tot 16.1 m3.2)

Van 16.4 m3  
tot 18.4 m3.2)

Laadvolume
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4-zitsbank op de  
tweede zitrij.

De dubbele cabine biedt standaard twee 
stoelen voorin en een grote 4-zitsbank op 
de tweede zitrij. Als de bestuurderscabine 
ook voorzien is van een bijrijdersbank2), 
passen er zeven mensen in de cabine.

Laden en zekeren.
 
Wat u ook wilt vervoeren met de nieuwe 
Crafter Pick-up: u kunt het zekeren. 
Naast een ladderdrager2), beschikt u ook 
over stevige opslagruimtes onder de 
laadvloer2), een afsluitbare opslagruimte op 
de laadvloer2) en acht sjor-ogen voor het
zekeren van uw lading. U kunt uw gereed-
schap kwijt onder de 4-zitsbank.

3 lengtes, enkele en dubbele cabine.

De nieuwe Crafter 
Pick-up.
Dubbele cabine voor maximaal 7 personen 

en 7,1 m2 laadoppervlak.

normaal dak2.330

Dubbele cabine Enkele cabine

Afmetingen auto in mm

Autolengte

1) Van toepassing op de nieuwe Crafter Pick-up met enkele cabine en extra lange wielbasis. Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd.    2) Optie beschikbaar tegen meerprijs.  

lange
wielbasis
(4.490)

middellange
wielbasis 
(3.640)

lange wielbasis
met overhang
(4.490)

7.4041) 7.004 6.204
L5 L4 L3



Tot 9.6 m2

Pick-up met enkele kabine.1)
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Standaarduitrusting.

Exterieur
• Grille, voorzien van een chromen sierstrip
• Warmtewerend glas
• 75L brandstoftank

Interieur
• Multifunctioneel display 'Plus'
• Opbergruimte in hemel
• Diverse opbergmogelijkheden in de cabine
• 2 12V-aansluitingen in de cabine
• Afsluitbaar dashboardkastje inclusief verlichting
• LED-verlichting in de cabine

Comfort
• Elektromechanische stuurbekrachting
• Radiovoorbereiding incl 2 luidsprekers*
• Centrale deurvergrendeling incl. afstandsbediening
• Climatic airconditioning*
• Elektrisch verstelbare ramen
• Elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels*

Veiligheid
• Multi Collision Brake
• Side wind assist (alleen bij Gesloten bestelwagen)
• Airbag voor bestuurder en bijrijder
• Dagrijverlichting
• Bergwegrijhulp 'Hill hold'
• Elektronische Stabiliteits Controle (ESC)

Laadruimte (alleen i.c.m. Gesloten bestelwagen)
• Volledig gesloten scheidingswand
• Schuifdeur rechts
• Achterdeuren zonder ruit
• Sjorogen in de laadvloer verzonken (740 DaN trekkracht)

*1) Niet bij Crafter Economy



Trendline Comfortline Highline 

Parkeersensoren voor en achter* ○ ●

Parkeersensoren voor en achter + zijflankbescherming* ○ - ●

Radio Composition Media

•8” Touchscreen met IR-sensor 

•SD kaartlezer, AUX-in en USB-aansluiting 

•CD-speler

•Bluetooth-telefoonvoorbereiding 

•4 luidsprekers 

•Spraakbesturing 

•App-Connect

○ ○ ●

Multifunctioneel stuurwiel ○ ○ ●

Achteruitrijcamera* ○ ○ ●

Trendline Comfortline Highline 

Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer ● ● ●

Radio Composition Audio

•5” Monochroom Display 

•SD kaartlezer, AUX-in en USB-aansluiting 

•Bluetooth-telefoonvoorbereiding 

•2 luidsprekers

● ● -

Comfort bestuurdersstoel

•2-voudig verstelbare lendensteun 

•1 verstelbare armsteun (binnenzijde) 

•Hoogteverstelling 

•Zitvlakverstelling (kantelbaar)

● ● ●

Comfort bestuurdersstoel, met als aanvulling:

•4-voudig elektrisch verstelbare lendensteun 

•2 verstelbare armsteunen 

○ ● ●

Comfort plus bestuurdersstoel, met als aanvulling:

•Geveerde stoel met gewichtsinstelling
○ ○ ●

Mistlampen inclusief bochtverlichting ○ ● ●

Licht- en regensensor ○ ● ●

Verwarmbare voorruit ○ ● ●

Verwarmbare ruitensproeiers ○ ● ●

Om uw standaard rijk uitgeruste Crafter van nog meer opties te voorzien, 
kunt u kiezen uit onderstaande uitrustingsniveaus.

Uitrustingsniveaus.

*2) Opties niet beschikbaar. i.c.m. chassis en pick-up 2) 19De nieuwe Crafter – Uitrustingsniveaus



De nieuwe Crafter
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten 
en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de 
stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en drukfouten voorbehou-
den. TDI®, 4MOTION® zijn in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk 
van de Volkswagen Groep.

Uitgave: november 2016
Bestelnummer: BWGFL16CRAFTER

www.volkswagenbedrijfswagens.nl

Uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer


