
 

Nieuwe Volkswagen Crafter: praktischer, efficiënter en innovatiever dan ooit 

 

 4 carrosserievarianten, 3 lengteversies, 3 hoogtevarianten 

 Beschikbaar met voor-, achter- en 4MOTION vierwielaandrijving 

 Groot aantal uitvoeringen leverbaar met geavanceerde 8-traps automaat 

 Compleet nieuw design met een lage luchtweerstandswaarde van 0,33 

 Nieuwe EU-6 dieselmotoren specifiek ontwikkeld voor bedrijfswagentoepassingen 

 Omvangrijk aanbod aan rijassistentiesystemen 

 Compleet nieuwe, speciaal voor Crafter gebouwde fabriek in Polen 

 

Leusden, 28 juli 2016 – Klantgerichte transportoplossingen met het hoogste niveau aan 

efficiency; dat was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe Crafter, in lijn met 

de wensen en vereisten van uiteenlopende gebruikers. Reden ook waarom het nieuwe 

model in zijn segment zeer goede prestaties levert. 

 

Een mijlpaal op het gebied van klantfocus 

Welk soort systemen helpen koeriers het beste door druk stadsverkeer? Hoe kan een 

bedrijfswagen zich op locatie het beste door de modder worstelen? Hoe kunnen ongevallen door 

vermoeide bestuurders tijdens lange trips worden voorkomen? Om antwoorden op die vragen te 

vinden, en precies te begrijpen wat de wensen en vereisten van klanten zijn, hebben engineers 

van Volkswagen Bedrijfswagens een groot aantal klanten in hun bedrijfswagen vergezeld. Om 

zo een duidelijk beeld te krijgen van wat zij daadwerkelijk nodig hebben en welke systemen ze 

bij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen gebruiken. Het resultaat: een nieuwe Crafter die 

innovatieve en praktische oplossingen biedt voor uiteenlopende wensen. 

 

Topscores voor verbruik en milieuvriendelijkheid 

Met de compleet nieuwe EU6-motoren en het gestroomlijnde design levert de nieuwe Crafter 

indrukwekkende prestaties tegen de laagste verbruikscijfers en emissiewaarden in het segment. 

De uitzonderlijk betrouwbare motoren zijn ontworpen voor zowel lokaal gebruik als inzet op 

lange afstanden. De nieuwe Crafter scoort tevens punten met zijn robuustheid en lage 

onderhouds- en reparatiekosten, zaken die stuk voor stuk een positief effect hebben op de totale 

gebruikskosten. 



 

 

Buitengewoon functioneel  

De optimale afmetingen van de nieuwe Crafter maken hem maximaal inzetbaar. Zo combineert 

hij bijvoorbeeld op slimme wijze riante laadruimteafmetingen met minimale buitenmaten, 

waardoor de auto zeer wendbaar is maar tegelijkertijd ook solide in handling, ongeacht het 

gewicht van de lading.  

 

Grootst mogelijke variatie 

De nieuwe Volkswagen Crafter biedt een zeer brede keuze uit varianten, zelfs voor de hoogste 

laadvermogens. De nieuwe ‘EA 288Nutz’ 2.0-liter TDI-motor werd speciaal voor de nieuwe 

Crafter ontwikkeld in diverse vermogensversies, van 75 kW/102 pk tot 130 kW/177 pk. De 

keuze voor de krachtbron hangt samen met de gekozen aandrijflijn – voorwielaandrijving, 

achterwielaandrijving of vierwielaandrijving (4MOTION) – waarbij de motor naar wens 

gekoppeld kan worden aan een geavanceerde automaat of een handgeschakelde versnellingsbak. 

Zoveel variatie was er nog niet eerder in dit segment. 

 

Of dat nog niet genoeg is, levert Volkswagen afhankelijk van de gekozen carrosserie drie 

lengteversies en voor de gesloten uitvoeringen drie hoogtevarianten. Zo is er voor iedereen de 

juiste combinatie van motor, transmissie, aandrijving, lengte en hoogte. 

 

Geavanceerde assistentiesystemen 

Op het gebied van assistentiesystemen zet de nieuwe Crafter nieuwe maatstaven binnen het 

segment voor grote bestelwagens. Mede dankzij een elektromechanisch stuursysteem dat voor 

het eerst in deze klasse wordt toegepast, biedt de Crafter de keuze uit een zeer groot aantal 

actieve rijassistentiesystemen, waaronder ESP met trailerstabilisatie, Adaptive Cruise Control, 

Multi Collision Brake, een zijwindassistent, Trailer Assist en veel meer… Ook op het gebied van 

passieve veiligheid is het aanbod groot, met onder andere voor-, zij- en hoofdairbags voor de 

bestuurder en passagiers. Daarnaast is een uitgebreide reeks assistentiesystemen beschikbaar 

waaronder een achteruitrijcamera, Park Distance Control en Rear Traffic Alert. LED-koplampen, 

bochtverlichting en Light Assist garanderen ook ’s nachts het beste zicht. Tevens wordt de 

Crafter leverbaar met online diensten die zijn toegespitst op de specifieke behoeften van klanten. 

 



 

Nieuwe designbenadering 

De Crafter is gebaseerd op een compleet nieuw designconcept. Als grote broer van de 

Transporter heeft hij een exterieur- en interieurafwerking, robuustheid en verfijning die op dit 

niveau nog niet eerder beschikbaar waren. 

 

Een compleet nieuwe fabriek 

Speciaal voor de nieuwe Crafter wordt in Wrzesnia (Polen) een nieuwe fabriek gebouwd waar 

meer dan 3.000 medewerkers werkzaam zullen zijn. Diverse toeleveranciers zullen eveneens 

fabrieken in de regio vestigen, wat resulteert in aanvullende werkgelegenheid in de regio. 

 

De nieuwe Volkswagen Crafter beleeft zijn wereldprimeur in de herfst van dit jaar. De 

Nederlandse prijzen, specificaties en timings worden in een later stadium bekend gemaakt. 

 

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de introductie en alle details van de nieuwe 

Crafter, kunnen terecht op www.volkswagenbedrijfswagens.nl/denieuwecrafter. 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.vwbedrijfswagens.nl 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen  

033-494 9987 / dennis.homberg@pon.com 
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