Amarok
De nieuwe

100% pick-up. 100% premium.
Onbegrensd off-road. Temperamentvol op het asfalt. De nieuwe Amarok
combineert alles wat u verwacht van een exclusieve premium pick-up:
een krachtig design, een robuuste constructie en een hoog vermogen.

Standaard: Krachtige
3.0 L TDI V6-motoren.
Deze V6 turbodieselmotor is beschikbaar in een
vermogen tot 165 kW en een koppel tot 550 Nm.

Unieke combinatie.
De 8-trapsautomatische transmissie wordt
geleverd in combinatie met permanente
4MOTION vierwielaandrijving.

Hoge zekerheid in het terrein.
Met off-road ABS, berghulp en bergwegrijhulp.

Ongekende off-road
rijeigenschappen.
Permanente en inschakelbare1) 4MOTION
vierwielaandrijving.

BlueMotion Technology.
Zeer zuinige en soepele V6 motoren met
start-/ stop systeem.

Nieuwe veiligheidssystemen.
Standaard automatisch multi-collission
remsysteem en 17-inch schijfremmen voor en
16-inch achter.

De premium V6 pick-up.

Nieuw exterieurdesign.
Vijf nieuwe kleuren, een nieuwe bumper met
geïntegreerde mistlampen, LED dagrijverlichting
in combinatie met Bi-Xenon verlichting en
lichtmetalen velgen tot 19-inch.

Nieuw interieurdesign.
Nieuw ontworpen dashboard en
beschikbaar met in 14-voudig verstelbare
ergoComfort-stoelen.

Innovatieve
infotainmentsystemen.
Nieuwe radio- en navigatiesystemen met
mobiele online services waaronder Car-Net.

Optimaal gebruik van de
laadvloer.
Breedste laadvloer en gebruiksvriendelijkste
achterklep in het pick-up segment.

Hoog aanhangwagengewicht
en laadvermogen.
Aanhangwagengewicht tot 3.5 t2) en
laadvermogen > 1,0 t.

1) Deze functie wordt later geïntroduceerd. 2) Amarok, 3.0 l TDI-motor met 150 kW/165 kW, 4MOTION vierwielaandrijving, automaat, standaard bladveren en een ledig gewicht van 2.360 kg. De Aventura versie die getoond wordt is op dit moment nog niet leverbaar.
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01 ErgoComfort-stoelen. Beide voorstoelen zijn
maar liefst in veertien richtingen verstelbaar.
De stoelen hebben het AGR-keurmerk. | CL | HL |

Een premium interieur en de enige pick-up in zijn klasse
met ergoComfort-stoelen.
De nieuwe Amarok beschikt over een overtuigende combinatie van
ruimte, hoog comfort en vele extra’s. Alle uitvoeringen beschikken
over het nieuwe dashboard met decoratieve styling en een opbergvak
van A4-formaat.

12V-aansluitingen (niet afgebeeld). Er zijn standaard 3
12V aansluitingen beschikbaar 1 op het dashboard,
1 op de midden console, en 1 op de tweede zitrij. De
Highline uitvoering heeft zelfs vier 12V aansluitingen.
| CL | HL |
Nieuw ‘Composition Audio’ radiosysteem (niet
afgebeeld). Het systeem bevat een monochroom
display, vier luidsprekers, alle gebruikelijke
aansluitingen en een telefoonvoorbereiding voor
mobiele telefoons. | CL |

03

2 Nieuw ‘Composition Media’ radiosysteem.
Bovenop de eigenschappen van de ‘Composition Audio’,
beschikt deze radio over een 16,5 cm touchscreen,
zes luidsprekers, een cd-speler, elektronische
stemversterking en Car-Net App-Connect.1) | CL | HL |
3 Nieuw ‘Discover Media’ navigatiesysteem.
Bovenop de eigenschappen van de ‘Composition
Media’, beschikt dit navigatiesysteem over Bluetooth
telefoonvoorbereiding, DAB+ en een SD-kaart met
kaartgegevens van Europa. Na activatie kunnen
Car-Net Guide en Inform diensten 3 jaar lang gratis
worden gebruikt.2) | CL | HL |

1) Compatibel met MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM en Android AutoTM. Meer informatie is beschikbaar op www.volkswagenbedrijfswagens.nl/car-net
2) Alleen beschikbaar in combinatie met het ‘Discover Media’ navigatiesysteem.

Standaard

Optioneel

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

De nieuwe Amarok - Interieur
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Krachtig en efficiënt.
Nieuwe 3.0 L TDI V6-motor met een vermogen tot
165 kW en een koppel tot 550 Nm.

01

Krachtiger dan ooit: de 165 kW 6-cilinder turbodieselmotor
met een inhoud van 3 l heeft meer dan genoeg vermogen,
zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Om nog
meer vermogen uit de V6 TDI-motor met 165 kW te halen,
kan de overboostfunctie het vermogen kort verhogen met wel
15 kW, afhankelijk van de rijomstandigheden.

8-trapsautomaat
01 8-traps automaat en permanente 4MOTION vierwielaandrijving. De nieuwe
Amarok is de enige auto met de unieke combinatie van een comfortabele 8-traps
automaat en permanente 4MOTION vierwielaandrijving. De eerste versnelling is
ontwikkeld voor off-road rijden, terwijl de achtste versnelling geoptimaliseerd is
voor zuinig rijden bij lage toerentallen.
BlueMotion Technology (niet afgebeeld). Elke nieuwe Amarok is standaard
uitgerust met de modernste technieken met als doel de pick-up zo schoon en
zuinig als mogelijk te maken.

De nieuwe Amarok - Motoren, aandrijflijnen en versnellingsbakken
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Inschakelbare
4MOTION

500

02

04

Permanente
4MOTION

450

01 Dwarshelling. De Amarok heeft iets met extremen.
Op hellend wegdek bedraagt de dwarshelling ongeveer
50 graden, Daardoor komt u zelfs bij een schuine
voertuigstand nooit in de verdrukking.1), 2) | CL | HL |
02 Stijgingshoek. De Amarok overwint hellingen met
een stijgingspercentage van 100% met een lading van
maximaal 1 T.1) | CL | HL |
Enige auto in zijn klasse met off-road ABS (niet
afgebeeld). Als het systeem in werking treedt,
worden de wielen gecontroleerd geblokkeerd, zodat
de losliggende wegverharding zich opstapelt voor
de wielen. Dit verkort de remafstand aanzienlijk en
maakt rijden merkbaar veiliger. | CL | HL |

Standaard

Optioneel

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

03 Inschakelbare 4MOTION vierwielaandrijving.3) De Amarok met de inschakelbare
vierwielaandrijving is in de basis achterwielaangedreven. Naar wens kunt u met
een druk op de knop de vierwielaandrijving inschakelen. De aandrijfkrachten
worden dan 50-50 over de voor- en achteras verdeeld. Ideaal voor het rijden in
extreme omstandigheden. Op steile hellingen of onverharde wegen kan ook nog
een reductieoverbrenging ingeschakeld worden.
04 Permanente 4MOTION vierwielaandrijving. Deze aandrijfvariant is voorzien
van permanente vierwielaandrijving met een speciaal (torsen)differentieel.
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen de aandrijfkrachten tussen de vooren achteras variëren. Dit systeem werkt volledig automatisch en past zich aan de
rij- en weersomstandigheden aan. Rijdt comfortabel zowel on- als off-road.4)
1) De waarden variëren afhankelijk van de uitrusting en motor.
2) De helling aan de linkerzijde bedraagt 49,7° en 50,8° aan de rechterzijde. Let op: deze cijfers zijn de
uitkomsten van statische berekeningen.
3) Deze functie wordt op een later tijdstip geïntroduceerd.
4) De verdeling is afhankelijk van de ondergrond.

Ongekend off-road
rijcomfort.
100% stijgingspercentage,
50° dwarshelling en het beste
off-road ABS in zijn klasse.
In de nieuwe Amarok ervaart u het toppunt van
exclusief rijcomfort op vrijwel elke ondergrond.
Deze premium pick-up combineert een hoge
bodemvrijheid met een uniek ladderchassis en
de bewezen 4MOTION vierwielaandrijving.
Door deze combinatie komt de pick-up optimaal
tot zijn recht in de bochten vanwege de
hoge tractie.

De Talca velgen die getoond worden zijn nog niet leverbaar.

De nieuwe Amarok - Off-roadprestaties
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Standaard uitrusting voor
de nieuwe Amarok Comfortline.

Standaard uitrusting voor
de nieuwe Amarok Highline.

Exterieur

Exterieur

• 17-inch ‘Posadas’ lichtmetalen velgen
•	Grille met dubbele chromen strips aan de onderzijde
• Mistlampen
• In carrosseriekleur gespoten voorbumper en deurgrepen
•	In carrosseriekleur gespoten buitenspiegels, elektrisch verstelbaar
en verwarmd
• Getint glas
• Zwarte achterbumper met geïntegreerde instaptrede

Interieur
• ‘Kemisu’ stoelbekleding, stof
•	In hoogte verstelbare stoelen voor passagier en bijrijder
inclusief opbergvakken
•	Dashboard met decoratieve inleg
•	Boordcomputer ‘Plus’ met multifunctioneel display
•	Multifunctioneel lederen stuurwiel
•	Cruise control
•	‘Climatic’ aircosysteem
•	‘Composition Audio’ radiosysteem met vier luidsprekers
•	Elektrisch te bedienen ramen
•	Drie 12V-aansluitingen
•	Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Veiligheid
•	Servotronic
•	Automatisch multi-collision remsysteem

•	18-inch ‘Manaus’ lichtmetalen velgen
•	Grille met dubbele chromen strips en zes verticale chromen strips
aan de onderzijde
•	Bi-Xenon koplampen met LED-dagrijverlichting
•	Mistlampen met verchroomd frame
•	In carrosseriekleur gespoten buitenspiegels, deels verchroomd,
elektrisch verstelbaar en verwarmd
•	Getint glas
•	Achterbumper, verchroomd, met geïntegreerde instaptrede
•	Getinte achterlichten

Interieur
•	‘Salipra‘ stoelbekleding, stof. Stoelen zijn in hoogte verstelbaar
voor passagier en bijrijder (zelfde als bij comfortline)
•	Dashboardpaneel met decoratieve inleg in Bright Silver
•	Boordcomputer ‘Plus’ met multifunctioneel display
•	Multifunctioneel lederen stuurwiel
•	Cruise control
• Electrisch te bedienen ramen
• Centrale deurvergendeling met afstandbediening
•	Verchroomde interieurelementen
•	‘Climatronic’ aircosysteem
•	‘Composition Media’ radiosysteem met zes luidsprekers
•	Car-Net App-Connect mobiele online services
•	Vier 12V-aansluitingen
•	ParkPilot voor en achter
•	‘Rear View’ achteruitrijcamera

Veiligheid
•	Servotronic
•	Automatisch multi-collision remsysteem
De nieuwe Amarok - Uitvoeringen
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Innovatieve veiligheid- en
rijhulpsystemen.
02 De breedste laadvloer. Geen enkele andere pick-up biedt zo veel ruimte tussen de
wielkasten. Door de laadbreedte van 1.222 mm past een Europallet zelfs overdwars in
het voertuig. De combinatie van de laadvloer van 2,52m2, hoge zijpanelen van 508 mm
en de lage tildrempel van 780 mm maakt de laadruimte tot uitermate praktisch
en royaal. | CL | HL |

01

Veiligheidssystemen.
03 Nieuw Automatisch Multi-Collision
remsysteem.1) Activeert na een botsing
de remmen om, indien mogelijk, verdere
aanrijdingen te voorkomen. Het systeem
remt het voertuig automatisch tot 10 km/u
af. De bestuurder kan te allen tijde de
controle overnemen. | CL | HL |
Electronische stabiliteitscontrole (niet
afgebeeld).1) Het systeem draagt bij tot de
stabiliteit van de pick-up. En herkent overen onderstuur en corrigeert waar mogelijk.
| CL | HL |

04

17-inch schijfremmen voor, 16-inch
schijfremmen achter (niet afgebeeld).
Optimaal remmen onder zware
omstandigheden. | CL | HL |
Mistlampen met geïntegreerde
bochtverlichting. Zorgen bij slecht weer
voor optimaal zicht. In de bocht verlicht de
binnenste lamp de wegberm. | CL | HL |

05

Berghulp (niet afgebeeld). Voorkomt dat de
auto achteruitrolt op hellingen en maakt het
makkelijker om weg te rijden op hellingen.
| CL | HL |

01 De praktische achterklep. De achterklep kan tot
200 kg gewicht dragen en kan dienen als verlenging
van de laadvloer. | CL | HL |

04 ParkPilot.1) Waarschuwt bij het inparkeren akoestisch voor
herkende obstakels aan de voor- en achterzijde en toont de
afstand tot de obstakels op het display.2) | CL | HL |

Bergwegrijhulp (niet afgebeeld). Zorgt ervoor
dat u veilig en gecontroleerd van hellingen af
kunt rijden door het toerental te controleren
en indien nodig te remmen. | CL | HL |

05 ‘Rear View’ achteruitrijcamera.1) Vergemakkelijkt
inparkeren. Geeft een duidelijk beeld van de ruimte achter de
auto op het display van de radio of het navigatiesysteem en
helpt bij het parkeren. Statische lijnen op het beeldscherm
vereenvoudigen het parkeren.2) | CL | HL |
Cruise control (niet afgebeeld).1) Zorgt er bij snelheden boven de
30 km/u voor dat een constante snelheid wordt aangehouden,
ook bij het op- en afrijden van hellingen. | CL | HL |

02

Standaard

Optioneel

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

1 ) Afhankelijk van de versie van het radio- of
navigatiesysteem. Beschikbaar voor het ‘Composition
Media’ radiosysteem of hoger.

03

Bandenspanningscontrolesysteem (niet afgebeeld).
Waarschuwt de bestuurder indien de bandenspanning te laag
is zodat de bestuurder zo snel mogelijk de bandenspanning kan
controleren. | CL | HL |
De nieuwe Amarok - Laadvloer, veiligheid en rijhulpsystemen
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Exterieur kleuren.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

07

Candy White Solid
Mojave Beige Metallic
Reflex Silver Metallic
Indium Grey Metallic
Ravenna Blue Metallic
Starlight Blue Metallic
Chestnut Brown Metallic
Deep Black Pearl Effect
Indium Grey3) Mat
Ravenna Blue3) Mat

| CL | HL |
| CL | HL |
| CL | HL |
| CL | HL |
| HL |
| CL | HL |
| CL | HL |
| CL | HL |
| CL | HL |
| CL | HL |

01

02

03

04

05

06

08

09

10

Stoelbekleding.

Velgen.

01 “Kemisu” stoelbekleding, stof,
in Palladium | CL |
02 “Salipra” stoelbekleding, stof,
in zwart navi | CL | HL |
03 “Vienna”2) lederen stoelbekleding
in Palladium | CL | HL |
04 “Vienna”2),3) lederen stoelbekleding
in Noisette | HL |

01

01

02

03

01 “Milford” lichtmetalen velg, 8.0 J x 19.
Met 255/55 R 19-banden. | CL | HL |
02 “Manaus” lichtmetalen velg, 7.5 J x 18.
Met 255/60 R 18-banden. | HL |
03 “Albany”3) lichtmetalen velg, 8.0 J x 17.
Met 245/65 R 17-banden. | CL | HL |
04 “Posadas”lichtmetalen velg, 8.0 J x 17.
Met 245/65 R 17-banden. | CL |
05 “Talca” lichtmetalen velg, 8.0 J x 20.
Met 255/50 R 20-banden. | CL | HL |

2) ‘Vienna’ leder. De ‘Vienna’ bekleding is een lederen stoelbekleding
met kunstlederen delen.
3) Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd.
De afbeeldingen op deze dubbele pagina dienen slechts als algemene
richtlijn. Het drukproces kan de kleuren niet volledig nauwkeurig
afdrukken.

Standaard

Optioneel

| CL |

Comfortline

| HL |

Highline

02

03

04

04

05

De nieuwe Amarok - Stoelbekleding, exterieurkleuren en velgen
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