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Den originale.
I 70 år har Transporter kørt forrest. Den originale 
Transporter har vundet mange priser gennem 
tiden. Blandt udmærkelserne hører 
”Bedste firmabil”*) og ”Bedste varebil”**).
Nu starter et nyt kapitel i succeshistorien. 

Utroligt mange valgmuligheder. 
Transporter 6.1 fås som Kassevogn, Kombi og 
Ladvogn i over 460 modelvarianter. Afhængigt 
af modellen kan du vælge mellem forskellige tag-
højder, akselafstande, sædepakker og ladtyper.

Velkendt kvalitet. 
Super stabilt karrosseri, materialer med lang leve-
tid og i lækker forarbejdning.

Ny bilelektronik. 
Funktionsstyreenhed1) til kundespecifikke opbyg-
ningsløsninger og den elektromekaniske servosty-
ring. Servokonceptet understøtter føreren aktivt 
og adaptivt i nærmest alle kørselssituationer og 
udgør grundlaget for en lang række moderne 
førerassistentsystemer.

Topmoderne førerassistentsystemer.
Transporter har sidebeskyttelse1), 2), 3), sidevinds-2), 

3), vognbane-1), 2), 3), 4), parkeringsstyre-1), 2), 3), 
udkør-sels-1), 2) og 
anhængermanøvreringsassistent1), 2), 3). 

1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) Inden for de systemmæssige grænser.     3) Fås ikke til åbne opbygninger.
4) Føreren skal altid være klar til at overrule assistentsystemet og fritages ikke for sit ansvar for at føre bilen på 
en forsvarlig måde.     På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

*) Kilde: Auto Bild, kategorien ”Kleintransporter”, udgave 47/2018.
**) Kilder: trans aktuell, 14/2018, FERNFAHRER, 09/2018, og lastauto omnibus, 08/2018.  



Et ikon i sin nyeste version
Transporter
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01 Kombiinstrument
02 Kørecomputer ”Premium”1)

03 Navigationssystem ”Discover Media”1) 
04 Todelt opbevaringsrum
05 12-volts-stikdåse
06 Handskerum med lås 
07 Tommestokrum
08 Åbent opbevaringsrum
09 Drikkevareholder 

1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal der indgås en separat We Connect-aftale eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen AG. 
Efter udlevering af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på portal.volkswagen-we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele den aftalte gratis løbetid.     På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.
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Optimeret, ergonomisk arbejdsplads 
for føreren. 
Rat og førersæde kan indstilles trinløst, formstabil 
komfortpolstring, instrumentpanel i nyt design og 
et fremragende udsyn hele vejen rundt.

Maksimal fleksibilitet. 
Underlæssefunktion, modulopbygget sæde-
fastgørelsessystem1), stort udvalg af sædepakker 
og dobbelt passagersæde med aflåseligt op-
bevaringsrum1).

Optimal opkobling. 
Radio- og navigationssystemer1) med op til 8” 
store touchscreens, online via et integreret SIM-
kort, førerassistentsystemer, Volkswagen We 
Connect Fleet1),2) og induktiv1) opladning af 
smartphones.

Robust kabine.
Optimeret cockpit: Instrumentpanelet samt dør-, 
side- og sædebeklædningerne er holdt i mørk, 
mod-standsdygtig antracit. 

Standardudstyr   Ekstraudstyr   | KA | Kassevogn     | LV | Ladvogn 05Transporter





Optimal udnyttelse af pladsen. 
Der er ingen uudnyttet plads, men til gengæld er varerummet 
op til 2.975 mm1), 2) langt og 1.940 mm1), 3) højt, og der er mas-
ser af plads i førerkabinen samt et gennemtænkt opbeva-
ringssystem.

Innovative transportløsninger. 
Med fastsurringsøjer i varerumsgulvet, Universalbund4) til 
standardiserede reolopbygninger og ekstra 
varerumsventilation4), fuld sidebeklædning af træfiberplader4) 
og underlæssefunktion med 350 mm1) mere plads til op til 
3.325 mm1), 2) lange genstande.

Optimale terrænegenskaber. 
4MOTION-firehjulstræk4), 5), DSG-dobbeltkoblingsgearkasse4), 

5), nedkørselsassistent4), 6), 7), igangsætningsassistent7) og 
mekanisk differentialespærring4), 6).

Kan individualiseres til nærmest alle behov. 
Tæt samarbejde med certificerede premiumpartnere og kend-
te producenter af branchespecifikke ombygningsløsninger.

Perfekt service. 
Billige leasing- og finansieringsmodeller, diverse forsikrings-
ydelser, individuelt tilpassede service og fordelsprogrammer.

Du kan læse mere om vores tre udstyrsvarianter Transporter, 
Comfort og Pro på volkswagen.dk eller følge linket her.

1) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af 
produktionstolerancer.     2) I forbindelse med lang akselafstand. Målt i gulvhøjde ved bilens 
bund.     3) I forbindelse med højt tag.     4) Ekstraudstyr mod merpris.     5) Fås ikke til alle 
motorvarianter.     6) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk.     7) Inden for de 
systemmæssige grænser.     På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Indhold 

08 Modelvarianter
10 Transporter Kassevogn
16 Tekniske data - Kassevogn

18 Transporter Ladvogn
22 Tekniske data - Ladvogn

24 CustomizedSolution-opbygninger
25 We Connect Fleet og We Connect

26 Drivlinjeteknologier
28 Førerassistentsystemer

30 Sædeindtræk
31 Lakfarver
33 Fælge
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Den dækker alle områder.
Transporter Ladvogn.

Forløberen for Rugbrødet var datidens ”pladevogne” 
på Volkswagen fabrikken. Med Transporter Ladvogn 
er Transporter tro mod sine rødder. Den fås som en-
kelt- og dobbeltkabine med forskellige ladvarianter.

Transporter Kassevogn.

For over 70 år siden var den løsningen på manglende 
transportmuligheder. I dag er Transporter Kassevogn 
mere effektfuld end nogensinde før. Den kombinerer 
en anselig varerumshøjde med moderne førerassi-
stentsystemer, der hjælper føreren gennem trafikken.

På billedet er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.
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Plads til det hele.

1) I forbindelse med lang akselafstand og højt tag.     2) I forbindelse med højt tag. Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.     3) Inden for de systemmæssige grænser.     4) Fås ikke til åbne opbygninger.
5) Ekstraudstyr mod merpris.     6) Introduceres på et senere tidspunkt.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.



Stor last. Tæt trafik. Mange stop. Trans-

porter Kassevogn giver dig praktisk hjælp 

i disse situationer. Med sin ekstra lave 

læssekant, anselige varerumshøjde og 

gennemtænkte fastgørelsesmuligheder 

byder den på perfekte arbejdsbetingelser. 

Derudover gør den elektromekaniske 

servostyring, at den nu fås med endnu 

flere nyttige førerassistentsystemer.

• Op til 2,5 t anhængervægt 
• Op til 1,4 t nyttelast 
•  Optimalt forhold mellem

bilens længde og lastlængden
• Plads til op til tre europaller 
• Op til 6,7 m3 varerumsvolumen1)

• Op til 1.940 mm2) varerumshøjde 
• To forskellige akselafstande og taghøjder 
• Stort udvalg af skillevægge 
• Ergonomisk arbejdsplads
• Sidevindsassistent3), 4) NYT

Highlights

Transporter  
Kassevogn 

Tættere og tættere trafik.  
Vognbaneskiftassistenten ”Side Assist” 3), 4), 5) 
overvåger det område, som føreren ikke kan se.

Kan klare ekstrem belastning. 
Den nye kurerpakke5), 6) forstærker målrettet 
de dele, der er udsat for ekstra stor belastningi
pakketransportbiler.

Baglæns parkering.  
Den nye parkeringsassistent ”Park Assist”3), 4), 5) under- 
støtter med optimale styrebevægelser ved parkering i 
tværgående og parallelle parkeringsbåse.
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1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) I forbindelse med lang akselafstand. Målt i gulvhøjde ved bilens bund.     3) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.     4) Gælder for mekanisk betjente skydedøre.     På billederne er der vist ekstra-
udstyr, som fås mod merpris.

Læsning af europaller fra siden.  
Skydedøren gør med sin store effektive 
åbningsbredde på 1.017 mm3), 4) arbejdet 
med gaffeltrucken lettere. 

Transport af lange genstande. 
Den nye underlæssefunktion gør det muligt 
at transportere genstande med en længde på 
op til 3.325 mm2), 3) sikkert.

Der er altid en mulighed. 
Fastgørelsesskinnerne1) giver ekstra sikring til 
fastgørelsesremme på sidevæggene, bunden 
og skillevæggen.



Beskyttelse mod tyveri. 
Den nye varerumsaflåsning gør det muligt at 
låse varerummet separat fra førerkabinen.

Sikring af tung last.  
Fastgørelsesøjerne i bunden er placeret, så der kan 
være en europalle mellem dem.

Af- og pålæsning i byen. 
Fløjdørene bagpå1) giver mulighed for en fleksibel 
udnyttelse af den 1.473 mm3) brede åbning bagtil 
ind til varerummet.

13Transporter – Transporter Kassevogn 



Bevar overblikket.  
Den komfortable førerarbejdsplads byder på helt nye kvaliteter i 
parkeringspositionen. Her er der en lang række opbevaringsmulig-
heder, og det nye LED-kabinelys giver et optimalt arbejdslys.

*Ekstraudstyr mod merpris.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.



Altid strøm på dine smartphones. 
Det nye mobiltelefoninterface ”Comfort” 
inkl. induktiv ladefunktion* oplader kompatible 
apparater, når de ligger i opbevaringsrummet.

Hold orden på en nem måde.  
Det todelte opbevaringsrum byder på praktisk 
opbevaringsplads til dokumenter og apparater, 
som man hurtigt skal kunne få fat i.

Plads til en lang dag.  
Det dobbelte opbevaringsrum i dørene har masser 
af plads til dokumenter, apparater og proviant.
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Sædepakker
med to eller tre 

siddepladser.  

Europaller 
800 x 1.200 mm  

Euro-3-paller 
1.000 x 1.200 mm  

Rullecontainer 
720 x 830 mm  

Kort 
akselafstand

Lang 
akselafstand

Akselafstand 3.000/3.400

Billængde 4.904/5.304

908 / 908

993 / 993

1.
94

0

1.
41

0

56
8 

/ 5
66

Normalt tag

Højt tag4)

20
1 

/ 
20

2  

Læsse-
kants-
højde

Kort akselafstand Lang akselafstand 

Lastkapacitet i Transporter Kassevogn 

1) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.     2) Den tilladte anhængervægt varierer afhængigt af motorvarianten.     3) Ved anvendelse af fire tagbøjler.     4) Højt tag fås kun med fløjdøre bagpå.
5) Afhængigt af motor-gearkasse-kombinationen.     6) Ekstraudstyr mod merpris.     7) Målt i gulvhøjde ved bilens bund.     8) Inden for de systemmæssige grænser.     9) Fås ikke til åbne opbygninger.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Tekniske data og standardudstyr

Transporter Kassevogn

Mål Normalt tag
Kort/lang akselafstand

Højt tag
Lang akselafstand

Varerum
Areal i m2 4,3 / 5,0 5,0
Skydedør
Bredde x højde i mm1) 1.017 x 1.282 1.017 x 1.282
Elektrisk skydedør
Bredde x højde i mm1) 954 x 1.282 954 x 1.282
Bagklap 
Bredde x højde i mm1) 1.473 x 1.299 —
Fløjdøre bagpå 
Bredde x højde i mm1) 1.473 x 1.299 1.473 x 1.694
Vendediameter
i mm1) 11.900 / 13.200 13.200
Vægtangivelser (i kg)
Tilladt totalvægt 3.200 / 3.200 3.200
Tilladt anhængervægt op til 2.5002) /  

op til 2.5002)

op til 2.5002)

Maks. tagbelastning 1503) / 100 100

Mål i mm1)



Varerum7) uden skillevæg 2.572 / 2.975

2.
47

7

1.
99

0

1.
24

4

1.
70

0

Underlæssefunktion6), 7) 2.922 / 3.325

1.904 / 1.904

2.297 / 2.297

Eksteriør 

Stødfangere, kølergitter, sidespejlhuse, dørhåndtag 
og bagklapgreb i sort 
Kølergitter med dobbelt kromliste NYT 
H7-halogenforlygter NYT

16” eller 17” stålfælge5)

Elopvarmede sidespejle med elektrisk indstilling

Klimaregulering og solafskærmning 

Airconditionanlæg ”Climatic”
Varmedæmpende ruder

Førerarbejdsplads 

Instrumentpanel med åbne opbevaringsrum, 
drikkevareholdere og handskerum med lås NYT

Et enkeltsæde og et bænksæde med opbevaringsrum
+ underlæssefunktion NYT

Sædeindtræk i stof af typen ”Double Grid” 
i titansort NYT

Højde- og længdejusterbart rat
Elruder
LED-kabinelys med to læselamper i tagkonsollen NYT

12-volts-stikdåse
Robust gummibund i førerkabinen

Infotainment og opkoblingsmuligheder 

Radioen Composition Audio med to højttalere, sd-
kortlæser, håndfri betjening via Bluetooth og USB-
port

Varerum 

Skydedør i højre side
Bagklap uden rude
Udklappelige fastgørelsesøjer
Halvhøje sidebeklædninger af træfiberplader  
LED-varerumslys, kan styres fra kabinen NYT

Førerassistent- og sikkerhedssystemer

Elektromekanisk servostyring NYT

Sidevindsassistent8), 9) NYT

Bremseassistent
Dagskørelys
Igangsætningsassistent8)

Multikollisionsbremse8)

Elektronisk stabilitetsprogram8

Antiblokeringssystem (ABS)
Hjulspindsregulering (ASR)
Elektronisk differentialespærring (EDS)
Airbags til fører og forsædepassager
Elektronisk startspærre
Seleadvarsel til føreren
Centrallås med to fjernbetjeninger og 
indvendig betjening

Fløjdøre bagpå til højt tag.
Mens fløjdøre bagpå er ekstraudstyr 
til biler med normalt tag, så er de en 
del af standardudstyret til biler med 
højt tag. Fløjdørene bagpå fås enten 
uden eller med ruder samt som eks-
traudstyr med en åbningsvinkel på 
250° og fastgørelse på siden af bilen.
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* I forbindelse med lang akselafstand og enkeltkabine.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Der er plads til alt.



Et tungt apparat. En tung last. Et vanskeligt 

terræn. Transporter Ladvogn har et kæmpe 

potentiale på de områder. Med sin stignings-

evne på 37° og mulighed for en nyttelast kan 

den nærmest ikke tales fra noget som helst. 

Forskellige ladtyper, udstyrsdetaljer og 

sædepakker giver mulighed for en perfekt 

tilpasning til hvilken som helst opgave.

• Ekstra robust kvalitet 
• Det største udvalg af ladvarianter i segmentet 
•  Til to til seks personer

plus udstyr 
• Fås også med forsænket lad med enkeltkabine 
•  Gennemtænkte løsninger

til lastsikring 
• Stabile sikkerhedsfastgørelser 
• Op til 5,7 m2 stort lad* 

Highlights

Gør lange køreture mere komfortable. 
Sæderne af formstabilt skumgummi giver også 
efter flere år en behagelig og blød polstring.

Sikre store genstande.  
Fastgørelsesøjerne til fastgørelse af materiale 
og maskiner er monteret i bilens bund.

Transporter 
Ladvogn
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*Tilbehør mod merpris. Introduceres på et senere tidspunkt.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Et helt hold kan komme med. 
Dobbeltkabinen har plads 
til op til seks personer.

Lige ved hånden.  
Opbevaringskasserne* giver et aflukkeligt 
rum til værktøj, kæder, fastgørelsesremme 
samt net til lastsikring.

Sparer mange kræfter.  
Trinbrættet af rustfri og skridhæmmende 
riflet plade i aluminium giver lettere adgang 
til ladet.



Læs af på fleksibel vis.
De stabile sikkerhedsfastgørelser 
til fjælen går altid let.
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Mål Enkeltkabine
Lang akselafstand 

Dobbeltkabine  
Lang akselafstand

Lad
Areal i m2 5,7 5,0
Vendediameter
i mm1) 13.200 13.200

Vægtangivelser (i kg)

Tilladt totalvægt op til 3.000  op til 3.000

Tilladt anhængervægt op til 2.5002)   op til 2.5002)

1) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer. 2) Den tilladte anhængervægt varierer afhængigt af motorvarianten. 3) Målt i gulvhøjde ved ladvognens bund. 4) Afhængigt af motor-gearkasse-kombinationen.
5) Inden for de systemmæssige grænser.     6) Kan programmeres via kørecomputeren (ekstraudstyr).     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Tekniske data og standardudstyr 

Transporter Ladvogn

Enkelt- og Dobbeltkabine, lang akselafstand 

Lastkapacitet på Transporter Ladvogn

    908 1.189

39
2

Akselafstand 3.400

Bilens længde 5.500

20
2

Europaller 
800 x 1.200 mm  

Euro-3-paller 
1.000 x 1.200 mm  

Normalt tag

Sædepakker
med to eller 

tre siddepladser 

90
4



1.
94

0

Eksteriør 

Stødfangere, kølergitter, sidespejlhuse, dørhåndtag 
og bagklapgreb i sort 
Kølergitter med dobbelt kromliste NYT

H7-halogenforlygter NYT

16" eller 17"-stålfælge4)

Elopvarmede sidespejle med elektrisk indstilling

Klimaregulering og solafskærmning 

Airconditionanlæg ”Climatic”
Varmedæmpende ruder

Førerarbejdsplads 

Instrumentpanel med åbne opbevaringsrum, drikke-
vareholdere og handskerum med lås NYT

Dobbelt passagersæde med aflåseligt 
opbevaringsrum5)

Sædeindtræk i stof af typen ”Double Grid” i titansort 
NYT

Højde- og længdejusterbart rat
Elruder
Sikkerhedsbakspejl, kan afblændes
LED-kabinelys med to 
læselamper i tagkonsollen NYT

12-volts-stikdåse
Robust gummibund i førerkabinen

Infotainment og opkoblingsmuligheder 

Radioen Composition Audio med to 
højttalere, sd-kortlæser, håndfri betjening 
via Bluetooth og USB-port

Passagerkabine (dobbeltkabine) 

Sideruder og bagrude
To døre
3-personers sæderække
Halvhøj sidebeklædning af træfiberplader i det bage-
ste område

Førerassistent- og sikkerhedssystemer

Elektromekanisk servostyring NYT

Bremseassistent
Dagskørelys
Igangsætningsassistent6)

Multikollisionsbremse6)

Elektronisk stabilitetsprogram6

Antiblokeringssystem (ABS)
Hjulspindsregulering (ASR)
Elektronisk differentialespærring (EDS)
Airbags til fører og forsædepassager
Elektronisk startspærre
Seleadvarsel til føreren
Centrallås med to fjernbetjeninger
og indvendig betjening7)

Mål i mm1)

Lastkapacitet på Transporter Ladvogn

              1.994

              2.300 Lad3) Enkeltkabine:    2.939
          Dobbeltkabine: 2.169 (ej illustreret)

Ladvogn med forsænket lad 
Transporter fås også som ladvogn 
med forsænket lad og enkeltkabine. 
Den supplerer de mangfoldige trans-
portløsninger til Transporter med en 
lav læssekant.

   
   

   
   

1.
94

8
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1) Billedet viser individuelle op- og ombygninger.     2) Vær opmærksom på, at der er tale om cirkaværdier, og at målene kan variere på grund af produktionstolerancer.     På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Ideelle forudsætninger for individuelle 
ombygningsløsninger

Transporter har en enestående tilpasningsevne, når det kommer til 
ombygning. Det starter med et valg mellem to akselafstande og to 
taghøjder. Derudover findes der forskellige vægtklasser med en til-
ladt totalvægt op til 3,2 t. Og sidst, men ikke mindst, afstemmes 
undervognen også individuelt efter hver enkelt bil med justerbare 
fjedre, støddæmpere og stabilisatorer.  
Ens for alle biler er en anselig indvendig højde i varerummet, som er 
ideel til montering af reoler.

Tilpasset 
mere individuelt.



Volkswagen We kan endnu mere.  
Se selv. vw.dk/online

We Connect1), 3)  
og We Connect Plus1), 3)

We Connect1), 3) 

Vejhjælpsopkald NYT

Infoopkald
Parkeringsposition
Automatisk ulykkesmeddelelse NYT

 Bilstatus
Døre & lys
Bilstatusrapport 
Køredata
Serviceaftaleplanlægning

We Connect Plus1), 3)

Onlinetrafikinformation NYT

Online-point of interest-søgning
Onlinekortopdatering NYT

Onlinestemmebetjening NYT

Mediestreaming6) NYT

Områdeinformation
Onlinetyverialarm
Onlineparkeringsvarme7)

Låsning og oplåsning8)

Netradio6) NYT

Wi-Fi-hotspot6) NYT

Hastighedsinformation
Horn og blink
Onlineruteberegning
Tankstationer og ladestationer
Parkeringspladser

We Connect1): 
Parkeringsposition

Wireless App-Connect2)

We Connect Plus1), 3): Onlinetrafikinformationer

1) For at kunne anvende We Connect-ydelserne skal du have en Volkswagen ID-brugerkonto og logge på med brugernavn og password på We Connect. Derudover skal der indgås en separat We Connect-aftale
eller We Connect Plus-aftale online med Volkswagen AG. Efter udlevering af bilen har du 90 dage til at registrere bilen til We Connect Plus på portal.volkswagen-we.com for at kunne anvende tjenesterne i hele
den aftalte gratis løbetid.  2) Standardudstyr i kombination med Discover Media og Discover Media Pro.  3) Ekstraudstyr mod merpris i forbindelse med radioen Composition Audio.  4) Standardudstyr i forbin-
delse med alle andre infotainmentsystemer end Composition Audio.  5) Ved aktiv forlængelse kan tjenesten anvendes mod betaling fra 2. år.  6) Fås kun i forbindelse med Streaming & Internet-pakken.  7) Kun 
tilgængeligt i forbindelse med ekstravarmeapparat med fjernbetjening.  8) Tjenesten er sikkerhedsrelevant og forudsætter et identitetstjek via Volkswagen Ident-metoden. Her bliver din identitet tjekket
af en Volkswagen partner eller via en videochatforbindelse. Omfanget af tjenester i We Connect og We Connect Plus kan variere og blive lanceret på et senere tidspunkt. På billederne er der vist ekstraudstyr,
som fås mod merpris. Transporter – We Connect Fleet og We Connect 25



1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) Fås ikke til alle motorvarianter.     3) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk.    4) Inden for de systemmæssige grænser.     5) Fås kun i forbindelse med anhængertræk eller med forberedelse til anhængertræk.
På billederne er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Større transport.
Last og 4MOTION.

4MOTION-firehjulstræk.1), 2) Via en elektronisk styret lamelkobling 
på bagakslen tilpasser firehjulstrækket automatisk kraftoverførin-
gen til den konkrete kørselssituation. Systemets lave vægt udgør 
grundlaget for optimale køreegenskaber og god køredynamik.

Mekanisk differentialespærring.1), 3) Det er muligt at få en mekanisk 
differentialespærring til bagakslen som en ekstra understøttelse af 
4MOTION-firehjulstrækket1), 2). Teknologien gør det lettere at sætte i 
gang under vanskelige betingelser uden for almindelig vej og gør 
Transporter til en af de mest terrængående biler i sin klasse.

Anhængervægt op til 2,5 t. I forbindelse med 6- og 7-trins gearkas-
serne kan du opnå en anhængervægt på op til 2,5 t. 

Anhængertræk.1) Afhængigt af behovet fås et fast anhængertræk 
eller et aftageligt anhængertræk, der giver dig en større fleksibilitet. 

Vogntogsstabilisering.1), 4), 5) Griber automatisk ind i tilfælde af 
slingren forårsaget af den tilkoblede anhænger. Vogntoget stabilise-
res med en målrettet nedbremsning.

17” bremser.1) 17” undervognen, der er konstrueret til et tungt last-
niveau, og med 17” skivebremse foran og 16” skivebremse bagpå 
fås til alle motorvarianter. Afhængigt af motorvarianten er 17” 
bremser standard. 



Nedad med fuldt læs. 
Nedkørselsassistenten1), 3), 4) sørger 
med en nedregulering af motorom-
drejningstallet og om nødvendigt 
med bremseindgreb for kontrollere-
de og komfortable nedkørsler.

Stejlt opad med anhænger.  
DSG-dobbeltkoblingsgearkas-
sen1), 2) skifter uden afbrydelse 
af trækkraften og tilpasser sig 
førerens kørestil.
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1) Ekstraudstyr mod merpris.     2) Inden for de systemmæssige grænser.     3) Fås ikke til åbne opbygninger.     4) Fås ikke i forbindelse med radioen Composition Audio. 
5) Føreren skal altid være klar til at overrule assistentsystemet og fritages ikke for sit ansvar for at føre bilen på en forsvarlig måde.     6) Fås kun i forbindelse med 4MOTION-firehjulstræk.

De moderne førerassistentsystemer.

Kom frem på en bedre måde.

Vejskiltegenkendelse.1), 2)  

Registrerer hastighedsgrænser, 
overhalingsforbud samt tids-
mæssige og vejrafhængige 
begrænsninger med et specielt 
kamera og informerer føreren i 
kørecomputeren.

Parkeringsstyreassistenten 
”Park Assist”.1), 2), 3) 

Understøtter ved parkering i 
tvær- og langsgående parke-
ringsbåse ved automatisk at 
udføre de optimale styrebe-
vægelser. 

Anhængermanøvreringsassisten
-ten ”Trailer Assist”.1), 2), 3)   

Gør det nemmere at styre et 
vogntog med anhænger ved 
manøvrering i tværgående 
parkeringsbåse samt ved præ- 
cise bakkemanøvrer hen til 
læsseramper og andre steder.

Aktiv sidebeskyttelse.1), 2), 3) 

Overvåger bilens sider under 
kørsel og viser på infotain-
mentsystemets display, hvis 
bilen kommer kritisk tæt på 
stolper eller mure.

Dæktrykskontrolvisning.1), 2), 3), 4)

Informerer føreren før og under 
kørslen om det aktuelle dæktryk 
og advarer i tilfælde af tryktab. 
I hvert hjul sidder der sensorer, 
som via radiosignaler sender be-
sked om dæktrykket.



Sidevindsassistent2), 3) 

Stabiliserer bilen ved kraftig 
sidevind og vindstød med 
automatiske bremseindgreb.

Den adaptive fartpilot ACC 
inkl. områdeovervågnings-
systemet ”Front Assist” med 
citynødbremsefunktion.1), 2) 

Tilpasser automatisk ens 
egen bils hastighed til det 
forankørende køretøjs ha-
stighed med aktive indgreb 
og holder samtidig den af 
føreren definerede afstand.

Vognbaneassistenten 
”Lane Assist”.1), 2), 3), 5) 

Registrerer bilens egen 
vognbane via et multifunk-
tionskamera og korrigerer 
i tilfælde af en potentiel 
overskridelse af vognbane-
linjerne.

Nedkørselsassistent.1), 2), 6) 

Sørger med en nedregule-
ring af motoromdrejnings-
tallet og om nødvendigt 
med bremseindgreb for 
kontrollerede og komfor- 
table nedkørsler.

Udkørselsassistenten ”Rear 
Traffic Alert”.1), 2) 

Understøtter ved baglæns 
udkørsel fra en parkerings-
bås. Hvis føreren ikke reage-
rer på advarselssignalet, hvis 
en anden bil nærmer sig kri-
tisk, foretages der et brem-
seindgreb.
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01 Stof af typen Double Grid i titansort N   
| KA | LV | 

02 Stof af typen Bricks i titansort NYT      
| KA | LV | 

03 Robust stof af typen Robusta i palladium3) N 
| KA | LV | 

04 Kunstlæder af typen Mesh i palladium      
| KA |  LV | 

Sædeindtræk

01

02

03

04

Standardudstyr   Ekstraudstyr   | KA | Kassevogn      | LV | Ladvogn 30Transporter – sædeindtræk



Tofarvede lakering og perleeffekt-lakering

Lakfarver  

1) Fås ikke i forbindelse med fløjdøre bagpå, højt tag og Transporter Ladvogn.     2) Denne lakering fås også i forbindelse med højt tag som ekstraudstyr mod merpris.     Farverne på disse sider er kun vejledende, da de trykte farver ikke kan gengive, hvor pæne farverne er i virkeligheden.     På billederne 
er der vist ekstraudstyr, som fås mod merpris.

Deep Black perleeffekt             NYT     | KA | LV |

Reflex Silver/Starlight Blue 1)       | KA |



Metallic-lakeringer

Uni-lakeringer Individuel lak

Mojave Beige     | KA  | LV | 

Som ekstraudstyr kan Transporter også leveres i 
mange andre farvenuancer. Din Volkswagen 
partner informerer dig gerne om de mange 
muligheder for individuel lak.

Reflex Silver2)     | KA |  LV | Starlight Blue2)     | KA |  LV | Indium Grey2)     | KA |  LV | 

Light Orange2)     | KA |  LV | 

Candy White     | KA |  LV | 

Pure Grey     | KA |  LV | Cherry Red2)     | KA |  LV |  

Standardudstyr   Ekstraudstyr   | KA | Kassevogn      | LV | Ladvogn 32Transporter – lakfarver

Ravenna Blue     | KA |  LV | 

Fontana Red     | KA |  LV | 

Ascot Grey2)     | KA |  LV | 



18" 

Fælge

17" 

Stålfælge med centerkapsel, 
eller heldækkende hjulkapsel1)  
7 J x 17. 
| KA |  LV | 

Letmetalfælge Aracaju NYT 
7 J x 17. I sølvfarve. 
| KA | LV |

Letmetalfælge Woodstock 
7 J x 17. I sort, glanspoleret 
overflade.     
| KA | 

Letmetalfælge Devonport 
7 J x 17. I sølvfarve.   
| KA | LV | 

Letmetalfælge Aracaju2) NYT  
7 J x 17. I sort, glanspoleret 
overflade.  
| KA | 



16" 

18" 

Stålfælge med hjulkapsel1) 6 
1/2 J x 16. 
| KA |  LV |

Letmetalfælge Clayton 
6 1/2 J x 16. I sølvfarve.  
| KA | LV | 

Letmetalfælge Springfield2)  
8 J x 18. I sort.  
| KA | 

Letmetalfælge Teresina NYT  
8 J x 18. I sort, glanspoleret 
overflade.  
| KA |

Letmetalfælge Palmerston  
8 J x 18. I sort, glanspoleret 
overflade.  
| KA | 

Letmetalfælge Springfield  
8 J x 18. I sølvfarve.  
| KA | 

Letmetalfælge Posada NYT 

7 J x 17. I sort, glanspoleret 
overflade.  
| KA | 

1) Afhængigt af motor-gearkasse-kombinationen.    2) Kun i forbindelse med EDITION.     Vores biler leveres som standard med sommerdæk. I nogle lande skal bilens udstyr, især dækkene, tilpasses til vejrforholdene om vinteren. 34Transporter – fælge



Transporter 6.1

Bilerne i dette katalog kan i nogle tilfælde være forsynet med ekstraudstyr, som kan fås 
mod merpris. Alle angivelser vedr. udstyr og tekniske data er baseret på det danske marked 
og på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Du kan få flere informatio-
ner hos din Volkswagen partner. Der tages forbehold for fejl og ændringer. DSG® og 4MO-
TION® er registrerede varemærker fra Volkswagen AG og andre virksomheder i Volkswagen 
Group i Tyskland og andre lande. Hvis varemærker i dette dokument ikke er markeret med 
®, betyder det ikke, at det pågældende varemærke ikke er et registreret varemærke, og/el-
ler at dette varemærke måtte anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Volkswa-
gen AG. Volkswagen sørger for bortskaffelse af gamle biler. Derfor kan alle biler fra 
Volkswagen bortskaffes på korrekt vis, og de kan leveres tilbage gratis, hvis de gældende 
lovmæssige forudsætninger overholdes. Du kan få mere information hos din Volkswagen 
partner eller på internettet under volkswagen.dk.

Anvendelsen af de mobile onlinetjenester fra We Connect er muligt via en integreret inter-
netforbindelse. De dermed forbundne dataomkostninger inden for Europa dækkes inden 
for de mobilnetdækningsmæssige muligheder med undtagelse af ”Streaming & Internet”-
tjenesterne af Volkswagen AG. For at kunne anvende ”Streaming & Internet”-tjenesterne 
samt Wi-Fi-hotspottet kan man tilkøbe datapakker via den eksterne telepartner Cubic Te-
lecom, som kan anvendes i områder med netdækning i talrige europæiske lande. Du kan 
læse informationer om priser og understøttede lande på vw.cubictelecom.com. Alternativt 
er det muligt at anvende netradio, hybridradio og mediestreaming via et mobilt apparat (fx 
en smartphone), der kan fungere som mobilt Wi-Fi-hotspot. I så fald er de pågældende tje-
nester kun tilgængelige med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller med et mobil-
telefonabonnement, som skal tegnes særskilt hos et teleselskab, og kun inden for det på-
gældende mobiltelefonnets dækning. Ved modtagelse af datapakker fra internettet, kan 
der – afhængigt af dine mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – op-
stå yderligere omkostninger (fx roaminggebyrer). For at anvende den gratis We Connect-
app er der brug for en smartphone med egnet iOS- eller Android-styresystem og et SIM-
kort med dataoption med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller med et 
mobiltelefonabonnement, som skal tegnes særskilt hos et teleselskab. Tilgængeligheden 
af de i pakkerne beskrevne enkelte tjenester fra We Connect og We Connect Plus kan være 
forskellig fra land til land. Tjenesterne er tilgængelige i aftaleperioden og kan blive gen-
stand for indholdsmæssige ændringer eller blive lukket ned i aftalens løbetid. Du kan få 
mere information på vwn.de/mod og hos din Volkswagen partner. Du kan få information 
om mobiltelefontaksterne hos dit teleselskab.

Op til 4 års/80.000 km 
sikkerhed med et Service- og 
Reparationsabonnement.
Scan QR-koden og læs mere om 
Service- og Reparationsabonnement

Udgave: august 2022
Der tages forbehold for ændringer og fejl.

volkswagen.dk




