Новото Caddy Cargo
Комерцијални
возила

Новото Caddy Cargo
За што и да следи
Новото Caddy Cargo е совршено за сите оние кои имаат големи
планови. Петтата генерација на најпопуларното урбано возило за
испорака во неговата класа сега е овде – дури и помоќно, со поголема
дигиталност и поголема варијабилност од кога било претходно.

Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

Новото Caddy Cargo
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1) Дозволената носивост варира зависно од опремата. 2) Опција со дополнителна доплата. 3) Во рамките на границите на системот. 4) За ги користите We Connect Fleet услугите, потребна ви е деловна Volkswagen корисничка сметка и мора да се најавите на connectfleet.io со вашето
корисничко име и лозинка. Дополнително, со Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен Connect Fleet договор. Информации за индивидуалните рокови за активација по предавање на возилото за да се овозможи користење на услугите за целосното времетраење на договорениот
произволен период ќе најдете на https://connectfleet.io/home. Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на првичниот период на We Connect Plus услугите. Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. Ќе се претстави подоцна заедно со радиосистемот
„Composition Audio”. 5) Возачот мора да биде подготвен во секое време да ги надвладее системите за помош и не е ослободен од неговата одговорност да вози со најголема внимателност. 6) Достапно само заедно со менувачот со двојна спојка (DSG). Илустрациите вклучуваат
дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

Нова варијабилност
Нова поширока Maxi лизгачка врата,
разни прегради, носивост до 723 kg1)
и разновидни подни покривки.
Модерен дизајн
Нов различен преден дел со
структура на саќе, динамични и јасни
линии и бројни подобрувања за
понизок коефициент на отпор.

Уште поголема дигиталност и
поврзаност
Нов Innovision cockpit со висока
резолуција2), нови инфозабавни
системи2) со до 25,4 cm (10 инчи)
екран на допир, дигитално
управување со флота Volkswagen We
Connect Fleet2), 4) и индуктивно2)
полнење на паметни телефони.

Товарен простор со нови
придобивки
Задни крилни врати без прозорци,
нов електричен систем за затворање
на лизгачки врати и задна врата2),
подобрено LED осветлување во
товарниот простор), разновидни
подни покривки.

Подобрено работно место на возачот
Универзален концепт на складирање,
нови ergoComfort седишта2),
потпирачи за раце за седиштата на
возачот и предните патници2),
Преклопување на совозачкото
седиште со нов заден панел2),
приклучница од 230V приклучок2).

Иновативни решенија за транспорт
Нов посебен систем за заклучување
на просторот за товарање, нов систем
за заклучување и стартување без клуч
“Keyless Access/ Advanced”2), “Trailer
Assist”2), 3), кровно оптоварување до
100 kg.

Докажан квалитет
Употреба на издржливи материјали,
висококвалитетна изработка и
доверливи мотори од новата
генерација со значајно намалени
емисии на издувни гасови.

Две меѓуоскини растојанија
Новото Caddy Cargo исто така е
достапно како Caddy Cargo Maxi со
големо меѓуоскино растојание и нова
поширока Maxi лизгачка врата.

Робустен ентериер
Нов кокпит: облогите на контролната
табла, вратите, страничните делови и
рамката на седиштето се
финиширани во темна боја која е
отпорна на валкање.

Мобилност,
во најнова форма

Делумно автоматизирано возење
Системи за помош на возачот од
најновата генерација, вклучувајќи
“Lane Assist”2), 3), 5),
“Side Assist”2), 3), “Trailer Assist”2), 3) и
ACC 2.02), 3), 6).
Новото Caddy Cargo
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Голем напредок
Брз почеток во брзиот секојдневен деловен живот. Новото Caddy Cargo
секогаш дава 100 проценти. Со особено паметни функции. Во импресивно
силна форма. И со екстремно разновидни способности. Кои и да се
предизвиците во вашата работа: можете да се потпрете на ново
дизајнираното Caddy Cargo и новото Caddy Cargo Maxi.

Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.
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01
1) Со преграда. 2) Опција со дополнителна доплата. Илустрациите вклучуваат опција за дополнителна доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

Отворено Caddy
Подготвено за нови деловни предизвици. Новото
Caddy Cargo нуди интелигентни решенија, како
поголема ширина на лизгачка врата во новото Caddy
Cargo Maxi.

02 | 03

01 Maxi лизгачка врата.
Европалетите може да се натоварат
во должина. Заедно со поголемото
меѓуосовинско растојание, лизгачката
врата исто така е зголемена за
141 mm на новото Caddy Cargo Maxi
за да понуди вкупна ширина на Maxi
лизгачка врата од 836 mm1).
02 Посебен систем за заклучување на
просторот за товарање.
Се отвора само онаму каде се врши
активност. Со системот за
заклучување на просторот за
товарање, вратите до кабината
остануваат безбедно заклучени кога
се товарниот простор е одворен.

03 Keyless систем за заклучување и
стартување без клуч “Keyless Access/
Advanced”.2)
Ве поштедува од често користење на
клучот за возилото. Благодарение на
системот за автоматско заклучување и
стартување, клучот за возилото може
да остане во џебот од вашите
пантолони кога отворате или
затворате врати или кога го
стартувате возилото.

Електрично затворање.2)
Системот за електрично затворање
подразбира дека на лизгачките врати
и задната врата потребна е помала
сила при затворање бидејќи тие
автоматски се вовлекуваат во
бравата.
Задни крилни врати без прозорци.
Нуди флексибилност и издржливост
кои професионалците најчесто ги
бараат од комбе за испорака. Новото
Caddy Cargo е првото Caddy кое доаѓа
со задни крилни врати без прозорец
во стандардна изведба.

Новото Caddy Cargo – Врати и пристап без клуч
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Кажи збогум на стресот
Добро организирано и опуштено низ брзиот секојдневен деловен живот.
Интелигентно дизајнираното работно место на возачот во новото Caddy Cargo
импресионира со практични детали, како широкиот простор за складирање.

02

01 Отворен простор за складирање.
Може да се користи за различни цели.
Отворениот простор за складирање
пред ветробранското стакло е
разновиден дел за складирање
документи и уреди до кои треба да се
има лесен пристап.
02 Фиока.1) Отвора нов простор за
складирање. Практичната фиока е
идеално место за складирање
предмети како на пример
флуоресцентен елек, светилка и
јаже за влечење на фиксно место –
така што до нив ќе можете брзо да
пристапите, доколку е потребно.

01

03 ergoComfort седишта (AGR) за
возачот и совозачот. 1)
Го штити грбот благодарение на
бројните опции за прилагодување.
Седиштата ergoComfort имаат
можност за електрично
прилагодување на лумбарната
поддршка во 4 насоки и се наградени
со независниот печат
„Сертифицирано и препорачано” од
Германската кампања за поздрав грб
(AGR)2).
Онлајн сообраќајни информации (We
Connect Plus).3), 4), 5) Реагира пред да
се загуби време. Врз основа на
ажурираните сообраќајни
информации од интернет, услугата
Онлајн сообраќајни информации
навремено го предупредува возачот
за прекини во сообраќајот, опасности
или ограничена видливост и
автоматски одредува алтернативни
рути.

1) Опција со дополнителна доплата. 2) Извор: Германска кампања за поздрав грб: https://www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/2903-carseats 3) Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. 4) За ги користите We Connect услугите, потребна
ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на
возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на првичниот период на We Connect Plus услугите.

04

04 Модул за директен пристап.3)
Ги содржи најважните брзи пристапи.
Често користените функции, како на
пример системите за помош,
функциите за клима и системите за
паркирање може да се изберат
директно преку копчињата. Опсегот на
функционирање зависи од опремата.

03

Новото Caddy Cargo – Работно место на возачот
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01 | 02 | 03
1) Опција со дополнителна доплата. 2) Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. 3) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со
Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на порталот volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на
договорениот произволен период. Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на првичниот период на We Connect Plus услугите. Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во
врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

Дигитализиран како никогаш досега
Долгорочно бидете во чекор со развојот. Новото
Caddy Cargo опционално е достапно како целосно
дигитално возило – со извонредни технологии, како
на пример Innovision cockpit.
01 Innovision cockpit. 1)
Овозможува фантастичен панорамски
поглед додека сè уште сте во
подземно паркиралиште. Innovision
cockpit ја развива неговата целосно
иновативна моќ преку комбинацијата
на Digital Cockpit и навигациски
систем.

04 Поврзување на мобилен телефон
„Comfort”. 1), 2)
Едноставна безжична врска.
Паметните телефони кои се
поставени во преградата автоматски
се поврзуваат со надворешната
антена, а компатибилните уреди
може индуктивно да се полнат.

02 Мултифункционален волан. 1)
Мултифункционалниот волан е
комфорен за држење и
импресионира со неговата
едноставност за ракување.
Директната контрола на многу
функции на возилото, како на пример
на темпоматот или на инфозабавниот
систем ја олеснува работата на
возачот.

05 Известување за област Alert (We
Connect Plus). 2), 3)
Дава информации за тоа дали сè оди
според планот. Услугата Известување
за област информира доколку
возилото навлезе во или напушти
одредени области во одредено време
од денот.

03 Говорна контрола. 1), 2)
Се активира со говорната наредба
„Hello Volkswagen”. Говорна контрола
е возможна за радиото,
компатибилните паметни телефони,
системот за климатизација и
навигацискиот систем.

06 Online внесување дестинации
(We Connect Plus).2), 3)
Заштедува драгоцено време на
внесувањето на дестинациите и точки
од интерес во навигацискиот систем,
до возилото преку We Connect.

06

04

05

07

07 Wi-Fi hotspot.1)
Вградениот Wi-Fi hotspot поврзува
до осум уреди со стабилна интернет
врска. Податочните планови може
директно да се купат преку
infotainment системот.
Новото Caddy Cargo – инфозабавен систем
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Преглед на флотата
We Connect Fleet1), 2) е систем за управување со
флотата. Системот може да се користи и за голем
број на возила од други производители и
овозможува брз и лесен пристап до важни
информации за флотата. We Connect Fleet.1), 2) Без
разлика дали дигитално управувате со дневници за
возење или проверувате трошоци и потрошувачка:
можете лесно и ефикасно да управувате со вашата
флота преку поврзаниот веб-портал и
апликацијата. Тоа заштедува време и значајно ја

01

олеснува вашата секојдневна работа.

01 Дигитален дневник за возење. Ја
презема документацијата за сите
патувања. Сите патувања целосно се
снимаат и се префрлуваат до
централниот веб-портал за
управителот на флота.

We Connect Fleet.1), 2) Без разлика дали дигитално управувате со дневници
за возење или проверувате трошоци и потрошувачка: можете лесно и
ефикасно да управувате со вашата флота преку поврзаниот веб-портал и
апликацијата. Тоа заштедува време и значајно ја олеснува вашата
секојдневна работа.
Преглед на услугите:
Дигитален дневник за возење
Дигитален дневник за трошоци при возење.
Управување со сервисирање4)
Анализатор на потрошувачка
GPS следење & информации за рути5)
Возна ефикасност за флота

02

02 Дигитален дневник за трошоци
при возење. Дава информации за
разни трошоци на возилото.
Трошоците за гориво и други работи
се документираат од страна на
возачот преку апликацијата We
Connect Fleet или од страна на
управителот на флота на вебпорталот Connect Fleet.

1) За ги користите We Connect Fleet услугите, потребна ви е деловна Volkswagen корисничка сметка и мора да се најавите на connectfleet.io со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен Connect Fleet договор. Информации за
индивидуалните рокови за активација по предавање на возилото за да се овозможи користење на услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период ќе најдете на https://connectfleet.io/home. Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на првичниот период
на We Connect Plus услугите. Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. Ќе се претстави подоцна заедно со радиосистемот „Composition Audio”. 2) Опционална доплата. 3) Кога користите LINK 610, We Connect Fleet се компатибилни со: Crafter модели од 2017 година, Caddy
модели од 2015 година, Transporter модели од 2015 година и голем број на други возила кои не припаѓаат на Групацијата Фолксваген. 4) Задачите за сервисирање може да се испратат до овластената сервисна работилница рачно или автоматски. Потоа сервисната работилница ќе ве
контактира телефонски или по е-пошта. 5) Информации за рути за возила од трети производители се достапни само со LINK 610. 6) Достапно само со компатибилен infotainment систем. За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се
најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на порталот portal.
volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. 7) Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на првичниот период на We Connect Plus услугите. 8) Достапно само заедно со опционалниот помошен грејач за вода
со далечински управувач. 9) Достапно само заедно со клима-уредот „Climatronic“ со 2 зони и помошен грејач на вода. 10) Достапно само заедно со пакетот Streaming & Internet. Опсегот на услуги на We Connect и We Connect Plus може да варира и може да се претстави подоцна. Илустрациите
вклучуваат дополнителна опрема.

Други онлајн услуги.
Слободната We Connect6) нуди голем број на
услуги за помош и функции на возилото. Со We
Connect Plus6), 7) достапни се многу дополнителни
функции.
We Connect6) понуди:
Повик при дефект
Позиција на паркирање
Автоматско известување за незгода
Статус на возилото
Врати & светла
Извештај за состојбата на возилото
Возни податоци
Закажување сервис
Volkswagen We Connect6) може да направи уште
повеќе.
We Connect Plus6), 7) услуги:
Онлајн сообраќајни информации
Онлајн пребарување на точки од интерес
Онлајн ажурирање на мапи
Онлајн пресметување на рута
Бензински станици и станици за електрично
полнење
Места за паркирање
Онлајн говорна контрола
Известување за област
Онлајн аларм против кражби
Онлајн помошен грејач8)
Далечинска контрола на вентилација9)
Онлајн внесување на дестинации
Стриминг на медиуми10)
Интернет радио10)
Wi-Fi Hotspot10) NEW
Известување за брзина
Свирка и сигнали за вртење

Ве молиме контактирајте го вашиот дилер за Volkswagen Комерцијални возила во врска со детали за стандардната опрема и опционалните додатоци кои се достапни во вашата земја.

Новото Caddy Cargo – Конективност
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“Rear Cross Traffic Alert”.1), 2)
Го надгледува патот
попречно на местото за
паркирање, кога
излегувате наназад,
препознава објекти кои се
приближуваат и спречува
претстојни судири преку
автоматско сопирање.

Систем за управување со
приколка “Trailer Assist”.1), 2), 3)
Ја поедноставува контролата
врз приколката за управување
во места за паркирање и за
прецизно движење наназад.

“Front Assist” со функцијата
„City Emergency Braking“.1), 2)
Препознава пешаци,
велосипедисти и возила кои
се наоѓаат во насоката на
патување и го предупредува
возачот за препознаени
опасни ситуации. Ако
возачот не реагира навреме,
сопирањето во итен случај
се активира автоматски и се
овозможува маневар за
избегнување во критични
ситуации.

Адаптивен темпомат ACC
2.0 со “Stop and Go”
функција.1), 2), 4)
Помага да се одржи
правилното растојание до
возилото пред вас и
повторно поаѓа по кратко
време на мирување во
застој или во градски
сообраќај.

“Travel Assist” со “Emergency
Assist”.1), 2), 4)
Ги комбинира функциите
на ACC 2.0, “Lane Assist”, и
“Emergency Assist” за
опуштено возење на долги
релации.

Возење со систем

За секое патување да заврши опуштено исто како што започнало, новото Caddy Cargo доаѓа со голем број на
системи за помош на возачот1) кои се способни да извршат превентивни интервенции во критични ситуации.
1) Дополнителна опрема. 2) Во рамките на границите на системот. 3) Ќе биде претставен подоцна. 4) Достапно само заедно со DSG менувач со двојна спојка. 5) Возачот мора во секое време да биде подготвен да ги надвладее системите за помош и не е ослободен
од неговата одговорност
да вози со најголемо внимание. 6) Достапно само со компатибилен инфозабавен систем.

Систем за следење на лента
“Lane Assist”.1), 2), 5)
Ја препознава коловозната
лента на возилото со помош
на мултифункционалната
камера и спречува несакано
напуштање на лентата при
брзини од 60км/ч со
корективно спротивно
управување.

“Emergency Assist”.1), 2) NEW

Поглед одзади.1), 2)

Ја намалува опасноста ако се
наруши способноста на
возачот да го контролира
возилото. Системот првично
реагира на неактивност со
звучно предупредување и
вибрации по што
последователно иницира
безбедно сопирање на
возилото.

Автоматски сопира кога се
влегува и излегува од места за
паркирање ако сензорите за
паркирање или задниот радар
препознаат препрека.

Ве молиме контактирајте го вашиот дилер за Volkswagen комерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема кои се достапни во вашата земја.

Динамичен приказ на сообраќајни
знаци.1), 2), 6)

Систем за промена на
лента “Side Assist”.1), 2) NEW

Препознава ограничувања на
брзината, зони со забрана за
претекнување, како и ограничувања
во врска со времето и временските
услови со посебна камера и
соодветно го информира возачот.

Предупредува за возила
кои се приближуваат
одзади или кои веќе се во
слепата точка со помош на
LED светло во конкретниот
надворешен ретровизор.

Новото Caddy Cargo – Системи за помош на возачот
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01

*Дополнителна опрема.

Создаден за големи
задачи
Завршете ги потешките задачи за денот без никакви грижи.
Благодарение на неговите цврсти материјали и иновативна
технологија, новото Caddy Cargo е подготвено да направи сè
што ќе побарате од него.

02

01 Преграда. Вашиот грб ќе биде
слободен со многу место.
Оптимизирана конвексна форма на
преградата продолжува кон просторот
за товарање и затоа создава многу
место во пределот на рамената за
возачот и за совозачот.
02 Големо оптоварување на кровот.
Го менува перцепцијата на малите
комбиња. Со кровно оптоварување до
100 kg, новото Cargo Caddy го
претвора покривот во голема товарна
зона за многу различни видови на
товар.

03 Алки за прицврстување. Го
одржуваат нивното ветување. Шесте
преклопливи алки за прицврстување
го обезбедуваат цврсто тешкиот товар
за подот на новото Caddy Cargo.
04 Гумена подна облога. Ја зголемува
безбедноста благодарение на облога
која не се лизга. Во случај многу да се
извалка, робусната гумена облога
може лесно да се измие, во случај
многу да се извалка.

Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила во врска со детали за
стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата земја.

03 | 04

Дрвен под. Лесно може да се справи,
дури и со силни удари. Особено
цврстата покривка на просторот за
товарање направена од повеќеслојно
буково дрво го штити подот на
возилото и импресионира со неговата
водоотпорност и површина која не се
лизга.
Робустен ентериер. Останува
непроменет од секојдневната
употреба. Материјалите и навлаките
на седиштата во ентериерот на
возилото се особено отпорни на
валкање.

Новото Caddy Cargo – Прицврстување товар
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Нова возна сила
Без разлика дали сте на автопат, низ град или на градилиште:
новото Caddy Cargo може идеално да се приспособи на вашиот
профил на возење. Со мотори од идните еволуциски ери, DSG и
4MOTION.

01

01 Менувач со двојна спојка (DSG).1), 2)
Нема време за мирување. Новото
Caddy Cargo може да се опреми со
менувач со двојна спојка со 7 степени
на пренос за целосна автоматска
промена на степени без прекин во
влечната сила.
02 4MOTION погон на сите тркала).2),
3) Сака да ги активира сите тркала.
Системот за погон на сите тркала
автоматски го приспособува преносот
на моќност на тркалата според
конкретната возна ситуација. Тоа е
основата за оптимално управување и
возење со голема динамичност, исто
така кога се вози на тежок терен.
Подобрена контрола на испуштање
издувни гасови.
Кога два се подобри од еден.
Иновативното двојно дозирање ги
намалува NOx емисиите на TDI
моторите во споредба со претходниот
1) Дополнителна опрема. 2) Не е достапно за сите мотори. 3) Ќе се претстави подоцна.
Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Приказот на материјалите може да се разликува.

модел. Тоа се постигнува со целно
двојно вбризгување на AdBlue® на
двата SCR каталитички конвертори кои
доаѓаат во сериска опрема.
Ефикасни мотори. Дадете му повеќе
моќност на горивото. Четирите
мотори со внатрешно согорување на
новото Caddy Cargo се меѓу
најефикасните и најекономичните TSI
и TDI мотори кои некогаш биле
вградени во возило од неговата класа.

02

Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила во врска со детали за стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата
земја.

Новото Caddy Cargo – Возни технологии
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01

*Дополнителна опрема. Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

03

Подобар начин на мобилно
работење
Ненајдените изненадувања на работното место
повеќе не се проблем. Новото Caddy Cargo го
олеснува справувањето со сите видови на различни
задачи веднаш на самото место.

01 Заден панел.
На седиштето на совозачот му дава
нова задача. Кога се преклопува
нанапред, наслонот се претвора во
површина за пишување со практични
опции за складирање, гумена лента за
прицврстување поголеми папки и
држач за паметен телефон.

02

02 230 V приклучок.
Го задоволува дури и барањето за
голема енергија. Централната
позиција на преградата е идеална за
полнење на разни уреди, како на
пример лаптопи и алатки во кабината.
03 LED осветлување во просторот за
товарање. Достигнува дури до
најтемниот агол. LED технологијата
која штеди енергија ја штити
батеријата на возилото и обезбедува
подобрено осветлување на целиот
простор за товарање.

Новото Caddy Cargo – Мобилно работење
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Совршено прилагоден
Не е важно за која задача сакате да го прилагодите
вашето Caddy Cargo: ги нуди најдобрите можни
предуслови за тоа. Новиот систем на осовини ја
зголемува флексибилноста за конверзии
благодарение на поголемата минимална ширина на
просторот за товарање.

02

01 Sortimo SR5 за страната на возачот. Го дава
максимумот на користењето на просторот за
товарање. Интелигентниот систем со полици
овозможува совршено прилагодување на
компонентите според контурата на страничниот
панел. Дури и ако на двете страни на возилото се
монтирани полици, сè уште е возможно да се става
товар на европалетите благодарение на тенките
странични профили .
02 Sortimo SR5 за страната на совозачот.
Ротирачкиот блок овозможува директен пристап од
лизгачката врата. Ротирачкиот блок е монтиран на
агол од 90° кон опремата возилото и е опремен со
три фиоки. На страничниот профил на полицата
исто така е монтиран механизам кој може да се
склопи.
01

Ве молиме контактирајте го вашиот дилер за Volkswagen комерцијални возила во врска со детали за стандардната опрема
и опционалните додатоци кои се достапни во вашата земја.

Новото Caddy Cargo – Прилагодено решение
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Опрема

01

03

02

04 I 05

Надворешност
Браници во сива боја
Браници, рачки на врати и задна врата во боја на екстериерот
Куќишта на надворешни ретровизори во црна боја
Рачки на вратите во боја на екстериерот
Решетка на радијаторот без хромирана лента
Кровни шини во црна или сребрена боја
H7 предни светла
LED предни светла
LED задни светла
Надворешни ретровизори со електрично подесување
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење
Надворешни ретровизори со електрично подесување, греење и склопување

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Инфозабавен систем и поврзување
6,5-инчно CAR мени без функција на радио
6,5-инчен радиосистем “Composition Audio”
8,25-инчен радиосистем “Composition”
10-инчен радиосистем “Ready 2 Discover”
10- инчен навигациски систем “Discover Media”
10- инчен навигациски систем “Discover Pro”
Дигитален радиоприем DAB+
Говорна контрола
Bluetooth hands-free систем
App-Connect
“Comfort” поврзување на мобилен телефон со функција за индуктивно полнење
USB-C приклучок со функција за полнење и податочна функција во кокпитот
USB-C приклучок со функција за полнење во кокпитот

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето
корисничко име и лозинка. Дополнително, со Фолксваген АД мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За
We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите
услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. 2) Подлежено на дополнителен надоместок по истекување на
првичниот период на We Connect Plus услугите. 3) За да ги користите We Upgrade ставките, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка,
валиден We Connect договор и вашата легитимација како примарен корисник, т.е. поврзување на вашата корисничка сметка со конкретното
возило. Дополнително на тоа, возилото мора да ги има техничките функции и хардверската опремата кои се потребни за конкретната “We
Upgrade”. Примарниот корисник може да ги погледне “We Upgrade” функциите кои се достапни за конкретното возило на интернет или во
нашата продавница во возилото. 4) Во рамките на границите на системот. Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме
контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема
во вашата земја.

01 Радиосистем “Composition Audio”. Системот
нуди екран во боја чувствителен на допир со
големина од 16,5 cm (6,5-инчи) и до 4 звучници
нуди вграден USB-C приклучоци во централната
конзола, Bluetooth поврзување за мобилен телефон
и DAB+.
02 Радиосистем “Composition”. Дополнително на
функциите на радиосистемот “Composition Audio”,
системот нуди екран во боја чувствителен на допир
со големина од 20,9 cm (8.25-инчи), до 4 звучници,
два USB-C отвори во средишната конзола и
Bluetooth интерфејс. Системот поддржува We
Connect1) и We Connect Plus1), 2).
03 Радиосистем “Ready 2 Discover”. Дополнително
на функциите на радиосистемот “Composition”,
системот нуди екран во боја чувствителен на допир
боја со големина од 25,4 cm (10-инчи) и интеграција
за паметен телефон. Системот исто така ја нуди
опцијата за понатамошно купување и активација на
навигациски функции во онлајн продавницата во
возилото.

04 Навигациски систем “Discover Media”. Системот
со екран на допир во боја со големина од 25,4 cm
(10-инчи) и 4 звучници нуди 2D /3D навигација,
избор на голем број на опции за мапи, бесплатни
онлајн ажурирања за мапи, We Connect1) и We
Connect Plus1), 2).
05 Навигациски систем “Discover Pro”.
Дополнително на функциите на навигацискиот
систем “Discover Media”, системот нуди говорна
контрола, App-Connect Wireless, Streaming & Internet
и We Connect Plus1), 2) за три години. Ажурирањата за
We Connect Upgrades3) исто така може опционално
да се букираат. Висококвалитетниот систем може
исто така да ја прикаже навигациската мапа на Digital
cockpit и дозволува Динамичен приказ на
сообраќајни знаци како стандардна карактеристика4).

06

Работно место на возачот
Инструмент табла со неколку прегради за складирање и отворена фиока за ракавици
Фиока за ракавици, со заклучување и осветлување
Кровна галерија со преграда за складирање
Седиште на возачот со подесување на висината
Седиште на совозачот со подесување на висината
Седиште на совозачот со наслон со преклопувањеи и заден панел со прегради
Рачна лумбарна потпора за седиштата на возачот и совозачот
ergoComfort седишта (AGR) за возачот и совозачот
Наслон за раце
Фиоки под предните седишта
Пластичен волан
Мултифункционален волан
Мултифункционален кожен волан
Shift-by-wire за DSG
Мултифункционален дисплеј “Plus”
Digital Cockpit
Innovision Cockpit
Електрично регулирани прозорци
Подна покривка од тепих
Подна покривка од гума
Патосници
LED внатрешно осветлување
12 V приклучок
230 V приклучок

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

09

●
●
●
●
●
●

07

●
●
●
●
●
●

08 Електронски контролиран мануелен систем за
климатизација со филтер за прав и честички.
Овозможува постојана варијабилна контрола на
саканата температура во внатрешноста.

●
●

Климатизација и заштита од сонце
Електронски контролиран грејач
Електронски контролиран мануелен систем за климатизација, со филтер за прав и
честички
Систем за климатизација “Climatronic” со 2 зони со AirCare
Греење на седишта на возачот и совозачот
Електричен помошен грејач на воздух
Помошен грејач на вода со далечински управувач
Штитници за сонце со џеб за билети
Штитници за сонце со џеб за билети и огледало
Греење на ветробранско стакло и греачи на бризгалки за миење
Заден прозорец кој се загрева
Стакло кое рефлектира топлина

08

09 Систем за климатизација “Climatronic” со 2 зони
со AirCare. Целосно автоматскиот систем за
климатизација со филтер за алергени има разни
сензори и ја одржува константна поставената
температура за возачот и совозачот.

●
●

●
●
●
●

06 Пластичен волан. Тој е пријатен на допир и може
да се прилагоди по висина и длабина.

●
●
●
●

07 Мултифункционален волан. Го олеснува
управувањето со разни системи за време на
возењето.

●

Мултифункционален кожен волан. Тој е особено
пријатен на допир и импресионира со висок степен
на лесно ракување. Кај возила со менувач со двојна
спојка (DSG), дополнителните педали позади
воланот, овозможуваат брзо менување на брзини.

•

Стандардна опрема

•

Дополнителна опрема
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Простор за товарање
Прозорец за просторот за товарање
12 V приклучок
Внатрешно осветлување
LED осветлување во просторот за товарање
LED светла на задната врата
Задни крилни врати без прозорци
Задни крилни врати со прозорци
Задна врата со прозорец
Бришач на задниот прозорец со систем за миење со периодична контрола
Електрично регулирано затворање на задната врата
Преграда, затворена
Преграда со прозорец и заштитна мрежа
Преграда со заштитна мрежа
Гумена облога на подот
Дрвен под
Шест алки за прицврстување на товар, со преклопување
Кука за влечење, фиксен, макс. теж. на приколка до 1,500 kg1) со стабил. на приколка
Кука за влечење, демонтажна, макс. теж. на приколка до 1,500 kg1) со стабил. на приколка

01

03

02

04

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Безбедносни системи
eCall - систем за повик во случај на незгода
Автоматски систем за сопирање во случај на судар
Електронски систем за стабилизација (ESP)2)
Систем против блокирање на сопирачките (ABS)
Систем за контрола на тракција (ASR)
Електронска блокада на диференцијал (EDL)
Воздушни перничиња за возач и совозач
Странични воздушни перничиња со завеси за возач и совозач
Предни, странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач
Безбедносни појаси за возач и совозач
Предупредување за неврзан појас
Електронски имобилајзер
Алармен систем со мониторинг на внатрешност и аларм во случај на одвлекување
Централно заклучување со два клуча
Остава за работи (фиока) со заклучување

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1) Максималната тежина на приколката зависи од моторот. 2) Во рамките на границите на системот. 3) Достапно само заедно со компатибилен
infotainment систем. 4) Достапно само заедно со менувач со двојна спојка (DSG). 5) Возачот мора во секое време да биде подготвен да ги
надвладее системите за помош и не е ослободен од неговата одговорност да вози со најголема внимателност. 6) Ќе се претстави подоцна.
Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила
во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

01 Задна врата со прозорец. Се отвора особено
лесно и исто така може да се користи како заштита
од дождот благодарение на неговата голема висина
на отворање. Широкиот исечок на прозорецот го
проширува полето на видливост.

03 Преграда со прозорец и заштитна мрежа.
Закосена поставеност на прозорецот избегнува
рефлексии во видното поле на возачот. Мрежата ги
штити прозорците, на пример од оштетување како
резултат на ненадејни маневри на сопирање.

02 Задни крилни врати без прозорци. Задните
крилни врати со висина до кровот се поделени во
однос ⅔ спрема ⅓ и имаат максимален агол на
отворање од околу 180°.

04 Преграда, затворена. Целосно го одделува
просторот за товарање од кабината.

05

Безбедносни системи (продолжение)
Систем за заклучување и стартување без клуч “Keyless Start”
Систем за заклучување и стартување без клуч “Keyless Access/Advanced”3)
Внатрешен ретровизор за гледање наназад, кој рачно се затемнува
Внатрешен ретровизор за гледање наназад, кој автоматски се затемнува

●
●
●
●

Системи за помош на возачот
Електромеханички сервоуправувач
Адаптивен темпомат ACC 2.0 со „Stop and Go” функција2), 4)
„Front Assist“2) со функцијата „City Emergency Braking“
Динамичко следење и приказ на сообраќајни знаци2), 3)
Темпомат со ограничувач на брзина2)
Систем за промена на лента “Side Assist” со следење на слепа точка2)
Систем за задржување во лента “Lane Assist” со помош при управување2), 5)
“Travel Assist” со “Emergency Assist”2), 4)
Сензори за паркирање, напред и позади
Камера со поглед наназад „Rear view”2)
Систем за помош при движење наназад „Reverse Assist“2)
Систем за помош при паркирање “Park Assist”2)
Систем за предупредување за заден сообраќај2)
Систем за маневрирање со приколка “Trailer Assist”2), 6)
Автоматска контрола на осветлување со светла за дневно возење2)
Авто. контрола на осветлување со светла за дневно возење и светла за влез и излез2)
Пакет Light & Sight2)
Светла за магла со функција за освелтување во кривина2)
“Light Assist” систем за помош за долго светло2)
Осветлување во кривина и светло за лоши временски услови за LED предните светла2)
Детекција на замор на возачот2)
Сензор за притисок во гумите2)
Сензор за притисок во гумите, директно мерење2), 3)
Електронска паркинг-сопирачка со Auto Hold функција2)

•

Стандардна опрема

•

Дополнителна опрема

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

06

05 Дрвен под. Идеален е за товарање со
европалети. Цврстото, 5-слојното буково дрво со
дебелина од 10 mm нуди површина која не се
лизга.
06 Демонтачна кука за влечење, максимална
тежина на приколката до 1,500 kg1) со
стабилизација на приколка. Овозможува
монтирање и демонтирање во неколку едноставни
чекори.
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Тркала

16"

17

"

01

02

03

04

05

Илустрациите на овие страници може да се користат само како упатство бидејќи боите не може да се произведат реалистички во печатена форма. Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen Kомерцијални возила
во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема во вашата земја.

Тапацир на седиштата

Тркала
1. Челични тркала со капаци за тркала 6,5 J x 16.
Во црна боја. со 205/60 R 16 гуми.
2. “Vienna” алуминиумски тркала 6,5 J x 16.
Во Brilliant сребрена боја. Со 205/60 R 16 гуми.		
3. Челични тркала со капаци за тркала 6,5 J x 17.*
Во сребрена боја. Со 215/55 R 17 гуми.
4.	“Colombo” алуминиумски тркала 6.5 J x 17.
Во Gloss црна боја. Со 215/55 R 17 гуми.
5. “Barahona” алуминиумски тркала 6,5 J x 17.
Во Brilliant сребрена боја. Со 215/55 R 17 гуми.
Гуми за сите годишни времиња 205/60 R 16 или 215/55 R 17

●

●

●

●

●

●

06

07

Тапацир на седиштата
06 Навлаки за седишта од материјал, “Double Grid”
07 Навлаки за седишта од цврст материјал, “Robusta”
08 Навлаки за седишта од вештачка кожа, “Pure Diamond”

●
●
●

08

•

Стандардна опрема

•

Дополнителна опрема
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Бои

Основни бои
01
02
03
04

Candy Бела
Cherry Црвена
Pure Сива
Bright Портокалова

●
●
●
●

Металик бои
05
06
07
08
09
10
11
12

Reflex Сребрена
Mojave Беж
Costa Azul Сина
Golden Зелена
Fortana Црвена
Indium Сива
Copper Бронза
Starlight Сина

●
●
●
●
●
●
●
●

Бои со бисерен ефект
13 Deep Црна

●

Илустрациите на овие страници може да се користат само како
упатство бидејќи боите не може да се произведат реалистички во
печатена форма. Илустрациите вклучуваат дополнителна опрема.
Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер за Volkswagen
Kомерцијални возила во врска со детали за стандардната и
дополнителната опрема во вашата земја.

Основни бои

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Металик бои

Бои со бисерен ефект

13

•

Стандардна опрема

•

Дополнителна опрема
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Технички податоци

Висина на
прагот за
товарање

Caddy Cargo Maxi

586 / 589

Макс.
висина на
просторот
за
товарање

Caddy Cargo

1,272 / 1,275

Димензии во mm1)

Меѓуоскино растојание 2,755 / 2,970

890 / 890

855 / 993
Должина на возилото 4,500 / 4,853

Димензии)
Товарен простор
Волумен2) во m3
Ширина x висина (mm)
Лизгачка врата
Ширина x висина (mm)
Задна крилна врата
Ширина x висина (mm)
Задна врата
Ширина x висина (mm)
Круг на вртење
во mm

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

3.1
1,614 x 1,2723)

3.7
1,614 x 1,2754)

6955)/703 x 1,096

8365)/846 x 1,096

1,234 x 1,122

1,234 x 1,122

1,234 x 1,1306)

1,234 x 1,1306)

11,400

12,100

до 6767)
до 1,5008)
до 100

до 7237)
до 1,5008)
до 100

Товарен капацитет на Caddy Cargo

Европалети
800 x 1,200 mm

Евро 3 палети
1,000 x 1,200 mm

Контејнери со тркалца
720 x 830 mm

Тежини (во kg)
Носивост
Макс. теж. на приколка
Макс. кровен товар

Caddy Cargo
Caddy Cargo Maxi

1) Ве молиме имајте предвид дека овие се приближни вредности и димензиите може да варираат зависно од толеранциите на производство. 2) Заедно со VDA /SAE метод на мерење. 3) Максимална висина на просторот за товарање. Висина на товарање без подна простирка 1,259 mm. 4) Максимална
висина на просторот за товарање . Висина на без подна простирка 1,264 mm. 5) Со преграда. 6) Со кровна антена. 7) Дозволената носивост варира зависно од опремата. 8) Максималната тежина на приколката варира зависно од моторот. 9) Мерено на висината на подот на возилото. Илустрациите
вклучуваат опција со дополнителна доплата.

1,230 / 1,230

1,614 / 1,614

Вкупна висина 1,856 / 1,860 1)
Ширина 1,855 / 1,855
Ширина со ретровизори 2,100 / 2,100

Простор за товарање9) со преграда
1,797 / 2,150

Поширока Maxi лизгачка врата (8365)/846 x 1,095 mm) за Caddy Cargo Maxi1)

Европалети
800 x 1,200 mm
Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen Комерцијални возила во врска со детали за стандардната и дополнителната опрема достапна додатоци.

Контејнери со тркалца
720 x 830 mm
Новото Caddy Cargo – Технички податоци
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Новото Caddy Cargo
Повеќе информации можете да пронајдете на
www.vw-komercijalnivozila.com.mk

Возилата прикажани во овој каталог може да се опремат со опции со дополнителна доплата. Сите
информации во врска со опремата и техничките податоци се врз основа на карактеристиките на германскиот
пазар и соодветствуваат со достапните познавања во времето на печатење. На вашиот дилер на Volkswagen
ќе му претставува задоволство да ви овозможи детали за производите кои се достапни во вашата земја.
Подлежно на измени без известување. DSG® и 4MOTION® се регистрирани трговски марки на Фолксваген АД
и други компании во Групацијата Фолксваген во Германија и други земји. Фактот што трговската марка не е
прикажана со знак ® во овој документ не може да се интерпретира да значи дека таа не е регистрирана
трговска марка и/или дена таа марка може да се користи без претходно одобрување во писмена форма од
Фолксваген АД. Фолксваген овозможува враќање и рециклирање на возилата со завршен животен циклус.
Како на пример, сите возила на Фолксваген може да се рециклираат и, подлежно на исполнување на
законските барања, може да се вратат без надоместок. Дополнителни информации се достапни од вашиот
дилер на Volkswagen онлајн на www.volkswagen.com или во Германија преку бесплатниот телефонски број
0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).

Вашиот дилер на Volkswagen Kомерцијални возила

Користењето на We Connect мобилните онлајн услуги е можно само со вградена интернет врска. Онаму каде
е достапна мрежна покриеност, трошоците за податоци настанати во тој контекст во рамките на Европа ги
сноси Фолксваген АД, со исклучок на услугите “Streaming & Internet”. За да ги користите услугите “Streaming
& Internet” и Wi-Fi hotspot-от, може да се купат пакети податоци преку надворешен партнер за мобилни
комуникации, “Cubic Telecom”, и да се користат во многу земји во Европа кои имаат мрежна покриеност.
Информации за цените и поддржаните земји се достапни на vw.cubictelecom.com. Алтернативно, можно е да
се користат интернет радио и стриминг на медиуми преку мобилен уред (на пр. паметен телефон) кој е
овозможен да функционира како мобилен Wi-Fi hotspot. Во тој случај, соодветните услуги се достапни само
заедно со постоечки или посебно случен договор за мобилни услуги меѓу вас и вашиот мобилен провајдер,
и само онаму каде е достапна покриеност од соодветната мобилна мрежа. Во зависност од вашата тарифа за
мобилен телефон, со примањето на податоци од интернет може да настанат дополнителни трошоци,
особено ако го користите телефонот во странство (на пр. трошоци за роаминг). За да можете да ја користите
бесплатната We Connect апликација, потребен ви е паметен телефон со соодветен iOS или Android
оперативен систем и SIM картичка со податочен пакет како дел од постоечки договор за мобилен телефон
меѓу вас и вашата компанија за мобилни телефони или со договор кој е посебно склучен за оваа цел.
Достапноста на индивидуалните We Connect и We Connect Plus услуги опишани во пакетите може да варира
од земја до земја. Услугите се достапни за време на договорениот договорен период и може да подлежат на
измени или прекинување за времетраењето на договорот. Посетете ја vwn.de/mod или контактирајте го
вашиот дилер на Volkswagen комерцијални возила за повеќе информации. Ве молиме контактирајте го
вашиот мрежен провајдер за информации во врска со вашата мобилна тарифа.

