Brosjyre med tekniske data og utstyr

Den nye
Volkswagen ID. Buzz Cargo

ID. Buzz Cargo:

En ny varebil for en ny tid
Maksimal utnyttelse av areal – lang akselavstand,
med kompakt karosseri

• ID. Buzz Cargo er Europas første helelektriske varebil, utviklet som elbil
fra bunnen av
• Overfører ett av bilhistoriens mest ikoniske design – Volkswagen T1 –
til en elektrisk æra
• ID. Buzz Cargo er en ultramoderne og utslippsfri varebil som kommer med
3 seter, og et lasterom på 3,9 m3. Maksimal nyttelast er 630 kg.
• Rekkevidde kombinert kjøring opp til 423 km
• Batteriet kan lades fra 5–80 % på rundt 30 minutter

ID. Buzz Cargo – VAREBILEN
Med ID. Buzz Cargo lanseres en ultramoderne, utslippsfri varebil. Den får tre seter
foran som standard: Førersete pluss en toseters benk. Om ønskelig kan også ID. Buzz
Cargo leveres med individuelt sete til passasjeren.
Bak setene er det en fast skillevegg til lasterommet med vindu, og en gjennomlastingsluke for lang last. Lastevolumet er på 3,9 m3, og rommer to europaller. Tillatt
totalvekt for ID. Buzz Cargo er 3000 kg, og maksimal nyttelast er 630 kg.

INTERIØR – ROM FOR LIVET PÅ FARTEN
Digitalisert og tilkoplet – nyutviklet og likevel en typisk T-modell
Bilen har en «Digital Cockpit» foran føreren med et stort display (5,3 tommer). I tillegg er Infotainmentsystemet med stor touchskjerm sentralt plassert. «Discover Pro»-navigasjonssystemet,
som er standard, har en 10-tommers skjerm. Betjeningen er som vi kjenner det fra de andre
modellene i ID.-familien. Det er 5 USB-C-porter standard for tilkobling og lading av telefon etc.
Seter: Komfortable, sikre og praktiske
Førersetet er komfortabelt og med gode innstillingsmuligheter i lengde og høyde. Dobbelt passasjersete er standard, men kan erstattes av et enkelt sete mad samme gode komfort som førersetet. I alle versjonene er sidekollisjonsputer integrert i seteryggen, som dermed automatisk blir
optimalt tilpasset seteinnstillingen. Med enkle seter kan det også bestilles en senterkollisjonspute
I førersetet som hindrer sammenstøt mellom fører og passasjeren ved en eventuell kollisjon.

ELEKTRISK DRIVLINJE: UTLSLIPPSFRI KJØRING

ID. Buzz Cargo leveres med topphengslet bakluke som standard, men kan også leveres
med sidehengslede bakdører uten vinduer. Skyvedør på passasjersiden er standard.
Den kan også leveres med to skyvedører hvis ønskelig.

Kraftfull – 150 kW (204 hk) til bakhjulene
Teknisk er den nye modellserien basert på Volkswagengruppens MEB-plattform. ID. Buzz Cargo
leveres med et høyvoltbatteri på 77 kWh netto (82 kWh brutto). Med tolv moduler, leverer
systemet energi til en elektrisk motor på 150 kW (204 hk). Den er bygget sammen med bakakselen, som den også driver. Toppfart er elektronisk begrenset til 145 km/h.

LED-teknologi – intelligent lys er mer enn «den nye chrome»
ID. Buzz Cargo leveres med full LED-belysning. Frontlyktene er karismatisk utformet,
og toppversjonen, som blir kalt «IQ. Light» (LED Matrix) kan leveres som ekstrautstyr.

Ladeeffekt på opptil 170 kW
På lynladestasjoner (DC) kan ID. Buzz Cargo lade med inntil 170 kW effekt. Det gjør det mulig
å lade batteriet fra 5 % til 80 % på rundt 30 minutter.
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Lengde, mm

4712

Bredde, mm

1985

Bredde inkludert utvendige speil, mm

2210

Høyde med takreling, mm

1938

Akselavstand, mm

2989

Sporvidde foran min/max, mm

1673/1673

Sporvidde bak min/max, mm

1666/1670

Bakkeklaring, cm
Snudiameter, m
Varerom

18,2
11,1
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Volum

3,9m3

Lengde, mm

2200

Bredde , mm

1730

Bredde mellom hjulbuer

1230

Høyde

128

Innlastingshøyde

63

Mål

Utvendige mål

Standardutstyr
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Karrosseri

Interiør
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Bakluke med vindu

B

2-seters passasjerbenk foran

B

Bakvindu

B

Skillevegg med vindu og gjennomlastingsluke

B

Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil

B

Dørkledning og armstøtte i plast

B

Grå støtfangere

B

Manuelt høydejusterbart førersete

B

Skyvedør høyre side

B

Uten LED-lys i bakluke/sideh. dører

B

Sorte speilhus og dørhåndtak i bilens farge

B

Robust gulvbelegg i førerhus

B

Varmeisolerte vinduer

B

Stoffsetetrekk «Basket»

B

Varmereflekterende og lydisolerende frontrute

B

Tregulv i varerom

B
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Funksjonsutstyr
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Drivverk
Jekk og hjulvinne, dekkreperasjonssett

B

2-soners Air Care Climatronic, med allergifilter

B

235/60 R18 dekk foran, 255/55 R18 dekk bak

B

2 nøkler med fjernkontroll

B

Heldekkende hjulkapsler

B

2 høyttalere

B

Kjøretøyets største tillatte totalvekt: 3000 kg

B

2 USB-C kontakter for lading og dataoverføring + 2 USB-C kontakter for lading

B

Stålfelger 8J x 18 foran, 8.5J x 18 bak, sorte

B

Adaptiv Cruisekontroll med Stop & Go og Hastighetsbegrenser

B

Bakluke uten innvendig åpning

B

Batteri 340 A (58 Ah)

B

Bluetooth mobiltelefontilkobling

B

Sikkerhetsutstyr
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11-tommers trommelbremser bak - med EPB

B

CCS ladekontakt

B

18-tommers skivebremser foran

B

DAB+ digital radio

B

Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn

B

Dekktrykkmåler

B

3-punkts setebelter foran med strammer/hoftebeltestrammer og høydejustering

B

Navigasjonssystem «Discover Pro»

B

ABS-Bremser

B

Car2X High

B

eCall Emergency System

B

Høyderegulerebare hovedlys

B

Elektronisk motorlyd

B

Infotainmentsystem «Ready 2 Discover» med 10" display

B

Elektronisk startsperre

B

Infotainmentsystem og kontrollenhet i sort

B

Front assist - Autonom nødbremsing med varsling for fotgjengere og sykler

B

Ladekabel mode 3 type 2 3 32A, spesifisert for Norge

B

Førstehjelpspute, varseltrekant og refleksvest

B

Ladekabel mode 2 , type 2/E+F (10A) spesifisert for Norge

B

Innvendig speil med autodimming

B

Oppvarmede spylerdyser

B

Oppvarmet førersete

B

Parkeringssensorer foran og bak

B

Kollisjonsputer på fører- og passasjersiden med deaktiveringsfunksjon
på passasjersiden

B

LED hovedlys

B

Sentrallås med Keyless start uten SAFELOCK

B

LED baklys med dynamiske blinklys

B

Tretthetsvarsler

B

Multifunksjonskamera

B

Trådløs app-connect for Apple CarPlay og Android Auto

B

Proaktiv passasjerbeskyttelse

B

Uten varmepumpe

B

Ryggekamera med dynamiske støttelinjer

B

Varsellyd og -lys for setebelter foran

B

Servotronic, elektromekanisk

B

Vindusvisker med intervall med lys- og regnsensor

B

Side- og hodekollisjonsputer for fører og passasjersete foran

B

Vindusvisker og -spyler på bakrute

B

Solskjerm med belyst speil

B

Svingstøtte med bremsing for møtende kjøretøy

B

B Standardutstyr

A Ekstrautstyr

18" Stålfelger
- Stålfelger 8J x 18 foran, 8.5J x 18 bak, Sorte

B

- 235/60 R18 dekk foran, 255/55 R18 dekk bak
- Kapsel for stålfelger
19" Tilburg aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 19, med 9J x 19 bak
- Airstop Dekk 235/55 R19 foran, 255/50 R19 bak
- Kapsel for aluminiumsfelger
- Hjulbolter med tyverisikring
20" Stockton aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 20 foran, med 10J x 20 bak
- Airstop Dekk 235/50 R20 foran, 265/45 R20 bak
- Kapsel for aluminiumsfelger
- Hjulbolter med tyverisikring
20" Solna Aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 20 foran, med 10J x 20 bak
- Airstop Dekk 235/50 R20 foran, 265/45 R20 bak
- Kapsel for aluminiumsfelger
- Hjulbolter med tyverisikring

18" Stålfelger

19" Tilburg

20" Stockton

20" Solna

Felgpakker
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Felgpakker

Utstyrspakker
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Utstyrspakker

Utstyr

Lyspakke
- Lyslist i LED mellom frontlyktene

Interiør
- Armlener på førersete og enkelt passasjersete

- LED-matrix frontlykter med fjernlysassistent

- Lys i fotbrønnen

- LED-matrix frontlykter med nærlyskontroll for dårlig vær

- Uttagbar konsoll mellom frontsetene (BuzzBox)

- Automatisk høyderegulering

- Pedaler i rustfritt stål, med play and pause-symboler

Førerassistentpakke
- Filskiftassistent

- Robust Setetrekk

- Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil med innklapping.

Eksteriør
- Skyvedør venstre side

- Senkefunksjon for sidespeil på passasjerside

- Elektrisk skyvedør venstre side

- Sidespeil i sort høyglans

- Elektrisk skyvedør høyre side

- Speil med velkomstlys

- Servolukkefunksjon for bakluke

Førerassistentpakke + Inkluderer innhold fra Førerassistentpakke og suppleres med:
+ Travel Assist holder bilen i kjørefeltet og holder god avstand til bilen foran
+ Køassisent følger biler foran opptil 60 km/t
+ Nødassisent tar kontroll over biler i nødsituasjoner
Keylesspakke
- Belyste dørhåndtak
- Avansert nøkkelfri åpning/låsing og start
- SAFELOCK for mer sikker låsing av bilen
- Alarm med innvendig sensor i førerhus og borttauingssensor
Keylesspakke + Inkluderer innhold fra Keylesspakke og suppleres med:
+ Elektrisk bakluke som kan åpnes med foten (Easy Open and Close)
Parkeringsassistent +
+ Parkeringsassistent + med minnefunksjon
Sidehengslede bakdører uten vindu
- Sidehengslede bakdører uten vindu
- Skillevegg uten vindu
- LED baklykter med dynamiske blinklys bortfaller
- Uten visker og spyler på bakvindu
Enkelt passasjersete
- Manuell høydejustering
- Skillevegg med vindu uten gjennomlastingsluke
- Varme i begge seter

B Standardutstyr

A Ekstrautstyr

- Tilhengerfeste, elektrisk svingbart
- Drivverkbeskyttelse bak
- Lakkerte støtfangere
Varerom
- Standard sidekledning i varerom, opp til takramme
- Surreskinner på sidevegger og skillevegg
- Surreskinner på sidevegger
- Områdebelysning, 2 LED-lamper i topphengslet bakluke, 1 LED-lampe ved sideh. dører
Funksjonsutstyr
- Oppvarmet frontrute
- Senterkollisjonspute
- Filholdesystem Lane assist
- Travel assist inkl. filholdesystem og nødassistent
- Alarm med innvendig sensor i førerhus og borttauingssensor
- Fjernlysregulering
- 2 ekstra nøkler med fjernkontroll
- Komforttelefon med induktiv lading
- 230V kontakt ved passasjersetet
- Stemmestyring
- Skiltgjenkjenning
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Motor, drivverk
Motor

Fullelektrisk

Effekt, hk*

Inntil 204

Effekt, kW*

Inntil 150

Dreiemoment, Nm

310

Girkasse

Trinnløs automat

Batteri
Batteritype

Lithium Ion

Batterikapasitet netto, kWh

77

Batterikapasitet brutto, kWh

82

Batteriplassering

I gulv mellom akslingene

Ladetid, AC 11 kW, (0-100 SOC)

7 t 30 min

Ladetid, DC 170 kW, (05-80% SOC)

30 min

Vekt, kg
Egenvekt, inkl fører

fra 2362

Totalvekt

3000

Nyttelast

er opptil 630

Totalvekt tilhenger
med brems

1000

uten brems

750

Maksimalt kuletrykk

50

Totalvekt taklast

100

Toppfart, km/t

145

Strømforbruk, kWh/100 km

20,6

Rekkevidde, km
Rekkevidde, WLTP-syklus blandet

423

Rekkevidde, WLTP-syklus bykjøring

583

* Maksimal effekt, i henhold til UN-GTR.21, kan oppnås maksimalt i 30 sekunder. Effekten som er tilgjengelig i individuelle kjøresituasjoner, avhenger av variable faktorer som
omgivelsestemperatur, lading / temperatur / status eller fysisk aldring av høyvoltsbatteriet. For at maksimal effekt skal være tilgjengelig må høyvoltsbatteriet ha en batteritemperatur
mellom 23 og 50 °C og et batterinivå > 88 %. Eventuelle avvik fra parameterne spesifisert ovenfor kan føre til redusert effekt og til og med at maksimal effekt ikke er tilgjengelig. Til en
viss grad kan batteritemperaturen indirekte påvirkes via klimastyring, ladenivået og andre parametere som kan stilles inn i kjøretøyet. Effekten som er tilgjengelig for øyeblikket, vises
på effektmåleren. For å opprettholde høyvoltsbatteriets tilgjengelige kapasitet så langt det er mulig, anbefales det å sette et lademål på 80 % for batteriet for daglig bruk (kan justeres
til 100 % f.eks. før lange reiser).
** Forbrukstallene avhenger av hjulutrustning og ekstrautstyr.
Faktisk rekkevidde avviker fra beregnet WLTP-rekkevidde avhengig av kjørestil, hastighet, bruk av komfort- og tilleggsforbrukere, utetemperatur, antall passasjerer/bagasje og topografi.
Alle verdier oppgitt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer, for eksempel batteritemperatur og/eller antall brukere i en ladestruktur kan begrense
ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt og starte en gradvis reduksjon. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig over 80 % SOC
(batteriets ladenivå).
Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.

Motor
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Utgave: Juni 2022
Produksjon: Involve!Pro-X
Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Avbildet modell kan avvike fra modellutvalg i Norge. Vi ber deg derfor betrakte denne teksten som almen informasjon om bilen
og undersøke med din Volkswagen forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner de Volkswagen-modellene har som for tiden leveres. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.
Alle nye Volkswagen personbiler leveres med 2 års garanti uten kilometerbegrensning. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. Det er på alle biler som er importert av Harald A.
Møller AS, registrert fra og med 01.01.2011, Norgesgaranti 5 år / 150.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Separat garanti på batteripakke, 8 år / 160.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.
Det forutsettes at service, reparasjoner og vedlikehold til enhver tid utføres i henhold til Volkswagen AG`s retningslinjer. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.

