Volkswagen e-Crafter

* Ladetid er kalkulert ved en offentlig ladestasjon med CCS-hurtigladersystem.

Bildet viser også utstyr som leveres som tilvalg.

Elektrisk. Digital.
Innovativ.
Den kraftige elektriske motoren i e-Crafter
gir deg full kraft på 100 kW og utvikler hele
290 Nm fra stillstand til bevegelse, helt
utslippsfritt.
Navigasjonssystemet vil gi deg full oversikt
over relevante kjøredata på skjermen som
energiflyten, rekuperasjon og gjenstående
rekkevidde.

Opptil 115–159 km
rekkevidde** (WLTP)
fulladet.

Litium-ion-batteriet har en total kapasitet på 35,8 kWh og er
nedsenket i vareromsgulvet. Det kan lades med likestrøm (DC) eller
vekselstrøm (AC) takket være Combined Charging System (CSS) og
e-Crafter kan derfor lades med veggboks eller på en CCS-ladestasjon.
Du kan lade e-Crafter med en veggboks og få full batterieffekt på
omtrent 5 timer og 20 minutter. En komplett ladepakke består av en
veggboks med vekselstrøm og monteres av en fagperson. Mer informasjon får du hos din nærmeste Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler
Har du behov for raskere lading er dette mulig ved offentlige CSS
ladestasjoner da disse leverer 40 kW og lader 80 % av litium-ionbatteriet i løpet av omtrent 45 minutter.
** Opptil 159 km ved bykjøring, opptil 115 km ved blandet kjøring (WLTP)

Opplev morgendagens teknologi.
I dagens nyttekjøretøy.
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Fremtidens
nyttekjøretøy.

Endringer i måten vi leverer varer og tjenester på krever nye transportløsninger.
Dette gjelder spesielt i forbindelse med vareleveranser i indre bykjerne.
e-Crafter, den første elektriske varebilen fra Volkswagen Nyttekjøretøy, gir
bud- og pakkeleverandører muligheten til å møte morgendagens krav - i dag.
Som forventet, av fremtidens e-Crafter.

En perfekt kombinasjon mellom egenskapene til et nyttekjøretøy og elektrisk fremdrift

Opptil 115–159 km rekkevidde** (WLTP) fullladet

Litium-ion-batteriet kan lades inntil 80 % i løpet av omtrent 45 minutter*

Elektrisk motor med maks. 100 kW effekt

Vareromsdimensjoner: 3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Opptil 10,7 m3 vareromsvolum

Nyttelast opptil 950 kg
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Involve!Pro-X
Utgave: September 2020
www.vwn.no

Din Volkswagen-forhandler

Bilene i denne brosjyren er delvis utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Alle
opplysninger om utstyr og tekniske data gjelder for Norge og var de som gjaldt ved trykking
av denne brosjyren. Med forbehold om endringer. 4MOTION® og TDI® er i Tyskland og flere
andre land registrerte varemerker for Volkswagen AG. At et varemerke ikke er merket med ® i
denne brosjyren, betyr ikke uten videre at det ikke er et registrert varemerke, og/eller at dette
varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG.

