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A Crafter Busz

Turista-, iskola-, turnébusz, sportegyesületek csapatszállítója,  
dolgozói vagy éppen helyközi járat – bármilyen feladatra is szánja, 
a Crafter Buszban mindig remekül telnek majd a kilométerek, még 
sok csomaggal vagy rosszabb, esetleg kihívásokkal teli időjárási 
viszonyok között is. Kiviteltől függően, a vezetővel együtt 10-21 
főnek kínál óriási kényelmet és biztonságot. 



5 A Crafter Busz 6A Crafter Busz

Széles tolóajtó és elektromos lépcső
Komfortos megoldások, amelyek biztonságossá és zökkenőmentessé teszik a ki-és be-

szállást. Az elektromos lépcső és a széles tolóajtó kifejezetten nagy segítség gyermekek 

vagy idősek szállításakor. 

Bővíthető csomagtér 
A Crafter Busz csomagtere – üléselrende-

zéstől függően – ideális méretes poggyá-

szok, sporteszközök vagy más, igény sze-

rinti szállítmány részére. 

Komfort

A Crafter Busz tökéletes választás, ha személyszállításban  
érdekelt. Belső terének tágassága igazán figyelemre méltó.  
Ám nemcsak méretei teszik különlegessé, hanem a legapróbb 
részletekben rejlő komfortos megoldásai is.  

Klímaberendezés
A professzionális személyszállítás érdekében a Crafter Busz utastere külön, saját vezér-

léssel klimatizálható. Az utasteret a mennyezetbe integrált légbefúvók látják el friss  

levegővel, az utazást pedig a beépített olvasólámpa teszi még kellemesebbé.

Praktikus vezetőfülke 
A Crafter Busz tágasságát és kényelmét 

nemcsak az utasok, hanem a sofőr is él-

vezheti. A könnyen elérhető váltókar és 

kezelőfelületek, az átlátható, multifunkci-

ós kijelző praktikus kezelhetőséget tesz-

nek lehetővé. Ezen felül az ergonomikus, 

állítható magasságú és dőlésszögű ülések, 

a hatékony motor- és külsőzaj-szigetelés 

is azt szolgálja, hogy a sofőr egész úton 

ellazulva, csak a vezetésre koncentrálva 

irányíthassa az autót. Az üléskínálatot az 

hidraulikus csillapítású ergoComfort, vala-

mint a fűtéssel és masszázsfunkcióval is 

felszerelt, hidraulikus csillapítású ergo-

Active ülésopciók teszik teljessé. 

Személyre szabható vezetőülés:
 – Lengőülés súlybeállítással 

 – Ülés hosszirányú beállítása 

 – Ülésmagasság beállítása 

 – Ülésmélység beállítása 

 – Ülés dőlésszögének beállítása 

 – Üléstámla beállítása 

 – Elektromos négyirányú  

deréktámasz-beállítás 

 – Fejtámla beállítása 

 – Kartámasz beállítása 
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Gömbfejes vonóberendezés (opcionális) 
Segítségével biztonságosan és megbízha-

tóan vontathatók akár 3500 kg tömegű 

utánfutók. Akár az utasok csomagjai is 

szállíthatók így. 

Mikrofonos beszéd kihangosító  
(opcionális)
Az utasok tájékoztatására bluetooth mik-

rofon áll rendelkezésre. Egy erősítőhöz és 

négy utastérben elhelyezett hangszóróhoz 

csatlakozik.

Praktikus tárolók az utasok számára 
Az utasülések háttámláján praktikus tárolórekeszek és lehajtható tálcák segítik a rend  

és a tisztaság megőrzését hosszú utakon is. 

Padlóvilágítás és éjszakai fények
Éjjel sem kell az ülések közt botladoznia az 

utasoknak, hiszen a sofőr által vezérelt pad-

lóvilágítás és éjszakai fények segítségével 

láthatóvá válik a középső folyosó. Ráadásul 

a praktikus, átgondolt kialakításnak köszön-

hetően a fények nem zavarják az alvást.

Funkcionalitás

Kartámasz és kapaszkodó
A kényelmesebb és biztonságosabb utazást az ülésekre szerelt, praktikus kapaszkodók 

és felhajtható kartámaszok támogatják. 

Biztonsági öv
Biztonság mindenkinek: az utasüléseket is hárompontos biztonsági övvel szereljük fel. 
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Vezetőasszisztens-rendszerek

*A rendszer határain belül. Az ábrán felár ellenében rendelhető extra felszereltség látható.

Aktív szenzoros oldalvédelem.* 
Figyeli a jármű oldalfelületeit, és kritikus 

közelségbe kerülő tárgyak, falak vagy gya-

logosok esetén hang- és optikai jelzések-

kel figyelmezteti a jármű vezetőjét. 

Elektromechanikus szervokormány 
(kép nélkül). Az aktív visszaállítással rendel-

kező sebességfüggő kormánymű jelentősen 

növeli a vezetési élményt és biztonságot, és 

a haszon járműveknél eddig nem tapasztalt 

precíz kormányzást tesz lehetővé.

„Trailer Assist” vontatmányirányító  
tolatási rendszer.*
Automatikusan beparkolja az után futós jár-

műveket a parkolóhelyre, valamint meg-

könnyíti a rakodórámpákhoz és más szűk 

helyekre történő precíz tolatást. A vezető-

nek elég csupán hátrameneti fokozatba 

kapcsolni, megnyomni a parkolást segítő 

gombot, majd a tükörállító kapcsoló segít-

ségével megadni azt az irányt, amelyen az 

utánfutóval haladni kíván.

Aktív szenzoros  
oldalvédelem.

„Trailer Assist” 
vontatmányirányító 
tolatási rendszer.
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1) A rendszer határain belül. 2) 30 km/h sebességig. 3) A rádió vagy navigációs rendszertől függően. Elérhető a „Composition Media” vagy annál több 
szolgáltatást kínáló rádiórendszerek esetén. 4) Csak a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt elérhető 5) Csak a 4MOTION összkerékhajtással együtt 
elérhető.

„ACC” távolságtartó automatika1)
A sebességet automatikusan a jármű előtt 

haladó gépkocsi sebességéhez igazítja, és 

tartja a vezető által beállított követési 

távol ságot. A jármű már tartalmazza a 

„Front Assist” környezetfigyelő rendszert.

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer 
városi vészfék funkcióval2).1) 
Veszélyesen rövid követési távolság 

esetén segít csökkenteni a féktá vol ságot.

„Lane Assist” sávtartó rendszer.1)  
A sáv nem szándékos elhagyása esetén 

visszakormányoz, és egyidejűleg figyelmez-

tető hanggal és a multifunkciós kijelzőn 

megjelenő jelzéssel hívja fel a vezető figyel-

mét a beavatkozásra.

Hátsó keresztirányú  
forgalom-asszisztens.1)  
Működési határain belül, a tolatásos kiállá-

sok során segíti Önt, amint a hátsó lök hárí-

tó ba épített érzékelőivel a jármű mögötti 

keresztirányú forgalmat figyeli. Ha oldal-

irányból autó, kerékpáros vagy akár gyalo gos 

közelít, hangjelzéssel és az infotainment-

rendszer képernyőjén megjelenő jelzéssel 

figyelmeztet. Amennyiben Ön nem reagálna 

időben, a rendszer fékezési beavatkozással 

mérsékelheti a küszöbön álló ütközés erejét, 

optimális esetben pedig meg is előzheti azt.

Hátsó keresztirányú 
forgalom-asszisztens.

„ACC” távolságtartó 
automatika és 
„Front Assist”.

„Lane Assist” 
sávtartó  rendszer.

Vezetőasszisztens-rendszerek

„Park Assist” parkolássegítő rendszer.1)  
Megoldja a többlépéses beparkolást a pár-

huzamos és merőleges parkolóhelyekre. 

Hátramenetbe kapcsoláskor a jármű auto-

matikusan kormányoz. A vezetőnek csak  

a tengelykapcsolót, a gázpedált és a féket 

kell kezelnie.

Oldalszél asszisztens.1)  
Az ESP elektronikus stabilizáló program 

részfunkciója; erős oldal szél esetén a 

megfelelő kerekek automatikus fékezésével 

segíti a vezetőt.

„Light Assist” fényszóró-szabályozás. 
Automatikusan tompítja a reflektort 

szembe jövő vagy a jármű előtt haladó 

járművek érzékelése esetén, mielőtt a 

vezetőt a fény elvakítaná. 60 km/h 

sebesség felett és teljes sötétségben 

automatikusan bekapcsol a távolsági 

fényszóró.

Oldalszél asszisztens.
„Park Assist” 
parkolássegítő 
rendszer.

 „Light Assist” 
fényszóró szabályozás.
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Ülésvariációk

A Crafter Busz 5 tonnás kategóriában elérhető, és kétféle – hosszú 
és túlnyúlásos – tengelytávval választható. Az ábrákon bemutatott 
14-féle ülésváltozaton túl egyedi üléselrendezéssel is rendelhető, 
előzetes egyeztetés alapján. 

Üléstáv 750 mm

Max. 19+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 20+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 18+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 19+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 16+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 17+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 16+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 19+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 19+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 16+1 fő

Üléstáv 750 mm

Max. 18+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 15+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 16+1 fő

Üléstáv 800 mm

Max. 15+1 fő

Gyári tolóajtósGyári első ajtó „B“ oszlop előtt
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Fényezések

01 Cukorfehér. Uni fényezés. 

02 Cseresznyepiros. Uni fényezés. 

03 Élénknarancs. Uni fényezés. 

04 Ontario zöld. Uni fényezés. 

05 Mély-óceán kék. Uni fényezés. 

06 Reflexezüst. Metálfényezés. 

07 Indium-szürke. Metálfényezés. 

08 Mélyfekete. Gyöngyház fényezés.   

01
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02
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Műszaki adatok

Innovatív Car-Net szolgáltatások

Crafter 10-21 fős  
minibusz

 → Motor: 1968 cm3, 122 LE, 300 Nm,  

vagy 177 LE, 410 Nm 

 → Váltó: 6 sebességes manuális vagy  

8 sebességes AUTOMATA

 → Szállítható személyek száma: 10-21 fő

 → Össztömeg: 5000 kg

 → Méret: akár 7391 x 2069 x 26250 mm 

 → Tengelytáv: 4490 mm

 → Felszereltség: akár 12 irányban állítható 

vezetőülés, „Front Assist”, „Lane Assist”, 

„Side Assist” (oldalszél asszisztens),  

vezetőoldali légzsák, digitális tachográf,  

ABS+ASR+ESP+BAS, elektromos ablakok, 

központi zár, erősített első tengely, 

akusztikus tolatásjelző

 → Klíma opció: gyári automata klíma  

+ központi vezérlésű hátsó klíma

 → Fűtés: egyedi igény szerint radiátoros 

vagy meleg levegő áramoltatással

 → További részletek: belső burkolatok 

egyedi igények szerint, mennyezeti  

és oldalfali hőszigetelés, teljes belső 

kárpitozással

 → Ülés: dönthető, akár folyosó felé széle-

síthető, kapaszkodóval, 3 pontos bizton-

sági övvel, újságtartóval, asztallal,  

kartámasszal

 → Hangosítás: rádió/CD/MP3 fejegység, 

kihangosítás 4 hangszóróval

 → Oldalüveg: színezett 

CarPlay.
Hogy minél jobban élvezhesse az infotainment rendszer 

előnyeit, a Car-Net App-Connect szolgáltatás segítségével 

USB-porton keresztül igény szerint csatlakoztathatja okos-

telefonját a járműhöz. Az App-Connect megjeleníti okostele-

fonja kompatibilis alkalmazásait opcionális rádiós, illetve 

opcionális navigációs rendszerének érintőképernyőjén. Így  

az Android AutoTM, az Apple CarPlayTM vagy a MirrorLinkTM 

segítségével bizonyos alkalmazások utazás közben kényel me-

sen irányíthatók az érintőképernyő kijelzőjén keresztül.

A Crafter Busz  kétlépcsős átalakítással kerül magyarországi forgalomba helyezésre. Ez a gyakorlatban azt jelenti,  
hogy a gyári alapautó először teherautóként érkezik az országba, levizsgázik, és így kerül forgalomba. Ezután kerül  
egy magyarországi, az összes érvényes engedéllyel rendelkező hazai felépítménygyártóhoz átépítésre, ami után ismét 
levizsgázik, valamint forgalomba helyezésre kerül, ezúttal már buszként.

Car-Net „Guide & Inform” 
Ha járműve fel van szerelve navigációs rendszerrel, akkor aktivál-

hatja a Guide & Inform online szolgáltatásokat. A Guide & Inform 

szolgáltatás a regisztrációt követő első három évben ingyenesen 

igénybe vehető. Ilyen módon kétféle szolgáltatás használatára 

nyílik lehetősége: olyan szolgál ta tá sok, amelyek közvetlenül  

a járműben támogatják Önt, valamint otthonról konfigurálható 

szolgáltatások – akár az ügyfél portá lon, akár a Car-Net alkalma-

záson keresztül. A Guide & Inform jármű ben való használatához 

egyszerűen hozzon létre hotspotot az okostelefonjával, vagy  

használja a külön rendelhető Volkswagen CarSticket. 

A Guide & Inform szolgáltatással a járművezető mindig napra-

kész: online közlekedési információkhoz jut, megismerheti az 

üzemanyagtöltő állomások árait, megkeresheti a szabad par ko ló-

helyeket a közvetlen környezetében, valamint saját úti célokat  

kereshet a Google segítségével a navigációs rendszerben. 

!


