
Transporter 6.1
Brochure



De iconische Transporter is grondig vernieuwd.  

En dat gaat verder dan zijn blinkende nieuwe looks. 

Met het volledig nieuwe dashboard met digitale 

cockpit, de nieuwste generatie infotainmentsystemen, 

vernieuwde TDI-motoren, de zeer rijke 

standaarduitrusting én hightech bestuurders-

assistentie is de Transporter 6.1 een echte uitblinker. 

Verschil moet er zijn. 

Je hebt blinken
En je hebt uitblinken
Verschil moet er zijn
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1) Bron: ‘AUTO BILD’, categorie: bestelwagens, editie 47/2018.      2) Bronnen: ‘trans aktuell’ 14/2018, ‘FERNFAHRER’ 09/2018 en ‘lastauto  
omnibus’ 08/2018.      3) Speciale uitrusting tegen meerprijs.      4) Binnen de grenzen van het systeem.      5) Niet beschikbaar voor open carrosserie-
varianten.       6) De bestuurder moet op elk moment in staat zijn om het assistentiesysteem te overrulen en hij blijft verantwoordelijk voor het veilig 
besturen van de auto.      7) Lange wielbasis.      8) Houd er rekening mee dat deze waarden bij benadering zijn en dat de afmetingen kunnen variëren 
als gevolg van productietoleranties.      9) Voor hoge daken.      10) Niet beschikbaar voor alle motorisaties.      11) Alleen beschikbaar in combinatie 
met 4MOTION vierwielaandrijving. Afbeelding toont speciale uitrusting tegen meerprijs.

Vernieuwde dubbele cabine in vier versies: 
Basis, plus, luxe en Exclusive. Afhankelijk van het 
model is er keuze uit verschillende dakhoogtes, 
wielbases, stoelpakketten en opbouwvarianten.

Vernieuwde Dubbele Cabine. 
De Transporter 6.1 Dubbele Cabine is veelzijdiger 
dan ooit. Hij is leverbaar in vier versies en standaard 
voorzien van een brede doorlaadmogelijkheid 
onder de bank.

Passend voor iedereen. 
Om de Transporter 6.1 helemaal naar wens 
samen te stellen zijn als aanvulling op de rijke 
standaarduitrusting 3 uitrustingslines. 

Uitrustingslines: Comfort, Highline en Bulli.  
Om de Transporter 6.1 helemaal naar wens 
samen te stellen, zijn er als aanvulling op de 
rijke standaarduitrusting 3 uitrustingslines: 
de Comfortline, Highline en Bulli.

Vertrouwde kwaliteit. 
Bijzonder stevige carrosserie, duurzame materialen 
en hoogwaardige afwerking.

Nieuwe techniek. 
Nieuw in de Transporter 6.1 is de elektromechanische 
stuurbekrachtiging. Het besturingsconcept omvat 
actieve en adaptieve ondersteuning in bijna alle 
rijsituaties en vormt de basis voor een reeks nieuwe 
rijassistentiesystemen. 

Moderne rijassistentiesystemen. 
Nu verkrijgbaar met Side-4), 5), Lane-3), 4), 6), Park-3), 4) 
en Trailer Assist3), 4). De achteruitrijcamera3) is voor 
het eerst ook verkrijgbaar met achterdeuren.

Optimale ruimtebenutting. 
Er wordt geen ruimte verspild, de laadruimte is 
maximaal 2.975 mm7), 8) lang en 1.940 mm8), 9) hoog. 
Er is veel ruimte voorhanden in het 
bestuurderscompartiment en het optionele 
opbergsysteem is zeer praktisch.

Innovatieve transportoplossingen. 
Universele vloer3),  extra ventilatie-openingen3) en 
een nieuwe onderlaadfunctie met 300 mm8). Meer 
ruimte voor maximaal 3.320 mm7), 8) lange goederen.

Optimale terreineigenschappen. 
Vierwielaandrijving 4MOTION3), 10), DSG3), 10), Hill-Hold 
en mechanisch sperdifferentieel3), 11).

Aan te passen op alle vereisten. 
Nauwe samen werking met premium 
ombouwpartners voor maatwerkoplossingen. 

Perfecte service. 
Scherpe lease- en financierings tarieven, verschillende 
verzekeringsmogelijkheden en individuele service.
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Interieur 6.1 
de nieuwe norm 

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.      2) Standaarduitrusting bij de Transporter 6.1 Bestelwagen. Speciale uitrusting tegen meerprijs bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Dubbele Cabine.  
Niet verkrijgbaar in combinatie met doorlaadfunctie. Op de foto is uitrusting tegen meerprijs te zien.  

Geoptimaliseerde, ergonomische bestuurdersplek. 
Verstelling van het stuurwiel en de bestuurdersstoel, 
vormvaste comfortbekleding, nieuw vormgegeven 
dashboard en uitstekend zicht rondom. 

Uitstekende connectiviteit. Nieuwe radio- en navigatie-
systemen1) met touchscreens met maximaal 20,3 cm 
(8 inches) diameter, online dankzij geïntegreerde  
SIM-kaart, rijhulpsystemen en inductief1) opladen 
van smartphones.

Upgrade van de standaarduitrusting. Naast de vele 
andere nieuwe standaardfuncties beschikken alle  
uitvoeringen nu ook over een radiosysteem, inclusief 
handsfree-kit en USB-interface, climatic airconditioning, 
comfort bestuurdersstoel met armleuningen en 
led-interieurverlichting. 

Robuust interieur. Het dashboard, de portier-, de zij- 
en stoelbekleding zijn uitgevoerd in donker antraciet. 

Maximale flexibiliteit. Een modulair stoelbevestigings-
systeem, een grote keuze uit stoelpakketten, een 
nieuwe dubbele bijrijdersbank met afsluitbaar  
opbergvak3) en een nieuwe doorlaadfunctie1).
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De elektromechanische stuurbekrachtiging in de Transporter 6.1 vormt 

de basis voor een hele reeks vooruitstrevende rijassistentiesystemen.  

Tal van systemen kunnen u ondersteunen.

Rijassistentie 6.1 

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     2) Binnen de grenzen van het systeem.     3) Niet leverbaar voor open opbouwvarianten.     4) De bestuurder moet op elk moment in staat zijn om het assistentiesysteem te overrulen en hij blijft verantwoordelijk voor het veilig besturen van de auto.  
5) Niet leverbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Audio’.     6) Alleen leverbaar in combinatie met de vierwielaandrijving 4MOTION.     7) Niet leverbaar voor alle motoriseringen.     8) Wordt op een later moment ingeschakeld.     9) Alleen in combinatie met een trekhaak of een 
voorbereiding voor een trekhaak verkrijgbaar. Afbeelding toont speciale uitrusting tegen meerprijs. 

Flankbescherming.1), 2) NIEUW Bewaakt de 
flanken en waarschuwt in het display van 
het infotainmentsysteem als de afstand 
tot een paal of een muur te klein wordt. 

Verkeerstekenherkenning.1), 2) NIEUW  
Legt snelheidsbeperkingen, inhaalverboden  
alsmede tijdelijke en weerafhankelijke  
beperkingen vast met een speciale camera 
en informeert de bestuurder via het multi-
functionele display. 
 
Rijbaanassistent ‘Lane Assist’.1), 2), 4) NIEUW 
Brengt met behulp van een multifunc-
tionele camera de eigen rijbaan in kaart en 
houdt de auto met behulp van stuuringrepen 
op koers.

Adaptive Cruise Control ACC incl.  
omgevingsmonitoringssysteem ‘Front  
Assist’ met City-noodstopfunctie.1), 2)  
Past de snelheid aan op die van de vooruit-
rijdende auto en houdt daarbij de door de 
bestuurder ingevoerde afstand aan.

Down-hill Assist.1), 2), 6) Zorgt door het 
aanpassen van het toerental en indien 
nodig door remingrepen voor gecontro-
leerd en comfortabel heuvelaf rijden.

Parkeerstuurassistent ‘Park Assist’.1), 2) NIEUW 
Ondersteunt bij het inparkeren in 
parkeervakken dwars op of parallel aan  
de weg, door zelfstandig de benodigde 
stuurbewegingen uit te voeren. 

Zijwindassistent ‘Side Wind Assist’.2), 3) NIEUW  
Als onderdeel van het ESP ondersteunt 
het systeem bij sterke, stormachtige zijwind 
met automatische reminterventies op  
de wielen.

Aanhangermanoeuvreerassistent ‘Trailer 
Assist’.1), 2) NIEUW Vereenvoudigt de besturing 
van een aanhanger bij het manoeu vreren 
en achteruitrijden voor het benaderen van 
laadplatforms en andere doelen.
 

Uitparkeerassistent ‘Rear Traffic Allert’.1), 

2) NIEUW Ondersteunt bij achteruit uitparke-
ren. Als de bestuurder bij het naderen van 
een auto niet op de waarschuwingstoon 
reageert, volgt een remingreep. 

Bandenspanningsweergave.1), 2), 5) NIEUW 
Waarschuwt de bestuurder voor en tijdens 
het rijden over de huidige bandenspanning 
en waarschuwt bij drukverlies.  
In elk wiel zitten sensoren die draadloos 
informatie doorgeven over de banden-
spanning en de temperatuur.
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De Transporter 6.1 stuwt betrouwbaarheid naar nieuwe hoogten. 

Ook op zwaar terrein, komt de Transporter 6.1 moeiteloos tot zijn recht.

Betrouwbaarheid 6.1

Vierwielaandrijving 4MOTION.1), 7) Via een elektronisch 
gestuurde meervoudige platenkoppeling op de achteras 
past de vierwielaandrijving de krachtoverbrenging 
automatisch aan op de betreffende rijsituatie.  
Het lage gewicht van het systeem vormt de basis 
voor een optimaal rijgedrag en een hoge mate van  
rijdynamiek.

Mechanisch sperdifferentieel.1), 6) Als extra ondersteu-
ning van de vierwielaandrijving 4MOTION1), 7) is voor 
de achteras een mechanisch sperdifferentieel lever-
baar. Deze maakt het wegrijden onder uitdagende 
omstandigheden eenvoudiger buiten de gebaande 
paden en ze maken van de Transporter 6.1 één van  
de meest terreinwaardige auto’s in zijn segment.

Aanhangerstabilisatie.1), 2), 9) Grijpt automatisch in  
bij pendelbewegingen van de aangekoppelde  
aanhanger. Door gericht afremmen wordt de  
aanhanger gestabiliseerd. 

Maximaal 2.500 kg trekgewicht. Vanaf 110 kW is  
een trekgewicht van maximaal 2.500 kg beschikbaar.
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Stoelpakketten
met 2 of 3 zitplaatsen

Rolcontainers
720 x 830 mm 

Euro-3-pallets
1.000 x 1.200 mm 

Europallets
800 x 1.200 mm 

Korte  
wielbasis

Lange  
wielbasis

Wielbasis 3.000 / 3.400

Autolengte 4.904 / 5.304

908 / 908

993 / 993

1.
94

0

1.
41

0

56
8 

/ 5
66

Normaal dak

Hoog dak3)

20
1 

/ 
20

2  

Tildrempel-
hoogte

Standaarduitrusting Bestelwagen
• Schuifdeur rechts
• Wegklapbare sjorogen
• Achterklep
• Led-laadruimteverlichting NIEUW

• Zijwindassistent Side Wind Assist1), 2) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma1) met remassistent, ABS, ASR, EDS  
en bergafdaalhulp

• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioning NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

• Gekoeld en afsluitbaar dashboardkastje NIEUW

Highlights

Doorlaadfunctie.5) NIEUW Maakt de laadruimte onder de dubbele bijrijders-zitbank 
met 300 mm4) naar max. 3.320 mm4) bij de lange wielbasis.

Universele laadvloer.5) Maakt een flexibele in- en uitbouw van kastsystemen  
van verschillende fabrikanten mogelijk.6)

Led-interieurverlichting. NIEUW De energiebesparende led-techniek zorgt voor 
een goede verlichting van het bestuurderscompartiment en de laadruimte.

1) Binnen de systeemgrenzen.     2) Niet leverbaar voor een open opbouw.     3) Alleen achterdeuren leverbaar voor hoog dak.     4) Let op: het betreft hier indicatieve waarden, de waarden kunnen verschillen als gevolg van productietoleranties. 
5) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     6) De opbouwfabrikant zorgt voor de juiste en veilige inbouw van de kastsystemen.     7) Wordt op een later moment ingeschakeld.     8) Afbeeldingen tonen speciale uitrusting tegen meerprijs.

Laadcapaciteit bij de Transporter 6.1 Bestelwagen

   Korte wielbasis      Lange wielbasis

Afmetingen in mm4)

Transporter 6.1
Bestelwagen

De Transporter 6.1 07



Comfortline Highline Bulli

Composition Colour (ZI4) 
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

● ● ●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ● ● ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

● ● ●

Parkeerhulp achter (7X1) ● - -

Cruise control (8T6) ● ● -

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ● ● ●

Verwarmbare voorruit (4GR) - ● ●

Comfort bijrijdersstoel met armleuningen (CS8) - ● ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel (2FD) - ● ●

Exterieur pakket (PL4)
• bumpers in carrosseriekleur
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- ● -

Multivan exterieur pakket (ZLT)
• bumpers in carrosseriekleur
• Multivan grill met 5 + 1 chroomlijsten
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- - ●

Parkeerhulp voor en achter (7X2) - ● ●

Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (Z3E)
• bij 146kW : lichtmetalen velgen ‘Devonport’ 17” (Z3F)

- ● -

Slotbouten (1PB) - ● ●

Verwarmbare ruitensproeiers voor (8W3) - ● ●

Bulli-aanduiding op zijschermen - - ●

Multivan dashboard met decoratiepanalen (4N3) - - ●

Digital cockpit (ZEQ) - - ●

Tapijt in de cabine (5AE) - - ●

LED-koplampen met LED dagrijverlichting (PXE/PXH) - - ●

Adaptive Cruise Control tot 210km/h (PAC) - - ●

Light Assist grootlichtassistent (8G1) - - ●

Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’ (Z0B)
• bij 146kW : lichtmetalen velgen 18’’ ‘Springfield’ (zilver) (Z3I)

- - ●

Uitrustingslines Bestelwagen
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Stoelpakketten 
met 2 of 3 zitplaatsen

Lange 
wielbasis

Europallets
800 x 1.200 mm  

Euro-3-pallets
1.000 x 1.200 mm  

Rolcontainer
720 x 830 mm  

Standaarduitrusting Dubbele Cabine
• Schuifdeur rechts
• Wegklapbare sjorogen
• Achterklep
• Led-laadruimteverlichting NIEUW

• Zijwindassistent Side Assist1), 2) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma1) met remassistent, ABS, ASR, EDS en bergafdaalhulp
• Twee stoelen voorin, 3-persoonsbank met opbergvak achterin 
•  ISOFIX- en Top-Tether-kinderzitjesbevestiging voor de buitenste zitplaatsen van de 3-persoons achterbank NIEUW

•  12-V-aansliting en dubbele USB-C-aansluiting in het bestuurderscompartiment NIEUW

• Kunststof vloer (TPO) in het bestuurderscompartiment
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot, Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

• Gekoeld en afsluitbaar dashboardkastje NIEUW

Highlights

Dankzij de vier versies is er voor elke behoefte een passende Dubbele Cabine.  
De basis versie is voorzien van een bank met 3 voorgevormde zitplaatsen, doorlaad-
mogelijkheid en 1 USB-aansluiting. Bij de Dubbele Cabine Plus is de binnenzijde  
afgewerkt met stoffen hemelbekleding, luxe zijwandbekleding en tapijt op de vloer. 
De Dubbele Cabine Luxe heeft 3 individueel verstelbare zitplaatsen en 2 USB- 
aansluitingen. De Exclusive versie voegt hier nog armleuningen tussen de verstel- 
bare zitplaatsen en zonneschermen in de passagiersruimte aan toe.

Laadcapaciteit bij de Transporter 6.1 Dubbele Cabine

Transporter 6.1
Dubbele Cabine
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Comfortline Highline Bulli

Radio Composition Colour (ZI4)
• 6,5” TFT touchscreen kleurendisplay
• We Connect Plus mobiele online services (1e jaar gratis)
• App Connect (via USB)
• 4 luidsprekers

● ● ●

Mistlampen vóór incl. bochtverlichting (8WH) ● ● ●

Licht en zicht pakket (P4A)
• licht- en regensensor
• automatisch dimmende binnenspiegel
• automatisch stadslichtschakeling
• Coming - Leaving Home functie

● ● ●

Parkeerhulp achter (7X1) ● - -

Cruise control (8T6) ● ● -

Stoelbekleding ‘Bricks’ (N0E) ● ● ●

Privacy Glass (QL5) - ● ●

Verwarmbare voorruit (4GR) - ● ●

Comfort bijrijdersstoel met armleuningen (CS8) - ● ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel (2FD) - ● ●

Multivan exterieur pakket (ZLT)
• bumpers in carrosseriekleur
• Multivan grill met 5 + 1 chroomlijsten
• handgrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur

- ● ●

Parkeerhulp voor en achter (7X2) - ● ●

Achterruitenwisser (4HS) - ● ●

Stofafdichtingen in deuropeningen (6U1) - ● ●

Lichtmetalen velgen ‘Clayton’ 16” (Z3E)
• bij 146kW : lichtmetalen velgen ‘Devonport’ 17” (Z3F)

- ● -

Slotbouten (1PB) - ● ●

Verwarmbare ruitensproeiers voor (8W3) - ● ●

Multivan dashboard met brede middenconsole (4N3) - ● ●

Tapijt in de cabine (5AE) - ● ●

Stofafdichtingen in deuropeningen (6U1) - ● ●

Bulli-aanduiding op zijschermen - - ●

Digital cockpit (ZEQ) - - ●

LED-koplampen met LED dagrijverlichting (PXE/PXH) - - ●

Adaptive Cruise Control tot 210km/h (PAC) - - ●

Light Assist grootlichtassistent (8G1) - - ●

Lichtmetalen velgen ‘Aracuja’ zilver 17’’ (Z0B)
• bij 146kW : lichtmetalen velgen ‘Springfield’ zilver 18’’ (Z3I)

- - ●

Uitrustingslines Dubbele Cabine
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Normaal 

908 / 908 / 908

1.189 / 1.189 / 1.189

39
2 

/ 
 

39
2 

/ 
 

39
2

90
8 

/ 9
04

 / 
90

4

Wielbasis 3.000 / 3.400 / 3.400

Autolengte 5.100 / 5.500 / 5.500

20
2 

/ 
20

2

20
1

Europallets
800 x 1.200 mm  

Euro-3-pallets
1.000 x 1.200 mm  

Stoelpakketten
met 2 of 3 zitplaatsen

Lange 
wielbasis

Korte 
wielbasis

Lade-
kanten-
höhe

Laadwand-
hoogte

Highlights

Standaarduitrusting Pick-up
• Dubbele bijrijders-zitbank met afsluitbaar opbergvak 
• 2-persoons zitbank met groot opbergvak bij de dubbele cabine
• Wegklapbare aluminium wanden met sluitingen
• Wegklapbaar opstapje
• Wegklapbare sjorogen
•  Elektronisch stabilisatieprogramma1) met remassistent, ABS, ASR,  

EDS en bergafdaalhulp
• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
•  Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

• Gekoeld en afsluitbaar dashboardkastje NIEUW

Grote keuze uit laadbakken. Voor elke zitopstelling en wielbasis is een passende 
variant verkrijgbaar voor een maximale laadbak. 

Maximaal 6 zitplaatsen plus laadbak. Goed aan te passen op de individuele  
wensen dankzij de enkele en de dubbele cabine.

Ook als dieplader met enkele cabine. Een bijzonder lage tildrempel biedt  
de enkele cabine met dieplaad-laadbak. 

Maximaal 5,7 m2 laadoppervlak. De langste laadbak biedt de uitvoering met  
enkele cabine – 2.9394), 8) mm in het geval van de lange en 2.539 mm4), 8)  
bij de korte wielbasis.

   Enkele cabine, korte wielbasis      Enkele cabine, lange wielbasis      Dubbele cabine, lange wielbasis

Laadcapaciteit Transporter 6.1 Pick-up

Afmetingen in mm5)

Transporter 6.1
Pick-up

1) Binnen de systeemgrenzen.     2) Niet leverbaar voor een open opbouw.     3) Alleen achterdeuren leverbaar voor hoog dak.     4) Let op: het betreft hier indicatieve waarden, de waarden kunnen verschillen als gevolg van productietoleranties. 
5) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     6) De opbouwfabrikant zorgt voor de juiste en veilige inbouw van de kastsystemen.     7) Wordt op een later moment ingeschakeld.     8) Afbeeldingen tonen speciale uitrusting tegen meerprijs.
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8 zitplaatsen

298

Bagageruimte4) 2.572 / 2.938

1. zitrij2. zitrijen3. zitrijen4. zitrijen

Bagageruimte4) 1.600 / 1.967

Bagageruimte4) 739 / 1.118

Bagageruimte4) 298

Lange
 wielbasis 

Bagageruimte lengte4), 5)

in mm

Korte  
wielbasis

739

1.118

 Easy Entry6)

739

1.118

739

1.118

 Easy Entry6)

9 zitplaatsen

1.118

 Easy Entry6)

Standaarduitrusting Kombi
• Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar
• Zijruiten en raam achter in het bestuurderscompartiment
• Schuifdeur rechts
• Kinderbeveiliging aan de schuifdeur
• Wegklapbare sjorogen
• Achteruitverwarming
• Side Wind Assist1), 2) NIEUW

•  Elektronisch stabilisatieprogramma1) met remassistent, ABS, ASR,  
EDS en bergafdaalhulp

• Robuuste rubberen vloer in het bestuurderscompartiment 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
• Led-interieurverlichting met leeslampjes in de dakconsole NIEUW

•  Radiosysteem ‘Composition Audio’ met twee luidsprekers, SD-kaartslot,  
Bluetooth-handsfreesysteem en USB-aansluiting NIEUW

• Climatic airconditioningsysteem NIEUW

• Comfort bestuurdersstoel met armleuningen NIEUW

• Gekoeld en afsluitbaar dashboardkastje NIEUW

Plek voor maximaal negen personen. De grootste keuze uit zitpakketten,  
twee wielbases en twee dakvarianten voor een maximale flexibiliteit.

Alle leuningen zijn compleet neer te klappen. Als de rugleuningen worden  
omgeklapt, onstaat in een paar seconden een vlakke laadvloer.

Robuuste stoelbekleding. NIEUW De nieuwe stoelbekleding is bijzonder bestand  
tegen vuil.  

Easy Entry aan beide zijkanten – in het geval van twee schuifdeuren.  
Comfortabel in- en uitstappen voor de passagiers op de achterste zitplaatsen.

Led-interieurverlichting. NIEUW De energiebesparende led-techniek zorgt voor een 
goede verlichting in het bestuurders- en passagierscompartiment.

Highlights

1) Binnen de systeemgrenzen.     2) Niet leverbaar voor een open opbouw.     3) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     4) Gemeten op de bodemhoogte van de autobodem.     5) Let op: het betreft hier indicatieve waarden , de waarden kunnen verschillen als gevolg van productietoleranties.      
6) Aan de schuifdeurzijde, in geval van twee schuifdeuren aan beide kanten.     7) Niet leverbaar in combinatie met een onderlaadfunctie.     8) Gemeten op de bodemhoogte van de laadbak. Afbeeldingen tonen speciale uitrusting tegen meerprijs.

Geselecteerde zitpakketten bij de Transporter 6.1 Kombi

   Korte wielbasis      Lange wielbasis

Afmetingen in mm5)

Transporter 6.1
Kombi
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Lakkleuren

CandyWhite/Ascot Grey1), 2) NIEUW 

Two-tone lakkleuren Effect lakken

Reflex Silver/Fortana Red1), 2) NIEUW Candy White /Copper Bronze1), 2) NIEUW Candy White/Bay Leaf Green1), 2) NIEUW Deep Black1) NIEUW

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     2) Niet in combinatie met achtervleugeldeuren, hoog dak en  Transporter 6.1 Pick-up.     3) Deze lak is als speciale uitrusting tegen meerprijs ook in combinatie met hoog dak leverbaar.     De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de 
kleuren als gevolg van het printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Afbeelding toont speciale uitrusting tegen meerprijs.

Mojave Beige/Deep Black11), 2) NIEUW Reflex Silver/Indium Grey1), 2) NIEUW Reflex Silver/Starlight Blue1), 2) NIEUW 
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Reflex Silver1), 3)

Candy-White

Mojave Beige1)

Bright Orange3)

Copper Bronze1) NIEUW

Pure Grey

Indium Grey1), 3)

Ascot Grey3) NIEUW

Fortana Red1) NIEUW

Starlight Blue1), 3)

Cherry Red3)

Bay Leaf Green1) NIEUW

Metallic-lakken

1) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     2) Niet in combinatie met achtervleugeldeuren, hoog dak en  Transporter 6.1 Pick-up.     3) Deze lak is als speciale uitrusting tegen meerprijs ook in combinatie met hoog dak leverbaar.     De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de 
kleuren als gevolg van het printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. Afbeelding toont speciale uitrusting tegen meerprijs.

Unilakken Individuele lakken

Desgewenst is de Transporter 6.1 ook in veel andere 
lakkleuren leverbaar. Uw Volkswagen Bedrijfswagens-
dealer informeert u graag over de vele mogelijkheden 
met de individuele lakkleuren. 

Ravenna Blue1) NIEUW
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03 04

01 02

Stoelbekleding

01 Stof ‘Double Grid’ in titaniumzwart1) NIEUW

02 Stof ‘Bricks’ in titaniumzwart2) NIEUW

03 Robuuste stof ‘Robusta’ in palladium3), 4) NIEUW

04 Kunstleder ‘Mesh’ in palladium5)

1) Standaard bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-up. Speciale uitrusting tegen meerprijs Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-up.      
3) Speciale uitrusting tegen meerprijs bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-uo.     4) Alleen voor de 1e zitrij verkrijgbaar.     5) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     
6) Afhankelijk van de motor/versnellingsbak-combinatie.     7) Niet verkrijgbaar bij open opbouw-variante.     De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de kleuren en materialen als gevolg van het 
printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. 
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01  Stalen wiel met wielnaafafdekking6) 
6 1/2 J x 16. Met 215/65 R 16 banden.

02  Stalen wiel met volledig wieldeksel5) NIEUW 

6 1/2 J x 16. Met 215/65 R 16 banden.
03  Lichtmetalen wiel ‘Clayton’5) 

6 1/2 J x 16. In zilver. Met 215/65 R 16 banden.

04  Stalen wiel met wielnaafafdekking 6) 
7 J x 17. Met 235/55 R 17 banden.

05  Lichtmetalen wiel ‘Aracaju’5) NIEUW 

7 J x 17. In zilver. Met 235/55 R 17 banden.
06  Lichtmetalen wiel ‘Aracaju’5), 7), 8) NIEUW 

7 J x 17. In zwart, gepolijst oppervlak. 
Met 235/55 R 17 banden.

07  Lichtmetalen wiel ‘Devonport’5) 
7 J x 17. In zilver. Met 235/55 R 17 banden.

08  Lichtmetalen wiel ‘Springfield’5), 7) 
8 J x 18. In zilver. Met 255/45 R 18 banden.

09  Lichtmetalen wiel ‘Palmerston’5), 7) 
8 J x 18. In zwart, gepolijst oppervlak. 
Met 255/45 R 18 banden.

16"

17"

18"

Wielen

1) Standaard bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-up. Speciale uitrusting tegen meerprijs Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-up.      
3) Speciale uitrusting tegen meerprijs bij de Transporter 6.1 Bestelwagen, Transporter 6.1 Kombi en Transporter 6.1 Pick-uo.     4) Alleen voor de 1e zitrij verkrijgbaar.     5) Speciale uitrusting tegen meerprijs.     
6) Afhankelijk van de motor/versnellingsbak-combinatie.     7) Niet verkrijgbaar bij open opbouw-variante.     De afbeeldingen op deze pagina’s zijn slechts indicatief, omdat de kleuren en materialen als gevolg van het 
printproces niet natuurgetrouw kunnen worden weergegeven. 
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten 
voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde 
merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave per oktober 2019
Wijzigingen voorbehouden

vwbedrijfswagens.nl
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