NOWOŚCI

Volkswagen Crafter Kombi
„dziewiątka” z klasą

MobilCar z podwrocławskiego Dobrzenia jest młodą firmą nadwoziową,
działa od 2008 r. W tym krótkim czasie dała się poznać jako rzetelny partner,
któremu powierzyli obowiązki przedstawicielskie w Polsce m. in. niemiecka
Sortimo znana z systemów wyposażenia pojazdów warsztatowych oraz
holenderski Snoeks, potentat w dziedzinie przegród do kabin załogowych,
które dzięki niemu noszą potoczną nazwę „holenderek”.

Zaufanie czołowych europejskich dostawców
zobowiązuje do wysokiej jakości. Rosną także
wymagania polskiego rynku: managerowie flot
poznali znaczenie pojęcia „wartość rezydualna”
i chcą mieć pewność, że po kilku latach eksploatacji bez problemu odsprzedadzą cały pojazd,
otrzymując dobrą cenę także za zabudowę. Obsługując takich klientów w Mobilcarze zdobyto wiedzę
na temat najlepszych materiałów i technologii montażu. Procentuje to także przy nowej propozycji,
jaką jest Volkswagen Crafter Kombi, uniwersalna
9-osobowa wersja popularnego furgonu z Wrześni.
Miejsce produkcji nie jest bez znaczenia dla kosztów
i dostępności samochodów bazowych, ale o wybo-

rze zdecydował przede wszystkim fakt, że jest to
obecnie najnowocześniejsza konstrukcja, sprzyjająca przebudowie na wersję osobową rozwiązaniami
technicznymi.
Jedno z nich przekłada się także na zaletę z fiskalnego punktu widzenia: wyposażony w silnik 2,0 TDI,
VW Crafter Kombi podlega akcyzie w wysokości
jedynie 3,1%. To jeden lekki i nowoczesny silnik,
ale trzy poziomy mocy: 75 kW (102 KM), 103 kW
(140 KM) lub 130 kW (177 KM). Oba mocniejsze mogą
współpracować z automatyczną skrzynią 8-biegową,
stanowią także napęd dla wersji 4MOTION, w której
tylna oś jest samoczynnie dołączana w razie wystąpienia poślizgu kół przednich.

1

VANzabudowcy

NOWOŚCI
Przedział pasażerski ma
klimatyzację osobną od
kabiny kierowcy, z pa
rownikiem pod sufitem
w przedniej części sa
mochodu. To fabryczne
przygotowanie ułatwia
pracę zabudowcy i eli
minuje zewnętrzny wy
miennik.

Szeroki zakres regulacji kierownicy i fotela, wygodne małe koło kierownicy
wielofunkcyjnej, oświetlenie LED, doskonała ergonomia tablicy rozdzielczej:
pod względem miejsca pracy kierowcy VW Crafter znacznie przewyższa rywali.
Warto też mieć na uwadze, że VW Crafter powstaje
w najnowocześniejszej obecnie fabryce samochodów dostawczych w Europie. Do budowy nadwozia
użyto stali o najwyższej wytrzymałości, proces zabezpieczenia przeciwkorozyjnego nie ma sobie równych.
To trwała inwestycja.
Podobnie duży jest wybór wersji nadwozia, z których do wykonania Kombi wybrano:
n L2H2 o długości całkowitej 5986 mm i wysokości
2355 mm,
n L2H3 z dachem podwyższonym o wysokości całkowitej 2590 mm,
n L3H3 o długości 6836 mm i wysokości 2590 mm.
Taki zestaw umożliwia zbudowanie szerokiej
oferty 9-osobowych samochodów o różnorodnym
przeznaczeniu. Sam Crafter tworzy uniwersalną
formułę, umożliwiając wybór wielkości, napędu i wyposażenia (w tym układów asystujących kierowcy).
Opracowując Kombi, Mobilcar przewidział kilka
wariantów wykonania, ale w każdym przypadku
postawił na wysoką jakość wykonania, by tym wyróżnić się wśród licznych producentów działających
na naszym rynku.
Po wybraniu wielkości najbardziej pasującej klientowi, kolejną kwestią do uzgodnienia jest oszklenie.
Bazą do zabudowy może być furgon, co upraszcza
proces zamawiania i skraca wykonanie. Zależnie od
woli użytkownika Mobilcar wstawi szyby tylko na
wysokości 2. rzędu siedzeń lub także w tylnej częś
ci nadwozia. Podobnie tylne drzwi można oszklić
lub nie, a na dodatkowe życzenie kabina zostanie
zamknięta od tyłu dodatkową przegrodą, tworząc
osobny przedział na bagaż lub sprzęt pasażerów.
Do mocowania foteli służą uniwersalne szyny otworowe w podłodze. Wybór foteli ponownie należy do
zamawiającego, oferta obejmuje 3 typy: Intap Taxi,
Medis lub Kapitan. Choć różnią się komfortem, łączy
je wspólna cecha: jak cały samochód, są otwarte
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Fotele pasażerskie mogą mieć tapicerkę dostosowaną kolorystycznie do volks
wagenowskiej w kabinie, lub wszystkie otrzymają pokrowce w żywszych barwach,
jeśli takie będzie życzenie klienta.
Medis jest przede wszystkim szerszy: 465 mm.
Ma też wąską podstawę Interleg, która ułatwia
aranżację wnętrza, np. układanie bagaży pod
fotelami. Podłokietniki, stoliki, siatki,
wszystko to można domówić
podobnie jak w Taxi.

Intap Taxi to najprost
szy fotel proponowany
do VW Craftera Kombi.
Szerokości 416 mm,
jest odpowiedni do sa
mochodów obsługują
cych np. Domy Pomocy
Społecznej, gdzie nie
odbywa się długich po
dróży. Standardowa jest
regulacja pochylenia
oparcia, natomiast podło
kietniki, uchwyt, regulację
wzdłużną można dobrać
z długiej listy opcji.

Kapitan o szerokości 490 mm jest fotelem na najdalsze
turystyczne trasy. Ma miękki zagłówek i wyprofilowane
podparcie uda, wśród opcji pojawia się obrotnica.

na dyspozycje klienta. Może uzupełnić je m. in.
o podłokietniki, stoliki w oparciach, pełną regulację,
ogrzewanie, czujniki obecności pasażera i zapięcia
pasów, system Isofix do mocowania fotelików dziecięcych. Siedzenia mogą być mocowane do szyn na
szybko rozpinanych złączach.
Mając samochód bazowy z najwyższej półki i gwarantowanej jakości najważniejsze wyposażenie, jakim
są w tym przypadku fotele, Mobilcar wykorzystał
swoje doświadczenie do równie starannego wykończenia wnętrza. Użyto do tego termoformowanych
paneli z ABS, uzyskując powierzchnie estetyczne,
wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości.
Do każdej długości nadwozia przygotowano zestawy
elementów osłaniających ściany (uprzednio wyłożone
izolacją cieplno-akustyczną) z przetłoczeniami na telefony komórkowe i butelki, oraz sufit. Tu z kolei panel
obejmuje kanały doprowadzające zimne powietrze
z klimatyzacji do tylnych miejsc. Jest też oświetlenie
w postaci taśmy LED. Wzdłuż górnych krawędzi
wnętrza montuje się modułowe półki na bagaż: na
całej długości lub tylko nad wybranymi rzędami foteli.
Również potężny bagażnik, jaki zostaje za ostatnim
rzędem foteli w Crafterze niezależnie od jego długo-
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Volkswagen
Crafter Kombi

L2H2

Wymiary zewnêtrzne
(d³.xszer.xwys.), mm

L2H2
5986x2040x2355
L2H3
5986x2040x2590
L3H3
6836x2040x2590

VW Craftery Kombi są konstrukcyjne przystosowane
do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku.
Sposób wprowadzania wózka zależy od użytkownika:
to może być składana rampa lub najazdy.

ści, zostanie zagospodarowany dzięki wykorzystaniu
szyn. Zamocowane w niej okucia do siatki to tylko
najprostsze z rozwiązań, dojdą do tego dedykowane
półki bagażowe.
Kombi opracowane przez Mobilcar są przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych na
wózkach i rejestracji jako pojazdy specjalne. Zaletą
Craftera jest tu duża wysokość wewnętrzna nawet
w wersji H2. Z kolei podłoga znajduje się jedynie
570 mm nad nawierzchnią, co ułatwia wprowadzenie
pasażera na wózku za pomocą rampy lub najazdów.
Swobodny wjazd, jasne, estetyczne i klimatyzowane
wnętrze, możliwość zakotwiczenia dwóch wózków
obok siebie (lub jednego obok fotela zajmowanego
przez innego podróżnego) stwarzają warunki przewozu nieporównanie lepsze w zestawieniu z vanami
średniej klasy, jakie u nas dominują w obsłudze takich
osób.
I jeszcze jedna ważna informacja. Niezależnie od
tego, czy Kombi będzie jechała wycieczka staruszków z DPS, czy reprezentacja sportowców szkoły
podstawowej, ich Crafter:
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Wysokość przedziału
pasażerskiego
H2: 1726 mm
H3: 1961 mm
(4MOTION - 100 mm)
Silnik 2,0 TDI:
75 kW (102 KM)
300 Nm
103 kW (140 KM)
340 Nm
130 kW (177 KM)
410 Nm

L2H3

L3H3

l przyhamuje samoczynnie, jeśli podmuch bocznego

wiatru zagrozi stabilności jazdy,
l w razie kraksy zatrzyma się, nie dopuszczając
do kolejnej kolizji niekierowanego samochodu,
l sam powróci na środek pasa, jeśli kierowca
przyśnie,
l zahamuje automatycznie, gdy czujnik radarowy
wykryje przeszkodę, a kierowca nie będzie reagował,
l sam zaparkuje, znajdując lukę minimalnie dłuższą,
niż samochód.
Jest jeszcze wiele innych funkcji układów asystujących kierowcy w niebezpiecznych sytuacjach.
Większość z nich wymaga dopłaty, ale rzecz dotyczy bezpieczeństwa i komfortu 9 osób naraz,
a część z nich z racji wieku może być nieodporna
na stres spowodowany zdarzeniami czy wypadkami
drogowymi. Wozimy ludzi? Dobrze mieć do tego
VW Craftera, a jeszcze lepiej VW Craftera Kombi
z Mobilcaru! Zabudowa 9-osobowa jest dostępna
także w zeroemisyjnej wersji VW e-Crafter.

