
Amarok



Volkswagen Amarok. 
Ne kadar ileri gidebilirsin?
Amarok, premium bir araçtan beklediğin tüm özelliklere sahip.
Peki, kaputun altında uyanmayı bekleyen gerçek gücü ve 
yepyeni tasarımı keşfetmeye hazır mısın?



Amarok ile maceranın nerede başlayıp 
nerede biteceğine sen karar ver. İster bir dağın 
yamacında ister bir krater gölünün kıyısında…

Sen doğanın gücünü 
keşfederken doğa da 
Amarok’un gücünü 
keşfedecek.



Heyecan, adrenalin, aksiyon. 
Üçünün olduğu her yerde Amarok’un yeri hazır.
Macera neredeyse Amarok orada. Tıpkı ana sponsorluğunu üstlendiği 2017 Dünya Kiteboard Şampiyonası’nda 
olduğu gibi. Amarok’u ve macera dolu dünyasını instagram.com/amarokturkiye adresinden takip edebilirsiniz.



Şehirde de macerayı sevenler 
Amarok’u çok sevecek. 
İster arazi ister şehrin en sakin semti… 
Heyecan, her yolda Amarok’un peşinden gelir.
Hissettirdiği ayrıcalığın ve ona olan sevginin nedeni de bu değil mi zaten?



Tamamen yenilenen 
iç tasarımıyla yepyeni 
maceralara hazır.
Amarok’un tamamen yenilenen ön konsolu, malzeme kalitesi
ve titiz işçiliğiyle kendini gösteriyor. Maceraların seni nereye 
sürüklerse sürüklesin Amarok, premium standartlarından
bir an olsun ödün vermiyor.

*Aventura donanımında standart olarak sunulmaktadır.
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Otomatik yanan farlar

Hız sabitleyici

Klimatronik klima

USB ve AUX-IN girişi

6,33" dokunmatik ekran radyo (CD çalarlı) 

12 V soket bulunan saklama gözü

Servotronik direksiyon

Lastik basınç görüntüleme sistemi*
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En zorlu yollar bile
senin için eğlenceli.
Amarok’un radyo ve eğlence sistemi sayesinde dünyanın neresine gidersen git, 
kendi dünyanı da yanında götürebilirsin. Bağlan, paylaş, çal, dinle, oynat; yol akıp gitsin. 

Radyo ve eğlence sistemi
-6,33" renkli dokunmatik ekran
-USB, AUX-IN, SD kart girişi ve CD çalar
-Bluetooth
-App-Connect
-Sesli kontrol
-Elektronik ses güçlendirici 

Telefonunuz size eşlik etsin.
App-Connect, USB bağlantısını kullanarak akıllı 
telefonların radyo ve eğlence sistemine entegrasyonunu 
sağlayan bir arayüz. Bu sayede sürücü veya ön yan yolcu, 
radyo ve eğlence sistemi ekranından telefondaki bazı 
uygulamaları kontrol edebiliyor.  

Siz söyleyin yeter.
Sesli kontrol sistemi sayesinde telefon araması ve
radyo frekans komutlarını vermek için seslenmeniz yeterli.

Daha güçlü bir ses. 
Elektronik ses güçlendirici, sürücünün üstünde duran
mikrofon sayesinde yolculuk sırasında sürücünün
arka taraftaki yolcuya seslenmesini kolaylaştırıyor.



204 PS güç, 
500 Nm tork, 
6 silindir.

258 PS güç, 
580 Nm tork, 
6 silindir.

3,0 litrelik 204 PS 
6 silindirli turbo dizel 
motor, en zorlu 
koşullarda bile sizi yarı
yolda bırakmıyor.

Düşük yakıt tüketimi
Birleşik yakıt tüketimi 8,1 lt/100 km.*
Maksimum tork, düşük devirde başlayıp 
geniş bir aralıkta yer alıyor. Bu sayede  
daha az yakıt tüketimi gerçekleşiyor.

Otomatik Start/Stop sistemi 
Kırmızı ışıkta veya trafik durduğunda 
motorun çalışmasını durduran otomatik 
Start/Stop sistemi, size şehir içinde yakıt 
tasarrufu sağlıyor. 

Fren enerjisi geri kazanımı
Frenlemelerde veya gaz kesildiğinde, 
alternatör voltajını artırarak akünün şarjına 
yönlendiren sistem, akü şarjının yüksek 
olduğu durumlarda voltajı azaltıyor ve 
böylece yakıt tüketimini düşürüyor.

*204 PS otomatik vites için geçerlidir.

Ek güç fonksiyonu ile 
gerektiğinde
daha da güçlü: 272 PS*

3,0 litrelik 258 PS 6 silindirli 
turbo dizel motor, en zorlu
koşullarda bile sizi yarı
yolda bırakmıyor.

*Motor gücünü 272 PS’ye kadar çıkaran ek güç (overboost) fonksiyonu, 50-120 km/sa 
hızları arasında gaz pedalına %70 oranında basıldığı zaman devreye girer. Maksimum 
10 saniye boyunca devrede kalır.



8 vitesli otomatik şanzıman ve sürekli 4 çeker 4MOTION
Amarok, konforlu 8 vitesli otomatik şanzımanı ve
sürekli 4 çekeri bir araya getiren tek araç. Birinci vites 
off- road sürüş, sekizinci vites ise düşük motor
devirlerinde ekonomik sürüş için tasarlandı.

İleriye gitmek için bir sebebiniz 
daha var: 8 ileri otomatik vites.



07   Off-road ABS sistemi

Amarok’ta çetin arazi şartları için her şey düşünüldü. Standart  
ABS sistemine ilave olarak bulunan off-road ABS sistemi; kumda, 
çakılda ve toprakta gevşek zemini aracın lastiklerinin önünde 
biriktirerek patinaj takozu etkisi oluşturuyor. Böylece sistem, 
gevşek zeminde direksiyon hâkimiyetinizi koruyarak daha kısa 
mesafede aracı durdurmanıza yardımcı oluyor.

• Orta konsoldaki off-road tuşuna basılarak devreye   
alınabiliyor. 130 km/sa’in üstünde otomatik olarak  
devre dışı kalıyor.

06   Yan eğim açısı      
Amarok, 50° yan eğim açısıyla mükemmel denge sağlıyor.

03   Rampa açısı     
Tekerleklerinin arasındaki 15,6° rampa açısıyla yolunuza çıkacak 
tüm engelleri, büyük küçük demeden aşıyor.

15,6°
29,5°18,0°

50°45°

04   Yokuş kalkış yardımı ve yukarı tırmanma becerisi 
Yokuş yukarı kalkış sırasında gaz pedalına yeterince basılıncaya
kadar sistem aracı yerinde tutuyor ve aracın geri kaymasını 
önlüyor. Amarok, 45° rampa çıkış kapasitesiyle en dik 
rampalarda bile zorlanmıyor. 

05   Yaklaşma-uzaklaşma açısı, suda sürüş yüksekliği 
29,5° yaklaşma ve 18° uzaklaşma açılarıyla en eğimli arazilerde 
bile rahatlıkla hareket ediyor. 500 mm derinliğindeki suya gözü 
kapalı giriyor.
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Off-Road
Amarok ile sen nereden gidiyorsan yol orası.

4MOTION sürekli 4 çeker ve 8 ileri otomatik vites

01   4MOTION sürekli 4 çeker        
Sadece otomatik viteste bulunan sürekli 4 çeker sistemi, ön ve arka aksta 40:60 güç aktarım oranına 
sahiptir. Tekerleklerin çekiş durumuna göre güç aktarımı 60:40 veya 20:80 aralığında değişiklik 
gösterebilir.

02   Mekanik diferansiyel kilidi (Opsiyonel ekipman)     
Amarok'un arka aksında bulunan ve sürücü tarafından devreye alındığında arka tekerleklerin eşit 
dönmesini sağlayan %100 mekanik bir kilittir. Araç duruyorken;

• Herhangi bir ön şart olmadan orta konsoldaki tuşa basılarak devreye alınabilir.
  Araç patinajdan kurtulduktan sonra sürücü tarafından devre dışı bırakılmalıdır.
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07   Otomatik yokuş iniş asistanı

Otomatik yokuş iniş asistanı, rampa inişlerinizin güvenli ve 
kontrollü olmasını sağlarken aracın kayarak devrilme riskini 
azaltıyor. Orta konsolda off-road tuşuna basarak aktif hale 
getiriliyor. İleri hareket ederken minimum 10°, geri vitesteyken 
minimum 8° açıda devreye giriyor.
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İleri giderken güvenlikten ödün verme. 
ESP (Viraj dengeleme sistemi)
ESP, virajlar ve ani manevralar gibi aracın  
dengesini bozacak durumlarda hassas 
sensörleri sayesinde otomatik olarak 
devreye girerek Amarok'un yoldan 
çıkmasını veya savrulmasını engelliyor.  

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)
Aracınızın tahrik tekerleklerinden birinin 
kaygan zeminde boşa döndüğü durumlarda, 
EDL boşa dönen tekerleği frenliyor ve 
kuru zemindeki tekerleğe motor torkunun 
aktarılmasını sağlıyor. EDL sayesinde 
aracın yol tutuş kabiliyeti iyileşiyor, böylece 
aracınız kaygan zeminlerde zorlanmadan 
kalkıyor.

ASR (Anti patinaj sistemi) 
Aracın çekiş kontrolünü sağlamaya yardımcı 
olan ASR (Anti patinaj sistemi), kayma 
eğiliminde olan tahrik tekerleğine
müdahale ederek güvenliğinizi artırıyor.

ARP (Yüke duyarlı devrilme koruması)
ARP, aracınızın yük durumunu algılar 
ve ESP sistemini yükleme şartlarına 
göre çalıştırır.

EBD (Elektronik fren güç dağılımı)
EBD, aracınızın arka tekerleklerine uygulanan 
fren kuvvetini aracın yük dağılımına ve yol 
koşullarına bağlı olarak ayarlıyor. Özellikle 
aracın yüklü olduğu durumlarda fren 
mesafesinin kısalmasını sağlıyor. 

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) 
ABS, Amarok'un her türlü yol koşulunda 
güvenle durmasını sağlıyor. Özellikle ani fren 
gerektiren arazi koşullarında bile devreye 
giren ABS, tekerleklerin kilitlenmesini ve 
hâkimiyetinizi kaybetmenizi engelliyor. 

Lastik basınç görüntüleme sistemi 
Her tekerlekteki basıncı ayrı ölçüyor ve 
basınç düşüşü olduğunda sürücüyü uyarıyor. 

BAS (Fren yardımcısı)
BAS, acil fren gerektiren durumlarda 
frenlere destek sağlayan sistemdir. Ani 
frenleme yapmak zorunda kaldığınızda 
frenleme etkisi artırılır, böylece fren 
mesafeniz kısalır.

Prefill (Frenleme hazırlığı)
Acil durumlarda fren yapabilmek için ayağınızı 
aniden gaz pedalından çektiğinizde balatalar 
disklere yaklaştırılır, böylece fren süre ve 
mesafeniz kısalmış olur.

Ön ve arka akslarda disk fren 
Amarok’ta ön ve arka akslarda disk fren 
sistemi kullanılmaktadır. Ön aksta 17", 
arka aksta 16" fren diskleri daha geniş 
yüzeyi ve havalandırma kanalları 
sayesinde hızlı bir soğuma ve daha iyi 
bir frenleme sağlıyor.

İkincil çarpışma önleme asistanı
Amarok’taki iki bağımsız sensör, çarpışmanın derecesini algılar ve 
olası ikinci çarpışmayı önlemek amacıyla aracı frenleyerek hızını 
10 km/sa’e kadar düşürür. 

*Aventura donanımında standart olarak sunulmaktadır.

Arkada da bir gözünüz var. 
Geri görüş kamerası, geri sürüşlerde veya park esnasında olası kazaları önlemek 
amacıyla radyo ve eğlence sistemlerinin ekranına yansıtılan kamera görüntüsü 
sayesinde sürücüye destek veriyor.

*Aventura donanımında standart olarak sunulmaktadır.

Her şey kontrol altında. 
Ön ve arka park sensörleri, park esnasında olası kazaları önlemek 
amacıyla sürücüye sesli uyarı veriyor. 



Highline donanımları; 
3.0 V6 TDI 204 PS Motor

Dış görünüm
• Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları
• 18" “Manaus“ alüminyum alaşımlı jantlar
• Çift krom şeritli ön ızgara
• Karartılmış arka LED farlar
• Karartılmış arka camlar
• Krom çerçeveli ön sis farları
• Basamaklı krom kaplamalı arka tampon
• Kısmi krom kaplamalı yan aynalar
• Çelik motor alt koruma

İç donanım ve konfor
• Otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı
• 6,33" renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo
• USB, AUX-IN, SD kart girişi
• Bluetooth
• App-Connect
• Sesli kontrol
• Klimatronik klima
• Otomatik yanan farlar
• Yağmur sensörü
• Ön ve arka park mesafe sensörü
• Eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi
• Deri kaplı multifonksiyonel direksiyon
• Yükseklik ve derinlik ayarlı servotronik direksiyon
• Silecek suyu seviye göstergesi
• “Salipra“ koltuk kumaşı
• Sürücü ve ön yolcu koltuğunda bel desteği
• Üfleç çevrelerinde krom kaplama
• “Bright silver“ dekoratif şerit
• 4 adet 12 V soket
 
Güvenlik
• İkincil çarpışma önleme asistanı
• ESP, ABS, ASR, EDL, BAS, ARP, EBD, Prefill
• Off-road ABS fren sistemi
• Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı)
• Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
• Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastığı
• Ön aksta 17", arka aksta 16" fren diskleri

   Amarok

Highline



Sınırları zorlayan onlarca güçlü özelliğin sahibi Amarok Canyon, iç tasarımıyla 
zevk sahibi olduğunu gösteriyor. “Canyon” koltuk kumaşı, turuncu dikişlere sahip 
multifonksiyonel direksiyonu, vites topuzu ve emniyet kemerleri ile içeride sizi 
bambaşka bir manzara bekliyor.

Canyon donanımları;
3.0 V6 TDI 204 PS Motor
Dış görünüm
• Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları
• 17" “Aragua“ alüminyum alaşımlı jantlar
• Çift krom şeritli ön ızgara
• Karartılmış arka LED farlar
• Karartılmış arka camlar
• Krom çerçeveli ön sis farları
• Siyah renk sportif çamurluklar
• “CANYON“ ve “4MOTION“ yapıştırmaları
• Mat siyah sportif bar
• Basamaksız mat siyah yan barlar
• Bal turuncu renk seçeneği
• Çelik motor alt koruma

İç donanım ve konfor
• Otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı
• 6,33" renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo
• USB, AUX-IN, SD kart girişi
• Bluetooth
• App-Connect
• Sesli kontrol
• Klimatronik klima
• Otomatik yanan farlar
• Yağmur sensörü
• Ön ve arka park mesafe sensörü
• Eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi
• Deri kaplı multifonksiyonel direksiyon
• Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu
• Isıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri
• Renkli yol bilgisayarı
• Turuncu dikişli multifonksiyonel direksiyon
• Yükseklik ve derinlik ayarlı servotronik direksiyon
• Turuncu dikişli emniyet kemeri ve vites topuzu
• Silecek suyu seviye göstergesi
• “Canyon“ deri koltuk kumaşı
• Sürücü ve ön yolcu koltuğunda bel desteği
• Üfleç çevrelerinde krom kaplama
• “Deep Inox“ dekoratif şerit
• 4 adet 12 V soket

Güvenlik
• İkincil çarpışma önleme asistanı
• ESP, ABS, ASR, EDL, BAS, ARP, EBD, Prefill
• Off-road ABS fren sistemi
• Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı)
• Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
• Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastığı
• Ön aksta 17", arka aksta 16" fren diskleri



Aventura donanımları; 
3.0 V6 TDI 258 PS Motor
Dış görünüm
• Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları
• 20" “Talca, Dark Graphite” alüminyum alaşımlı jantlar
• Çift krom şeritli ön ızgara
• Karartılmış arka LED farlar
• Karartılmış arka camlar
• Köşe aydınlatmalı krom çerçeveli ön sis farları
• Gövde rengi sportif bar
• Elektrik kumandalı, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
• Basamaklı krom kaplamalı arka tampon
• Çelik motor alt koruma
• Ön tampon koruması 
• LED aydınlatmalı yan basamaklar
• Aşınmaya ve UV ışınlarına dayanıklı bagaj havuzu

İç donanım ve konfor
• Otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı
• 6,33" renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo
• USB, AUX-IN, SD kart girişi
• Bluetooth
• App-Connect
• Sesli kontrol
• Klimatronik klima
• Otomatik yanan farlar
• Yağmur sensörü
• Ön ve arka park mesafe sensörü
• Geri görüş kamerası
• Eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi
• Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu
• Deri kaplı multifonksiyonel direksiyon
• Isıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri
• Renkli yol bilgisayarı
• Yükseklik ve derinlik ayarlı servotronik direksiyon
• Direksiyon kenarlarında vites kumandası
• Silecek suyu seviye göstergesi
• “Nappa“ deri koltuk kumaşı
• 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu
• Üfleç çevrelerinde krom kaplama
• “Bright silver“ dekoratif şerit
• 4 adet 12 V soket 

Güvenlik
• İkincil çarpışma önleme asistanı
• ESP, ABS, ASR, EDL, BAS, ARP, EBD, Prefill
• Off-road ABS fren sistemi
• Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı)
• Sürücü ve ön yolcu hava yastığı
• Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastığı
• Ön aksta 17", arka aksta 16" fren diskleri
• Lastik basınç görüntüleme sistemi
• Mekanik diferansiyel kilidi

   AmarokAventura



Renkler

Jantlar

Koltuk kumaşları

18" “Manaus” alüminyum
alaşımlı jant

17" “Aragua” alüminyum 
alaşımlı jant 

20" “Talca, Dark Graphite” 
alüminyum alaşımlı jantlar

Highline Canyon Aventura
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“Salipra” koltuk döşemesi “Canyon” deri koltuk döşemesi “Nappa” deri koltuk döşemesi

Highline Canyon Aventura

01 İndiyum gri (Mat)
02 Sedefli siyah (Sedefli)
03 Mojave beji (Metalik)
04 Kestane kahverengi (Metalik)
05 İndiyum gri (Metalik)
06 Yıldız mavisi (Metalik)

07 Refleks gümüş (Metalik)
08 Şeker beyazı (Opak)
09 Ravena mavisi (Metalik)*
10 Ravena mavisi (Mat)*
11 Zümrüt yeşili (Metalik)*
12 Bal turuncu (Metalik)**

*Aventura donanımıyla sunulmaktadır. ** Canyon donanımıyla sunulmaktadır.



Donanım Özellikleri Highline Canyon Aventura
GÜVENLİK
ESP (Elektronik dengeleme programı)  S S S
Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı) S S S
ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) S S S
ASR (Anti patinaj sistemi) S S S
EDL (Elektronik diferansiyel kilidi) S S S
BAS (Fren yardımcısı) S S S
ARP (Yüke duyarlı devrilme koruması) S S S
EBD (Elektronik fren güç dağılımı) S S S
Prefill (Frenleme hazırlığı) S S S
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı S S S
Sürücü ve ön yolcu yan ve perde hava yastığı S S S
İkincil çarpışma önleme asistanı S S S
Lastik basınç görüntüleme sistemi - - S
Ön viraj denge çubuğu S S S
Ön aksta 17" , arka aksta 16" fren diskleri S S S
Gündüz sürüş farları ve LED 3. stop lambası S S S
Arka sıra, dış koltuklarda (ISOFIX) çocuk koltuğu sabitleyicileri S S S
Emniyet kemeri sürücü ikazı S S S
Ani frenlemede otomatik yanan flaşörler S S S
Off-road ABS fren sistemi S S S
Mekanik diferansiyel kilidi O O S
KONFOR
Otomatik şanzıman (8 ileri otomatik) S S S
Otomatik Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
Klimatronik klima S S S
Ön ve arka park mesafe sensörü S S S
Geri görüş kamerası - - S
Otomatik yokuş iniş asistanı S S S
6,33" renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo S S S
USB, AUX-IN, SD kart girişi ve CD çalar S S S
Bluetooth S S S
App-Connect S S S
Sesli kontrol S S S
Elektronik ses güçlendirici S S S
6 hoparlör S S S
Yol bilgisayarı S - -
Renkli yol bilgisayarı - S S
Hız sabitleyici S S S
Yan aynaya entegre anten S S S
Otomatik yanan farlar S S S
Yağmur sensörü S S S
Eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi S S S
Elektrik kumandalı ve sıkışmayı önleyen akıllı ön camlar S S S
Deri kaplı multifonksiyonel direksiyon S S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı servotronik direksiyon S S S
Direksiyon kenarlarında vites kumandası - - S
Deri kaplı vites topuzu ve el freni S S S
Üfleç çevrelerinde krom kaplama S S S
Yüksekliği ayarlanabilen sürücü ve ön yolcu koltuğu S S -

S: Standart O: Opsiyonel

Teknik Özellikler

Uzunluk 5254 mm

Genişlik 1954 mm

Genişlik (aynalar dahil) 2228 mm

Yükseklik 1834 mm

Dingil mesafesi 3097 mm

Kasa boyutları Uzunluk 1555 mm

Genişlik 1620 mm

Davlumbazlar arası genişlik 1222 mm

Derinlik 508 mm

Yükleme yüksekliği 780 mm

Bagaj kapağı genişliği 1364 mm

Yükleme alanı 2,52 m2

Off-road kabiliyeti Sudan geçme yüksekliği 500 mm

Yerden yükseklik 192 mm

Yaklaşma açısı 29,5o

Uzaklaşma açısı 18o

Rampa açısı 15,6o

Yokuş yukarı tırmanma becerisi 45o

Yan eğim açısı 50o

Dönüş dairesi çapı 12,95 m
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Teknik Özellikler

12 yıl paslanmazlık, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisine sahiptir. 
-Yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği 715/2007/EC direktifine göre verilmiştir. 

Highline/Canyon
3.0 V6 TDI 204 PS Otomatik

Aventura 258
3.0 V6 TDI 258 PS Otomatik

MOTOR

Motor cinsi Dizel (Euro 6) Dizel (Euro 6)

Motor hacmi 2967 cc 2967 cc

Silindir sayısı 6 (V) 6 (V)

Azami güç 204 PS (150 kW) @ 3000-4500 dv/dk 258 PS (190 kW) @2500-4000 dv/dk

Azami tork 500 Nm @ 1250-2750 dv/dk 580 Nm @ 1400-3000 dv/dk

Çap x strok 83 mm x 91,4 mm 83 mm x 91,4 mm

Sıkıştırma oranı 17:1 17:1

Hava besleme Değişken geometrili turbo (VTG) , intercooler Değişken geometrili turbo (VTG) , intercooler

AKTARMA ORGANLARI

Çekiş tipi 4x4 (Sürekli) 4x4 (Sürekli)

Vites kutusu 8 ileri, otomatik 8 ileri, otomatik

Otomatik şanzıman vites oranları
1             2             3             4             5             6             7             8             R

4,714    3,143   2,106     1,667    1,285    1,000     0,839     0,667    3,317
1            2            3           4           5           6           7           8           R                                  

4,714   3,143   2,106   1,667  1,285  1,000   0,839   0,667  3,317

YAKIT DEPOSU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ

Alternatör 180 A 180 A

Akü 92 Ah/520A 92 Ah/520A

Enjeksiyon tipi Common rail, doğrudan enjeksiyon Common rail, doğrudan enjeksiyon

Yakıt deposu 80 lt 80 lt

AdBlue yakıt deposu 13 lt 13 lt

SÜSPANSİYON

Ön MacPherson bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu MacPherson bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

Arka Yaprak yay süspansiyon ve rijit aks Yaprak yay süspansiyon ve rijit aks

Direksiyon Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik

Frenler
Ön: Havalandırma kanallı 17" disk fren

Arka: Havalandırma kanallı 16" disk fren
Ön: Havalandırma kanallı 17" disk fren 

Arka: Havalandırma kanallı 16" disk fren

Jantlar 7,5Jx18 alüminyum alaşımlı/8Jx17 alüminyum alaşımlı 8Jx20 alüminyum alaşımlı

Lastikler   255/60 R18/245/65 R17 255/50 R20

YAKIT TÜKETİMİ-PERFORMANS

Azami hız 188 km/sa 205 km/sa

0-100 km/sa ivmelenme 9,0 sn 7,6 sn

Yakıt tüketimi-Şehir içi/Şehir dışı/Birleşik (lt/100 km) 9,0/7,6/8,1 9,2/7,9/8,4

AĞIRLIKLAR

Yolcu kapasitesi 4+1 4+1

Azami yüklü ağırlık 2920 kg 2920 kg

Boş ağırlık 2286-2300 kg 2053-2300 kg

Taşıma kapasitesi 620-634 kg 620-867 kg

Ön aks kapasitesi 1445 kg 1445 kg 

Arka aks kapasitesi 1630 kg 1630 kg

Treyler ağırlığı, frenli-frensiz 3000-750 kg 3000-750 kg

Azami çekme ağırlığı 5550 kg 5550 kg

Donanım Özellikleri Highline Canyon Aventura

KONFOR
Bel destekli sürücü ve ön yolcu koltuğu S S -
14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu - - S
Sürücü ve ön yolcu koltuğu altında çekmeceli bölme S S -
“Salipra“ koltuk döşemesi S - -
“Canyon“ deri koltuk döşemesi - S -
“Nappa“ deri koltuk döşemesi - - S
Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu - S S
Isıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri - S S
Silecek suyu seviye göstergesi S S S
Çerçevesiz iç dikiz aynası S S S
LED bagaj aydınlatma lambası S S S
Orta konsolda kapaklı saklama gözü S S S
Orta konsolda 2 adet bardaklık S S S
4 adet 12 V soket (Konsolun üstü, orta konsol, arka yolcu ve yük bölümü) S S S
1,5 lt şişe için tüm kapılarda özel bölme S S S
Rezistanslı arka cam S S S
Sürücü ve yolcu güneşliklerinde makyaj aynaları S S S
Arka yolcu bölümünde 2 adet bardaklık S S S
Yük bölümünde 4 adet yük kancası S S S

DIŞ DONANIM
Gövde rengi ön tampon S S S
Basamaklı siyah arka tampon - S -
Basamaklı krom kaplamalı arka tampon S - S
Elektrik kumandalı, ısıtmalı yan aynalar S S -
Elektrik kumandalı, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar - - S
Gövde rengi yan aynalar S S S
Gövde rengi kapı kolları  S - S
Siyah kapı kolları - S -
Kısmi krom kaplamalı yan aynalar S - S
Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları S S S
Karartılmış arka LED farlar S S S
Krom çerçeveli ön sis farları S S -
Köşe aydınlatmalı krom çerçeveli ön sis farları - - S
LED plakalık aydınlatması S S S
Çift krom şeritli ön ızgara S S S
Çelik motor alt koruma S S S
Ön tampon koruması - - S
Karartılmış arka camlar S S S
Gövde rengi sportif bar - - S
LED aydınlatmalı yan basamaklar - - S
Aşınmaya ve UV ışınlarına dayanıklı bagaj havuzu - - S
Siyah renk sportif çamurluklar - S -
Mat siyah sportif bar - S -
Basamaksız mat siyah yan barlar - S -
17" “Aragua“ alüminyum alaşımlı jantlar - S -
18" “Manaus“ alüminyum alaşımlı jantlar S - -
20" “Talca, Dark Graphite“ alüminyum alaşımlı jantlar - - S
200 kg taşıyabilen yük bölümü bagaj kapağı S S S





Volkswagen Ticari Araç aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. 
Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Ticari Araç; model, tasarım, 
renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden 
bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu doküman basım tarihinden (Ocak 2020) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen Ticari Araç tarafından ürünü 
tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia 
edilemez. 

Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. 

Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince 
tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen Ticari Araç ürünlerini satın 
alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bağlamda bilgi almak için lütfen Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarıyla 
iletişime geçiniz. 

TDI® ve DSG®, Almanya’daki Volkswagen Grubu’na ait bir marka işaretidir.

Volkswagen Türkiye Distribütörü Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.  
bir Doğuş Grubu kuruluşudur. Tel: 444 89 24

Basım: Ocak 2020

facebook.com/vwticariarac             instagram.com/volkswagenticariarac

www.vw.com.tr

Volkswagen Ticari Araç satış ve
satış sonrası hizmetlerinden
yararlanmak için
tek yapmanız gereken
mobil uygulamamızı indirmek.


