
CRAFTER NF 35
Мотор: 2.0  TDI- Common - BMT
Број на цилиндри: 4
Зафатнина на моторот: 1,968 cm3
Моќност:   kW (KS): 103 (140)
Менувач: 6-степен мануелен
Погон: напред

Потрошувачка на гориво: 8.3/7.2/7.6 l/100 km   
Капацитет на резервоар: 75 l
Резервоар за AdBlue®: 18 l
Меѓуоскино растојание: 4.490 mm
Вкупна тежина: 3.500 kg
Носивост: 1.306 kg

СЕРИСКА ОПРЕМА
 » ЕСП електронска стабилизирачка програма
 » АБС анти блокирачки систем на кочење
 » Start- Stop систем
 » EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) 

технологија
 » резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди 

AdBlue® od 18l
 » Асистенција за тргнување на угорнина
 » Аир баг - воздушно перниче за возач - (стандард)
 » Централно заклучување со далечинско управување - 

(стандард)
 » Електрика на предните прозори - (стандард)
 » Борд компјутер Плус
 » Електромеханички серво управувач
 » “Транспондер” електронска заштита
 » Две врати во возачката кабина
 » Странична лизгачка врата во товарниот дел (десно)

 » Двокриллна врата (позади) без прозори
 » Царинска преграда без прозорец
 » Број на седишта (1+2)
 » Сигурносни појаси на три точки за сите седишта
 » Предупредувачки звучен и светлосен сигнал за 

неврзан појас на возачот
 » Наслони за глава за сите седишта
 » Фабричко пресвлекување на седиштата “Аустин”
 » Облагање на кровот (уредување на ентериерот)
 » Облагање на вратите во кабина со пластика
 » Гумен под во кабината
 » Дневни светла
 » Регулација на нивото на главните светла
 » Светло за магла позади
 » Менувач тип joistik
 » Место за оставање на алатот и дигалката во подот кај 

сувозачкото седиште
 » Алат и дигалка

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
 » Клима уред
 » Радио уред “Composition Audio” со монохроматски LCD 

дисплеј, 2 звучници
 » читач на SD-картичка, USB приклучок, AUX-IN приклучок
 » Подготовка за мобилен телефон - Bluetooth
 » Возачко седиште Comfort подесиво по висина и должина, 

наслон за рака од внатрешната страна

 » Лумбарна подршка за возачкото седиште 
 » Дупла совозачка клупа, со простор за складирање
 » 4 челични бандажи 6.5J x 16 со дозв. оптоварување 1.200 

кг, сребрени
 » Гуми  205/75 R16 C113/111 
 » Резервна гума 

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 734
Тел. 02 26 03 725

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk

www.fb.com/PorscheMacedonia

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 33.812 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки
   Возилото е со право на поврат на ДДВ

2.089.581 денари


