
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnoty doplňující komentář

FUN faktor 4 překvapující svižnost, jemné dávkování výkonu, ticho, moderní technologie, komfort

ECO faktor 8
Dynamika produkční verze představena v roce 2018 určn jako dodávka "poslední míle"

maximální výkon kW / koní 100 / 136VW analyzoval 210 000 jízdních profilů u 1 500 firem a většina řidičů urazí 70-100 km denně 
maximální kroutící moment Nm 290 redukční jednostupňová převodovka EQ 290
motor(y) synchronní elektromotor typu EEM85 vůz vyrábí závod Września (Polsko). 
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s n/a
maximální rychlost km/h 90
pohot. hmotnost bez řidiče kg 2500 užitková hmotnost 998 kg
kilogramový výkon W/kg

Dojezd a nabíjení
dojezd reálný* / WLTP km 120 / 160
spotřeba reálná* / WLTP kWh/100 km 26 / 21,54
volitelná rekuperace brzdné síly
kapacita baterie nominální kWh 35,8
kapacita baterie využitelná kWh 32
aktivní řízení teploty baterie ne 
AC nabíjení doma kW max. 7,2 dvoufázové nabíjení 2 x 16A, dobijete za 5 hod 20 min
DC dobíjení na cestách kW max. 40 CCS standard, prakticky dobijete za cca 45 minut
časovač a limit nabíjení ano, obojí

Praktičnost spousta odkládacích kapes, 4x 12V zásuvka
bezklíčkové odemykání a startování ne nelze se rozjed, pokud není řidič připoután
snadnost nastupování vpředu a vzadu na dodávku velice ergonomické Asistent pro kompenzaci bočního větru
bederní a loketní opěrka ano, obojí
elektricky ovládaná sedadla elektricky ovládaná bederní opěrka
vyhřívání sedadel i volantu vyhřívání sedadel a čelního skla
tepelné čerpadlo k vytápění ano
výhled z vozu jako z furgonu zadní dveře 152x174 cm, boční 131x172 cm
parkovací senzory, kamera, asistenti senzory 360 st, zadní kamera 16 ultrazvukovým senzorům po obvodu karoserie 
zadní sedadla - prostor a polohování n/a
baby friendly - autosedačky n/a
objem kufru a přístupnost L 10 700 šířka mezi podběhy 138 cm, výška 186 cm, délka 320 cm, šířka 183
střešní nosiče nosnost kg n/a
tažné zařízení nosnost kg n/a
elektomobil použitelný na cesty Evropou nikoli, dodávka poslední míle

Technologie lepší než v mnoha osobních vozech
head up display ne
kaplička- uspořádání přehledná, uprostřed barevný display
infotainment a jeho intuitivnost překvapivě moderní infotainment (z eGolfu) digitální rádio
over-the-air aktualizace ne
konektivita blue tooth, USB, jack, 2x SD karta, CD
sound systém překvapivě skvělý na dodávku
mobilní aplikace ano, „App-Connect“ 
adaptivní tempomat klasický tempomat
asistenti řidiče ano, základní lane assist, Front Assist s funkcí City Brake

Design a bezpečnost
design exteriér funkční, patří mezi to nejhezčí mezi dodávkami
design a ergonomie interiéru výborná ergonomie funkčního interiéru
dílenské zpracování solidní, bez výhrad
tichost výborná (69 db na dálnici při 90 km/h) hlučnější, tvrdší projev na rozbité vozovce
LED světla čelní  světla i denní světla
barvy jako na dodávku
délka cm 599 středně velká velikost Crafter furgonu
šířka bez / se zrcátky cm 204 / 243
výška cm 259
rozvor cm 364
světlá výška cm
kola / pneu 16" ocelová 235/65 R16 C115/113 R
podvozek klasický
počet airbagů 2, řidiče a spolujezdce
aktivní protikolizní systémy Front Assist s funkcí City Brake sériově vybaven multikolizní brzdou
Euro NCAP /  NHTSA hodnocení n/a

Hodnota a servis
nejbližší servis? každé větší město
záruka celková let / km 2+2 / 200 000
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 2 / 40 000 
základní cena v Kč od 1 289 713 bez DPH za plnou výbavu

Volkswagen e-Crafter


