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Her zamanki gibi göz alıcı.
Biraz geriye çekilin ve onu izleyin. 
Tamamen yenilenmiş çizgileri, bu çizgileri tamamlayan krom şeritli ön ızgarası ve gövde rengi 
tamponlarıyla Yeni Caravelle, baş döndürecek kadar çekici. Keskin hatlarını koruyan LED farlar da 
Yeni Caravelle’in şıklığını tamamlıyor.*

*LED farlar opsiyonel olarak sunulmaktadır. *Dijital gösterge paneli opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Her şey için bol bol yer.
Yeni Caravelle’in yenilenen ön konsolu kişiye özel 
kullanım sunacak şekilde tasarlandı. 
Akıllı telefondan güneş gözlüğüne, termostan ufaklığın oyuncağına kadar ihtiyacınız olan her eşyaya bolca yer var. 
Üstelik Yeni Caravelle, sürücü ve yolcu bölümüne farklı derecelerde ısı veren klimatronik klimasıyla sıcaklığı istediğiniz 
gibi kontrol etmenizi sağlarken elektromekanik servotronik direksiyonuyla da konforunuzu üst seviyelere çıkarıyor.

Yalnızca dışı değil, 
yenilenen içi de çok şık.

Yeni Caravelle’in içine oturanlar bir daha 

kalkmak istemeyebilirler… Çünkü onun

iç mekânı konforunuzu en üst düzeye 

çıkarmak için tasarlandı.
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Yeni Caravelle 
hem enerjik 
hem tutumlu.

Otomatik Start/Stop 

sistemi ve fren enerjisi geri 

kazanımıyla yolculuklarınız 

hem ekonomik hem de 

çevreci.

Otomatik Start/Stop sistemi 
Kırmızı ışıkta ya da trafik tıkandığında motorun 

çalışmasını durduran otomatik Start/Stop sistemi, 

şehir içinde yolculuk yaparken yakıttan tasarruf 

etmenizi sağlıyor.

Fren enerjisi geri kazanımı
Frenlemelerde ya da gaz kesildiğinde alternatör 

voltajını artırarak akünün şarjına yönlendiren 

sistem, akü şarjının yüksek olduğu durumlarda 

voltajı azaltıyor ve böylece yakıt tüketimi düşüyor.

Düşük yuvarlanma dirençli lastikler
Lastiklerin yuvarlanma direnci yakıt tüketimini 

etkileyen faktörlerden biridir. Yeni Caravelle’in 

düşük dirençli lastikleri doğru basınç ayarıyla yakıt 

tüketimini azaltır.

7 ileri  
DSG otomatik 
vites
7 ileri DSG otomatik vites 

teknolojisi, vites geçişlerini 

milisaniyeler içinde 

tamamlayarak sürüş 

konforunu üst seviyelere 

taşıyor. DSG teknolojisi 

sayesinde otomatik vitesin 

rahatlığı ve manuel 

şanzımanın ataklık ve düşük 

tüketim avantajları bir araya 

geliyor.

TDI teknolojisi: 
Gücün keyfini yaşayın.

TDI motorlar geniş devir aralıklarında sabit tork üretiyor. 
Böylece sık vites değiştirmeden konforlu ve verimli sürüş sağlanıyor.

2.0 TDI 150 PS motor

6 ileri manuel/7 ileri DSG şanzımanıyla 1500-3000 dv/dk aralığında 340 Nm’lik tork üretiyor. 
3250-3750 dv/dk aralığında 150 PS maksimum gücünü korurken uzun mesafeli sürüşleri de 
keyfe dönüştürüyor.

3000

1500
340 Nm

37503250

150 PS
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Rüzgâr savrulma önleme asistanı 
Sürüş sırasında rüzgâr sebebiyle ortaya 
çıkabilecek savrulmaları önlemeye 
yardımcı olan sistem, özellikle 
viyadük geçişlerinde aracın dengesini 
koruyarak sürücünün konforunu ve 
araç içindeki kişilerin güvenliğini 
sağlamaya 
destek oluyor.

Lastik basınç göstergesi
Tüm lastikleri bağımsız olarak 
denetleyen ve anlık olarak 
basınçlarının izlenmesini sağlayan 
sensörler lastiklerin basıncını ölçer, 
lastiklerden birinin ya da daha 
fazlasının basıncı düşmüşse gösterge 
ekranındaki uyarı ışığı yanar.

Her şey kontrol altında.
Ön ve arka park sensörleri, park 
ederken meydana gelebilecek olası 
bir kazayı önlemek amacıyla sürücüye 
sesli uyarı veriir.

Yorgunluk tespit sistemi 
Artık yorulmaya başladığınız anda 
sizi uyaracak bir yardımcınız var. 
Yeni Caravelle’deki bu sistemle sürüş 
sırasında sürücünün hareketlerinden 
yorgunluk seviyesi tespit ediliyor, 
yolculuğa ara vermesi için hem görsel 
hem de sesli olarak uyarılıyor.

ESP (Viraj dengeleme sistemi)
ESP, viraj almak ya da ani manevra 
yapmak gibi aracın dengesini bozacak 
hareketlerde hassas sensörleri sayesinde 
otomatik olarak devreye girerek aracın 
yoldan çıkmasını veya savrulmasını 
önleyen önemli bir aktif güvenlik 
sistemidir. Yolun eğim ve kayganlık 
durumuna göre, her tekerlek için 
milisaniyeler içinde ayrı ayrı frenleme 
yaparak aracın dengede kalmasını sağlar. 
Direksiyon hâkimiyetini artırarak yüksek 
hızlarda dahi tam kontrol sunar.

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
ABS, güvenli bir şekilde durmanızı sağlar. 
Özellikle ani fren gerektiren durumlarda 
tekerleklerin kilitlenmesini ve aracın 
hâkimiyetini kaybetmenizi engeller.

ASR (Antipatinaj sistemi)
ASR, tekerleklerin yolu tutmadan 
gereğinden fazla dönmesini engeller ve 
aracın çekiş kontrolünü sağlar.

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)
Aracınızın ön tekerleklerinden birinin 
kaygan zeminde boşa döndüğü 
durumlarda, EDL boşa dönen tekerleği 
frenleyecek ve motor torkunun 
kuru zemindeki tekerleğe aktarılmasını 
sağlayacaktır. EDL sayesinde aracın yol 
tutuş kabiliyeti iyileşir, böylece kaygan 
zeminlerde zorlanmadan kalkış mümkün 
olur.

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

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları
Tüm Yeni Caravelle modellerinde sürücü 
ve ön yolcu hava yastıkları standart 
olarak sunuluyor. Bu yastıklar sayesinde, 
olası bir çarpışma anında hem sürücü 
hem de sürücü yanındaki yolculara 
maksimum güvenlik sağlanmış oluyor.

Ön ve arka park mesafe sensörü
Tüm Yeni Caravelle modellerinde standart 
olarak sunuluyor.

Yokuş yukarı kalkış yardımı
Yokuşta kalkış yapabilmek için ayağınızı 
fren pedalından kaldırıp gaz pedalına 
basana kadar geçen 1,5-2 saniyelik 
sürede sistem, frenleme basıncını korur 
ve böylece aracın kayması engellenmiş 
olur. Bu da hem güvenliğinizi sağlar 
hem de aracınızın debriyaj ömrünü uzatır.

Dört tekerlekte havalandırma kanallı 
disk fren 

Yükseklik ve derinlik ayarlı, çarpışma 
anında katlanabilen teleskopik 
direksiyon

Ön ve arka viraj denge çubukları
Virajlarda aracın gövdesini yola paralel 
hale getirerek viraj dışına yatma eğilimini 
azaltır.

Köşe aydınlatmalı sis farları
Sürüş sırasında, direksiyonu çevirdiğiniz 
yöndeki sis farı aktif hale gelir  ve 
virajlarda yolunuzu aydınlatır. Sistem 
40 km/sa hıza kadar devrededir.

ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyiciler
Caravelle’in uzun şasi modellerinde arka 
koltuklarda toplam 4 adet ISOFIX çocuk 
koltuğu sabitleyici mevcuttur.

Güvenlik

• ESP (Elektronik dengeleme programı)

• ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)

• ASR (Antipatinaj sistemi)

• EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)

• BAS (Fren yardımcısı)

• Yokuş yukarı kalkış yardımı

• Rüzgâr savrulma önleme asistanı

• İkincil çarpışma önleme asistanı

• Yorgunluk tespit sistemi

• Lastik basınç göstergesi

• Sürücü emniyet kemeri uyarısı

• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları

• Dört tekerlekte havalandırma kanallı 
disk fren

• Ön ve arka viraj denge çubukları

• Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası

• Köşe aydınlatmalı ön sis farları

• Tüm koltuklarda 3 noktadan gergili 
emniyet kemerleri

• Çarpışma anında katlanabilen 
(teleskopik), yükseklik ve derinlik ayarlı 
direksiyon kolonu

• Rezistanslı arka cam ve arka cam sileceği

• ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyiciler (4 adet)

Güvenli yolculuk demek, konfor demek.
Yeni Caravelle’in teknolojisi gelişti, güvenliği üst seviyeye çıktı.

Radyo sistemi:
Yeni Caravelle’de 
fonksiyon ve keyif 
bir arada.

Yeni Caravelle’deki her özellik sürüşten 
maksimum keyif almanız için düşünüldü. 
Hem park mesafesini takip edebileceğiniz 
hem de radyoyu kontrol edebileceğiniz 
6,5”lik dokunmatik ekrana sahip 
Composition Colour radyo şimdi çok 
daha fonksiyonel. App-connect özelliği 
sayesinde akıllı telefonunuzu 
Yeni Caravelle’e bağlayıp kesintisiz olarak 
birçok programı dokunmatik ekrandan 
yönetebilir, telefon görüşmelerinizi 
rahatlıkla yapabilirsiniz. Bluetooth özelliği, 
harici SD kart, ön konsolda 2 adet USB 
Type C girişiyle dilediğiniz kaynaktan müzik 
dinleyebilirsiniz. 
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Yağmur sensörü S

Otomatik kararan iç dikiz aynası S

Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu S

Elektrik kumandalı ve güç sınırlamalı ön camlar S

Elektrik kumandalı, araç içinden ve anahtardan katlanabilen ısıtmalı yan aynalar S

Yol bilgisayarı S

Vites değiştirme önerisi S

Hız limitleme özellikli hız sabitleyici S

Yolcu bölümünde ilave ısıtıcı S

İç Donanım

Yolcu bölümündeki camlarda stor perdeler S

Sürücü ve ön yolcular için aydınlatmalı makyaj aynaları S

Yolcu bölümünde yan panellerde özel iç trim S

Yolcu bölümünde halı taban kaplaması S

Yolcu bölümü klima ünitesine entegre okuma lambaları S

Krom kaplama kapı iç kolu S

Yükseklik ayarlı, bel destekli ve kolçaklı sürücü ve ön yolcu koltuğu S

Sökülebilen arka koltuklar S

"Circuit" koltuk kumaşı S

2 adet 12 V soket S

Sürücü, yolcu ve bagaj bölümü aydınlatması S

Ön kapılar ve kayar kapıda basamak aydınlatması S

Dış Donanım

Otomatik sağ kayar kapı S

Gövde rengi ön ve arka tamponlar S

Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları S

5 krom şeritli ön ızgara S

LED farlar ve LED stoplar O

Çift reflektörlü halojen farlar S

Karartılmış arka camlar S

Sol aynaya entegre anten S

Yolcu bölümünde sol kayar cam S

16" alüminyum alaşımlı jant S

Yeni Caravelle
Donanım Özellikleri

Güvenlik Comfortline

ESP (Elektronik dengeleme programı) S

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) S

ASR (Antipatinaj sistemi) S

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi) S

BAS (Fren yardımcısı) S

Yokuş yukarı kalkış yardımı S

Rüzgâr savrulma önleme asistanı S

İkincil çarpışma önleme asistanı S

Yorgunluk tespit sistemi S

Lastik basınç göstergesi S

Sürücü emniyet kemeri uyarısı S

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları S

Dört tekerlekte havalandırma kanallı disk fren S

Ön ve arka viraj denge çubukları S

Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası S

Köşe aydınlatmalı ön sis farları S

Tüm koltuklarda 3 noktadan gergili emniyet kemerleri S

Çarpışma anında katlanabilen (teleskopik), yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon kolonu S

Rezistanslı arka cam ve arka cam sileceği S

ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyiciler (4 adet) S

Konfor

Otomatik vites (7 ileri DSG) O

Otomatik Start/Stop, fren enerjisi geri kazanımı ve düşük yuvarlanma dirençli lastikler S

Sürücü ve yolcu bölümüne hava üfleyebilen klimatronik klima S

Ön ve arka park mesafe sensörü S

Elektromekanik servo direksiyon S

6,5" renkli dokunmatik ekranlı Composition Colour radyo  S

App-connect (Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink) S

Bluetooth S

Ön konsolda 2 adet USB Type C girişi S

LED iç aydınlatmalar S

8 hoparlör S

Deri kaplı radyo kumandalı direksiyon S

Otomatik yanan farlar S

Konfor Comfortline

S: Standart    O: Opsiyonel

Yeni Caravelle
Teknik Özellikler

2.0 TDI 150 PS

Motor

Motor cinsi Dizel (Euro 6)

Motor hacmi 1968 cc

Silindir sayısı 4

Azami güç 150 PS (110 kW) @3250-3750 dev/dk

Azami tork 340 Nm @1500-3000 dev/dk

Çap x strok 81 mm x 95,5 mm

Sıkıştırma oranı 15.5 : 1

Hava besleme Değişken geometrili turbo (VTG) intercooler

Aktarma Organları

Çekiş tipi Önden çekiş

Debriyaj Tek kuru disk, çift ıslak kavrama (DSG)

Manuel şanzıman 
vites oranları

           6 ileri, manuel, senkromeçli                                                     
    1.       2.        3.        4.        5.       6.       R                                           

 3,92  2,05  1,70  1,09  0,82  0,68  4,95

Otomatik şanzıman 
vites oranları

              7 ileri, DSG otomatik                                                                               
   1.         2.       3.        4.        5.       6.        7.      R                               

3,56   2,53  1,59   0,94  0,72  0,69  0,57  2,79

Yakıt Deposu ve 
Elektrik Sistemleri

Alternatör 250 A

Akü 75 Ah/420A

Enjeksiyon tipi Common rail, doğrudan enjeksiyon

Yakıt deposu 70 lt

AdBlue yakıt deposu 13 lt

2.0 TDI 150 PS

Süspansiyon

Ön
Bağımsız, McPherson süspansiyonlu, 

viraj denge çubuklu

Arka Bağımsız, viraj denge çubuklu

Direksiyon Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik

Frenler Ön ve arka havalandırmalı disk fren

Jantlar 6.5 J x 16 alüminyum alaşımlı

Lastikler 215/65 R 16

Yakıt Tüketimi ve 
Performans Uzun Şasi

Azami hız 182-181* km/sa

0-100 km/sa ivmelenme 11,9 sn/12,0 sn*

Şehir içi (lt/100 km) 7,6-8,8/6,9-8,2*

Şehir dışı (lt/100 km) 5,6-7,2/5,5-7,2*

Birleşik (lt/100 km) 6,3-7,8/6,0-7,6*

CO2 birleşik (g/km) 167-205/159-199*

Ağırlıklar Uzun Şasi

Yolcu kapasitesi 8+1

Azami yüklü ağırlık 3080 kg

Boş ağırlık 1855-1879 kg*

Ön aks kapasitesi 1610/1610 kg*

Arka aks kapasitesi 1600/1600 kg*

Treyler ağırlığı, 
frenli-frensiz

2500-750/2500/750 kg*

Azami çekme ağırlığı 5200/5300 kg*

*Otomatik (7 ileri DSG) şanzıman için verilen değerdir. 
- 8 yıl paslanmazlık, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisine sahiptir. 
- Yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği 715/2007/EC direktifine göre verilmiştir. Yeni Caravelle 09



Yeni Caravelle
Ölçüler/Renkler/Koltuk Kumaşı   

2.0 TDI 150 PS

Uzun Şasi

Dingil mesafesi 3400 mm

Yolcu kapasitesi Uzunluk (Sürücü koltuğuna kadar) 2938 mm

Yolcu bölümü Uzunluk (2. sıra koltuğa kadar) 1967 mm

Uzunluk (3. sıra koltuğa kadar) 1118 mm

Uzunluk (Bagaj bölümü) 298 mm

Genişlik 1627 mm

Davlumbazlar arası genişlik 1219 mm

Yükseklik 1332 mm

Yükleme alanı 5 m2

Yükleme hacmi 6,7 m3

Yan kayar kapı Genişlik 1017 mm

Yükseklik 1261 mm

Bagaj kapısı Genişlik 1438 mm

Yükseklik 1262 mm

Dönüş dairesi çapı 13,2 m

Yeni Caravelle
Uzun Şasi

3000 / 3400

Yükleme
yüksekliği

Normal tavan

4904 / 5304 2297 / 2297

1904 / 1904

13
35

  

19
90

993 / 993

908 / 908

5
5

6
 /

 5
7

4

2
0

1
 /

 
2

0
1

400 mm
uzunluk

farkı

12
19

16
91

Standart şasi Uzun şasi

İndiyum Griİndiyum Gri

Refleks Gümüş

Circuit (koltuk kumaşı)

Yıldız Mavisi 

Şeker Beyazı 

Sedefli Siyah

Defne Yeşili

Mojave Beji 

Askot Gri 

Bakır Sarısı   

Ravena Mavisi  

Fortana Kırmızısı

Opak Renkler

Metalik Renkler

739 / 1118

1600 / 1967

2572 / 2938
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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 (Aralık 2019) 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

www.vw.com.tr

facebook.com/vwticariarac instagram.com/volkswagenticariarac

Basım: Aralık 2019

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




