
Fikirleriniz için daha geniş yer.
Multivan ve Transporter Orijinal Aksesuarlar®



Taşıma

Esneklik özgürlük sağlar. Volkswagen Orijinal Aksesuar® taşıma sistem-

leri ile mobil mekanı yeni bir boyutta yaşarsınız. Çünkü araca ve kişisel

ç ı karlarınıza göre uyarlanmıştır.

Böylelikle tüm seçenekler sizin tarafınızda.

Özgürlük adımındaki artınız

Port bagaj
İlave bagajınızı aerodinamik şekillendirilmiş, yüksek kaliteli plastikten

yapılmış sağlam tavan kutusunda saklayın. Hızlı kilit ana ta ş ı y ı c ı ya hızlı,

kolay montajı sağlar. İhtiyaç anında, kapatılabilir kutu her iki taraftan

açılabilir, ekstra büyük açılma açısı yüklemeyi kolaylaştırır. Dış kütleler: 190

x 90 x 38 cm Ağırlık: Yakl. 25 kg.

Hacmi: 450 l, 6 çifte kadar kayak veya 4 Snowboard için, uzunluk azami 180 cm).

Multivan ve Transporter için.

Parça No: 000 071 175
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Sörf tahtası taşıyıcı
İki adete kadar sörf tahtasını  konforlu şekilde

taşıma kapasitesine sahip.

Ana ta ş ı y ı c ı ya hızlı ve kolay takılabilen ikili direk

tutucu ve ikili gergi bantları da dahil. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 445 071 127

Kayak ve snowboard taşıyıcı „komfort“ 
(ana taşıyıcılı  şekil)

Eğlence anlamı taşıyan tahtalar için. Azami altı çift

kayak takımını veya azami dört snowboard ı

güvenli ve rahat şekilde taşıma kapasitesi. Pratik

çekme fonksiyonu sayesinde kolay yükleme ve

boşaltma. Kapatılabilir.

Oksitlenmiş alüminyum profilden. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 1T0 071 129

Kayak ve snowboard taşıyıcı
(resim mevcut değil)

Aracınıza mükemmel olarak uyarlanmış, kilitlenebilir.

Multivan ve Transporter için.

Parça No: 3B0 071 129 B 
Azami  4 çift kayak veya 2 snowboard için

Parça No: 3B0 071 129 C 
Azami  6 çift kayak veya 4 snowboard için

Ana taşıyıcılar
Aktiviteleriniz ve tüm yapılar için temel, ister kayak ve

snowboard tutucusu, bisiklet tutucusu ister pratik port

bagaj kutusu olsun. Plastik koruyucu başlıklara sahip

aerodinamik şekillendirilmiş alüminyum profil.

Aracın mekaniği, çinko kaplı çelik sacdan yapılmıştır.

Hırsızlık önleyici kilitleme düzeneğine sahip. Kendi

ağırlığı :  Yakl. 5,6 kg. City-Crash testinden geçmiş. Ana

taşıyıcı uzun ve çok yer kaplayan nesnelerin güvenli ve

konforlu taşıması için genişletilebilir.

Parça No: 7H0 071 126A
Tavan raylı araçlar için (1takım = 2 adet)

Parça No: 7H0 071 126
Tavan rayı olmayan araçlar için (1takım = 2 adet)



Bagaj sepeti
Yükünüz yük olmaz. Tamamen çinko kaplı çelik

borulardan yapılmış olan bagaj sepeti tamamen

güçlü ve her türlü hava şartlarına dayanıkl ıdır

ve ilave taşıma imkânları sunar. 101 x 76 x 14 cm

Multivan ve Transporter için.

Parça No: 191 071 130 F

Makara
Kolay dönen makara sayesinde tava n ı n ı z ı n

taşıma malları ile yüklenmesi bir çocuk

oyuncağıdır. Mobilya parçaları veya

merdivenler ilk makaraya oturtularak kolayca

öne doğru boyayı çizmeden veya istenmeyen

izler b ı rakmadan itilebilir. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 6K9 071 192

Merdiven taşıyıcısı
Kayma, sallanma, takırdama olmadan. A ç ı

destekleri aracıyla merdivenlerin

taşınmasında mükemmel tutuş.

Kullanımı son derece kolay. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 6K9 071 190

Taşıma
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Bisiklet taşıyıcısı
Aracın çizgisine optik olarak uyar. Pratik ve hızlı

monte edilir. Azami dört bisikletin taşıması için.

Eloksi kaplamalı alüminyum profilden yapılmış,

hırsızlık önleyici kilit düzeneği.

Önceden takılı olduğunda, çok kolay sabitlenir, arka

kapağın açılması taşıyıcının montajından

etkilenmez. 

Kendi ağırlığı: 13 kg. Taşıma kapasitesi: 60 kg.

Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 071 104

Çeki demiri  üzeri bisiklet taşıyıcısı
Çeki demirine sahip Volkswagen modellerinde

konforlu kullanım. Gelecekte tatilinize çıkarken

yanınızda iki adete kadar bisikleti beraberinizde

götürmek bu kadar basit. Kilitlenebilir sabitleme

c ı vataları esnek bir kullanım ve ilave emniyet

sağlar. Çeki demirinin  bilya başına hızlı montaj (D

değeri asgari 6,7 kN).

Kendi ağırlığı: 14,9 kg. Taşıma kapasitesi: 45 kg'a

kadar. Arka kapak takılı durumdaki taşıyıcılarda da

açılabilir. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 1T0 071 105 A

Çeki demiri 
Sağlam ve yüke dayanıklı. Sökülebilir veya

sabit donanıma bakmaksızın.

Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 092 101    sabit

Parça No: 7H0 092 155   çıkarılabilir

Çeki demiri elektrik montaj kiti
Parça No: 7H0 055 203     7 kutuplu

Parça No: 7H0 055 204     13 kutuplu



Bagaj filesi
Her şeyin yerinde kalmasını ve yüklerin

kaymamasını sağlıyor. Yırtılmaz filesi,

yükleme alanına standart haldeki bağlama

kancalarına sabitleme kaması ile kolayca

takılabilir.

Parça No: 7H0 065 110 Multivan için
Parça No: 7H0 065 111 Transporter için

Taşıma

Ara bölme
Bu sayede fren yaparken alışveriş

torbalarınız ve eşyalarınız risk teşkil etmez.

S ı radan tırtıllı somunlara sahip askılar

sayesinden sağlam, siyah toz kaplamalı çelik

ızgara basit ve rahat şekilde  ilk veya sonuncu

koltuk sırasının arkasında bulunan bağlantı

kancalarına sabitlenebilir. Ek deliklere gerek

yoktur, bu sayede ara bölme iz bırakmadan

istenildiği zaman çıkarılabilir. İsteğe bağlı

uzunlamasına bölünme, yükleme alanını

65:35 oranında ay ı r ı r ve hızlı ve kolay

şekilde takılabilir. Multivan ve Transporter

için.

Parça No: 7H0 017 221 Multivan için ara bölme
Parça No: 7H0 017 222 Multivan için ara bölme 

uzunlamasına bölünme
Parça No: 7HB 017 221 Transporter için ara bölme
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Ufaklıklarınız bu şekilde uzun yolculuklarda dahi konforlu ve çocuklara uygun olarak seyahat eder: Güvenlik

konusunda çocuklarınız için en yüksek ölçütleri koyduk. Yasal zorunlu olan güvenlik talimatlarının yanı sıra,

örn. yan çarpışma testi gibi ilave kontrollerimiz de orijinal aksesuar çocuk koltuklarının yüksek kalitesi

onaylar. Bobsy çocuk koltuğu sitemi, pratik kullanım ve mükemmel işleme ile ikna edicidir. Tüm kılıflar

ç ı karılabilir ve 30°’de yıkanabilirdir.

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus
G1 ISOFIX DUO plus, konfor ve güvenlik açısından en üst

ölçütü garanti eder – Çünkü  sabitleme için kaportaya s ıkı

şekilde bağlı olan özel norm tutucuları kullanılır (isofix). 

Çok pratik: Katlanır sabitleme mandallarıyla G1 ISOFIX DUO

plus, ISOFIX sistemine sahip olmayan araçlarda da

kullanılabilir. Omuz kemerlerinin yüksekliği değiştirilebilir.

Koltuk çanağı üç konumda ayarlanabilir. 8 aylık ile yakl. 4 yaş

arasındaki çocuklar için (yani, 9–18 kilo).

Parça No: 00V 019 909 B



Taşıma

Ay

Yaş

Bobsy G0 plus 13 kg ‘a kadar 

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus 9–18 kg

Bobsy G3 plus 15–36 kg

Bobsy G0 plus
G0 plus standart haldeki 3 nokta kemeri ile sabitlenir. Bebeğini-

zin emniyetinin sağlama alınması, entegre edilmiş pantolon

askısı kemeri ile gerçekleşir. Bobsy G0 plus, yüksekliğe

ayarlanabilir koltuk başlığı, daha yüksek yan yanaklar ve derin

çanak sayesinde mükemmel koruma sağlar. Yeni doğmuş

bebekler için entegre edilmiş koltuk, ufaklıkların sırtını

hafifletiyor. Y ı kanabilir kılıf yumuşak desteklidir. Bebeğin

konforlu şekilde yatırılması ve dışarı çıkarılması için taşıma

askısının dinamik formu da düşünülmüştür. 

Dik vuran güneş ışınlarından korunmak için güneşlik de dahil

olmak üzere. Yaklaşık 15 aylık veya 13 kilo ağırlığında çocuklar

içindir.

Parça No. 00V 019 900 C

Bobsy G3 plus
Normal kemer yolcu için çok büyük geliyorsa veya yolcu daha

küçükse, bu durumda en doğru çözüm G3 plus’dır.

Oturma yastıkları ve uyku desteklerinden oluşur ve kemer

kılavuzunun mükemmel seyri için koltuğu doldurur.

Sabit minderli yan yastıklar çocuğun kalça genişliğine uygun

şekilde ayarlanabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ve araç

koltuğunun eğimine uyarlanabilen uyku desteği uzun mesafe-

lerde de rahat ve konforlu bir yolculuk sunar.  Kılıflar

ç ı karılabilir ve yıkanabilirdir.  Sabitleme 3 nokta kemeri

üzerinden gerçekleşir. 

4 ile 12 yaş arası çocuklar için (15 - 36 kilo).

Parça No. 00V 019 906 A

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 11 12

2    3   4 5 6 7 8 9 10  11 12
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Tekerlekler & Lastikler

Volkswagen Orijinal Aksesuar ® hafif metal alaşımlı tekerlekler ayrıntısına

kadar aracınızın yürüyen aksam özelliklerine uyarlanmıştır. Sıcağa karşı

dirençli alüminyum, magnezyum ve silisyum alaşımlı ,  jantları çiziklere ve

çarpmalara karşı daha az hassasiyet sağlar ve güvenliğinizi garanti eder.

Desteğimiz: Tüm Volkswagen Orijinal Aksesuar ® hafif metal alaşımlı jant-

lar için tam üç senelik garanti veriyoruz!

Tasarımda artınız



Suez
Ebat: 7,5J x 17, ET 55, LK 120/5.

Uygun lastik ebadı: 215/60 R17 veya

235/55 R17 103Y XL. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 7H0 071 497 666

Tangis
Ebat: 6,5J x 16, ET 51, LK 120/5.

Uygun lastik ebadı: 205/65 R16 veya

215/65 R16. Multivan ve Transporter

için.

Parça No: 7H0 071 496 666

Dakar
Ebat: 8J x 18, ET 53, LK 120/5.

Uygun lastik ebadı: 235/50 R18.101,

235/50 R18 101Y XL veya 235/50 R18

101W XL. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 071 498 1ZL

Tüm hafif metal alaşımlı jantlarda standart haldeki bijonlar tekrar kullanılabilir.

Taşıma
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İletişim

Volkswagen Orijinal Aksesuarlar®  iyi eğlence ve hızlı bilgi için

ortağınızdır. Tüm elemanlar Multivan ve Transporter aracının

bağlantılarına adapte edilmiştir ve sizlere ilave kablo ve adaptör kul-

lanımına gerek kalmadan güvenli bir fonksiyon sağlar. Sizlere konforlu

bir sürüş dileriz!

Bağlantılardaki artınız



Hoparlör seti
(benzer şekil)

Ön kapılar ve gösterge tablosu için orijinal 2

yollu hoparlör takımı.

Sadece Transporter içindir.

Parça No: 7H0 063 608

CD çalar
Neyin çalacağına siz karar vereceksiniz. Takılma

işlemi direk radyoda. Radyo cihazınızın CD

değiştirici kumandası üzerinden kumanda. Sadece

Transporter içindir.

Parça No: 1J0 057 119 C

CD değiştirici
Arzu ettiğiniz müziği dilediğiniz gibi seçin.

Motorlu çıkarma özelliğine sahip Volkswagen

orijinal 6 gözlü CD değiştirici. Frekans girişi 5-20.000

Hz, ara hafızalı Doble-Speed sürücü.

32 Oversampling özelliğine sahip Noise-Shaping-

D/A çevrimi. Holografik 3 lazerli okuyucu.

Sarsıntıyı emen mekanik aksam. Sadece Transpor-

ter içindir.

Parça No: 6X0 057 110 

CD değiştirici
Programınızı çalın. Altı CD için CD değiştirici.

Kumanda radyo cihazı “beta”, “gamma” ve “delta”

veya radyo yön bulma sistemleri üzerinden gerçe-

kleşir. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 1J6 057 111 Yatay montaj için
Parça No: 1J5 057 111 A Dikey montaj için

İletişim
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Yeni Multivan ve Transporter gibi çok taraflı otomobiller hayatı kesinlikle

daha kolaylaştırır. Kişisel ihtiyaçlarınız için, aracınızı en iyi şekilde

koruyan ve bunun dışında size yol için pratik bilgiler sunan anlamlı ve

iddialı aksesuarlar geliştirdik.

Güvenlikte bir artı

Konfor & Güvenlik

12
13



Arka  bagaj çıtası
Çekici çok parlak krom görünümündeki arka

ç ı ta hemen tüm bakışları üzerine çekiyor.

Hassas olmayan üst yüzey çiziklerden ve

vuruşlardan korur. Montaj için araçta delme

işlemlerine gerek yoktur. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 7H0 071 360

Yükleme kenarı koruması
(resim mevcut değil)

Şeffaf folyodan yapılmış birebir uyan

yükleme kenarı koruması. Arka tampona

sorunsuz yapıştırılabilir. Yüklerken ve

boşaltırken çirkin çiziklerden ve hasarlardan

korur. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 061 197

Konfor & Güvenlik

Bagaj taban havuzu
En ölçülü pratik bagaj koruması. Y ı kanabilir, kaymaz ve

aside dayanıkl ıdır. Yakl. 5 cm yüksekliğindeki çevreleyen

kenar, sıvıların aracın tabanına akmasını önler. Bu

şekilde yükleme alanınız tertemiz kalır ve yüklerin

kayması önlenmiş olur. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 061 160

Bagaj haznesi
Boyuna kesilmiş koruma oldukça sağlam ve aside karşı

dayanıkl ıdır. Taşıma sırasında örn. boya kovası veya

bitkiler gibi iz bırakan her şey için. Birçok geniş oluk yükün

tabana yapışmasını önler.  Bu koruma yükleme alanının

her tür kirden korur ve düz plastik yüzeyi sayesinde kolay

temizlenebilir. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H0 061 170
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Halı paspas
Multivan aracınızın taban ölçüsüne mükemmel uyar-

lanmış olan halı paspas, dayanıklı, sık dokunmuş

kadifedendir. Sürtünmelere karşı dayanıklı sırt kaplaması

ve taban kısmında bunun için öngörülen noktalardaki

sabitlemeler sayesinde, aracın tabanına sıkıca

bağlanmıştır ve böylece kaymaya karşı emniyete

alınmıştır. Sadece Multivan için.

Parça No: 7H1 061 245 E FKZ*

Kauçuk paspas
Sızdırmazlık söz konusu olacak ise, kauçuk paspas ta k ı m ı

tavsiye edilir. Kir ve rutubet içeri emilir ve sadece basit bir

y ı kama işlemiyle arınır. Tam yerine göre uyumlu ve araç

tabanında kaymalara karşı öngörülmüş sabitleme

düğmelerine sahip. Emisyonu düşük, kokusuz malzemeden

yapılmış. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 7H1 061 501 FKZ** Ön
Parça No: 7H0 061 502 FKZ** Ön, orta

Renk (FKZ*) halı paspaslar: artgri=QKY  /  antrasit=RUY  /  bej=RUZ

Renk (FKZ**) kauçuk paspaslar: siyah=041  /  gri=528

Paçalık
Yerine tam uyumlu ön ve arka tampon çamurlukları son

derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Paçalık, ara c ı n ı z ı n

alt tabanını, tamponunu ve arka kısmını aşırı kirden

korur.

Ayrıca taş çarpması önlenir ve sıçrayan suyun dağılması

azaltılır. Isıya karşı dayanıklı malzemelerin özellikleri

aşırı sürüş şartları altında test edilmiştir. Multivan ve

Transporter için.

Parça No: 7H0 075 111 Ön
Parça No: 7H0 075 101 Arka

Elbise askısı
Bakımlı bir izlenim bırakmak ve hiçbir şeyin

buruşmaması için, araç elbise askılarını baş dayanağı

ç ı talarına sabitleyin. Multivan ve Transporter için.

Parça No: 000 061 127



Teslimat kapsamı, görünüm, performanslar,

boyutlar ve ağırlıklar ile ilgili teklifler bu kataloğun

basıldığı andaki mevcut bilgiler doğrultusunda

düzenlenmiştir. Aksesuarların sürekli geliştirilme-

sinden dolayı teslimat kapsamında, tasarımda ve

renklerde her türlü değişiklik yapma hakkımızı

saklı tutuyoruz.

Volkswagen Orijinal Aksesuarlar®

Votex Gmbh


