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01   Hak holowniczy, Crafter Kombi/Furgon, pojedyncze opony

Oryginalny zaczep holowniczy Volkswagen do Craftera w wersji Furgon 
lub Kombi z oponami pojedynczymi.

Crafter Kombi (7C0) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu z nr. PR: 
1X0, 1X1, 1X4, QT5.

Crafter Furgon (7C0) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu z nr. PR: 
1X0, 1X1, 1X4, QT5.

Masa przyczepy [kg]: 3500  
Rodzaj zaczepu do holowania: odkręcany  
Zaczep kulowy: ISO 50  
Dopuszczalny nacisk [kg]: 150  
Wartość D [kN]: 17,00

03   Hak holowniczy, Crafter Pick-up, pojedyncze opony

Oryginalny zaczep holowniczy Volkswagen do Craftera w wersji 
skrzyniowej z oponami pojedynczymi.

Crafter Skrzyniowy (7CP) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu 
z nr. PR: 5HK, 1X0, 1X1, 1X4. 

Masa przyczepy [kg]: 3500  
Rodzaj zaczepu do holowania: odkręcany  
Zaczep kulowy: ISO 50  
Dopuszczalny nacisk [kg]: 150  
Wartość D [kN]: 21

02   Hak holowniczy, Crafter Kombi/Furgon, bliźniacze opony

Oryginalny zaczep holowniczy Volkswagen do Craftera w wersji Furgon 
lub Kombi z oponami bliźniaczymi. 

Crafter Kombi (7C0) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu z nr. PR: 
1X2, QT5.

Crafter Furgon (7C0) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu z nr. PR: 
1X2, QT5. 

Masa przyczepy [kg]: 3500  
Rodzaj zaczepu do holowania: odkręcany  
Zaczep kulowy: ISO 50  
Dopuszczalny nacisk [kg]: 150  
Wartość D [kN]: 21

04   Hak holowniczy, Crafter Pick-up, bliźniacze opony

Oryginalny zaczep holowniczy Volkswagen do Craftera w wersji 
skrzyniowej z oponami bliźniaczymi. 

Crafter Skrzyniowy (7CP) > 2017 Można stosować tylko w połączeniu 
z nr. PR: 5HK, 1X2. 

Masa przyczepy [kg]: 3500  
Rodzaj zaczepu do holowania: odkręcany  
Zaczep kulowy: ISO 50  
Dopuszczalny nacisk [kg]: 150  
Wartość D [kN]: 21 

Legenda dla kodów PR: 1X0 – napęd przedni; 1X1 – napęd na cztery koła; 1X4 – rodzaj napędu 4x2; 1X2 – napęd na tylne koła; 5HK – zabudowa podłogi dla wersji skrzyniowej; QT5 – samochody bez stopnia tylnego.

969 zł brutto 969 zł brutto1 099 zł brutto 999 zł brutto
Nr artykułu: 7C0092115 
Wiązkę elektryczną należy zakupić oddzielnie.

Nr artykułu:7CA092115 
Wiązkę elektryczną należy zakupić oddzielnie.

Nr artykułu:7CA092115A 
Wiązkę elektryczną należy zakupić oddzielnie.

Nr artykułu: 7C0092115A 
Wiązkę elektryczną należy zakupić oddzielnie.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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05   Stopień wejściowy do belki haka 
holowniczego

Oryginalny stopień wejściowy Volkswagen 
można stosować we wszystkich wersjach 
Furgon i Kombi. Jest on zamocowany z prawej 
strony na zaczepie do holowania przyczepy 
i ułatwia dostęp do przestrzeni ładunkowej.

429 zł brutto
Nr artykułu: 7C0092200 
Tylko w połączeniu z belką haka holowniczego.

06   Wiązka haka holowniczego, 13-pin, 
samochody z przygotowaniem

13-stykowe złącze elektryczne zapewnia 
zasilanie i holowanie przyczepy. Zestaw 
instalacji elektrycznej jest zintegrowany 
poprzez praktyczne złącze magistrali CAN, 
dodatkowo wpływając na stabilizację 
przyczepy. Zestaw instalacji elektrycznej 
przystosowano do pojazdów z długim 
i krótkim rozstawem osi, z fabrycznym 
przygotowaniem do montażu haka.

07   Wiązka haka holowniczego, 13-pin, 
samochody bez przyg., krótki rozstaw osi

13-stykowe złącze elektryczne zapewnia 
zasilanie i holowanie przyczepy. Zestaw 
instalacji elektrycznej jest zintegrowany 
poprzez praktyczne złącze magistrali CAN, 
dodatkowo wpływając na stabilizację 
przyczepy. Zestaw instalacji elektrycznej 
przystosowano do pojazdów z krótkim 
rozstawem osi, bez fabrycznego 
przygotowania do montażu haka.

08   Wiązka haka holowniczego, 13-pin, 
samochody bez przyg., długi rozstaw osi

13-stykowe złącze elektryczne zapewnia 
zasilanie i holowanie przyczepy. Zestaw 
instalacji elektrycznej jest zintegrowany 
poprzez praktyczne złącze magistrali CAN, 
dodatkowo wpływając na stabilizację 
przyczepy. Zestaw instalacji elektrycznej 
przystosowano do pojazdów ze średnim  
i długim rozstawem osi, bez fabrycznego 
przygotowania do montażu haka.

09   Zestaw dodatkowy do wiązki haka 
holowniczego

Zestaw uzupełniający do zestawu elektrycznego 
w samochodach bez fabrycznej instalacji do 
zaczepu do holowania przyczepy i bez skrzynki 
bezpieczników pod siedzeniem kierowcy (Crafter 
bez drugiego akumulatora (numer PR: 8FA)).  
W zestawie: złącze przewodu z 12-stykową 
skrzynką bezpieczników, bezpiecznik 60 A ze 
wspornikiem bezpieczników, materiał 
mocujący i instrukcja montażu. 

659 zł brutto 799 zł brutto 799 zł brutto 159 zł brutto
Nr artykułu: 7C0055204A Nr artykułu: 7C0055204 Nr artykułu: 7C3055204 Nr artykułu: 000055212B

Oryginalne akcesoria Volkswagen®



Crafter. Katalog akcesoriów | 4

10   Dywaniki gumowe CRAFTER, 3 szt., przód (nowy numer)

Oryginalne dywaniki gumowe Volkswagen. Idealnie dopasowane do samochodu, nie przesuwają 
się i można je łatwo czyścić. Ponadto dywaniki są bardzo wytrzymałe i trwałe. Zestaw składa się 
z trzech mat, które chronią przestrzeń na nogi kierowcy i pasażera oraz tunel środkowy. 

Modele: Crafter Skrzyniowy (7CP) | Crafter Furgon (7C0) | Crafter Kombi (7C0) 
Kolor: czarny tytan  
Zakres dostawy: 3 szt. (siedzenia kierowcy, pasażera + tunel środkowy)

11   Dywaniki gumowe CRAFTER (1-cz), pierw. rząd, Kombi i Skrzyniowy

Oryginalny dywanik gumowy Volkswagen – podłoga tylnej przestrzeni pasażerskiej jest 
chroniona przez jednoczęściową matę. 

Modele: Crafter Skrzyniowy (7CP) | Crafter Kombi (7C0) 
Kolor: czarny tytan  
Nie dla: samochody z drugim wymiennikiem ciepła  
Nie dla: samochody z oryginalnym ogrzewaniem postojowym  
Zakres dostawy: 1 szt. (mata jednoczęściowa)

219 zł brutto 169 zł brutto
Nr artykułu: 7C1061502A 82V Nr artykułu: 7C0061512A 82V

12   Owiewki – 2 szt.

Osłony przeciwwiatrowe dla drzwi przednich pozwalają na idealną wentylację wnętrza 
samochodu, co znacznie wpływa na komfort w trakcie jazdy z uchylonym oknem. Również w 
czasie deszczu pozwalają na wentylację, blokując wpadające do samochodu krople.

Materiał: szkło akrylowe 
Kolor: ciemnoszary

349 zł brutto
Nr artykułu: 7C0072193

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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16   Belka ryglująca KIM 44, 1250-2100 mm

Drążek blokujący KIM 44 dzięki możliwości regulacji w zakresie od 1250 mm do 2100 mm można 
stosować we wszystkich modelach Craftera w wersji Furgon z systemem szyn. Można go zamocować 
zarówno pionowo, jak i poziomo. W zależności od ustawionej długości możliwe jest obciążenie od 
250 daN do 350 daN. 

899 zł brutto
Nr artykułu: 7C0017231

13   Siatka mocowania bagażu

Rozmiar: 1400 × 1025 mm 
Obciążalność [daN]: 400  
Zakres dostawy: 1 szt.  
Do Craftera Furgon

14   Siatka mocowania bagażu

Rozmiar: 1775 × 1150 mm 
Obciążalność [daN]: 400  
Zakres dostawy: 1 szt. 
Do Craftera Furgon

15   Siatka mocowania bagażu

Rozmiar: 2275 × 1650 mm 
Obciążalność [daN]: 400  
Zakres dostawy: 1 szt.  
Do Craftera Furgon

Siatka mocowania bagażu ProSafe może zostać przymocowana do fabrycznych uchwytów 
mocujących w podłożu powierzchni ładunkowej lub w dowolnym położeniu w samochodach 
z szynami mocującymi (Airline) za pomocą dodatkowego zestawu uchwytów mocujących 
(2E0017242 – 4 szt.). Cztery pasy mocujące z mechanizmem zapadkowym oraz dodatkowy pas 
dookoła umożliwiają zabezpieczenie przewożonego towaru wedle konkretnej potrzeby 
i w zgodzie z przepisami.

1 299 zł brutto

1 429 zł brutto

2 089 zł brutto

Nr artykułu: 7C0017230

Nr artykułu: 7C0017230A

Nr artykułu: 7C0017230B

17   Wewnętrzny bagażnik dachowy

Wewnętrzny bagażnik dachu składa się z 
dwóch profili aluminiowych Airline. W każdym 
profilu znajdują się po dwa suwaki z pasem 
zabezpieczającym, które zapewniają pewny i 
komfortowy transport długich przedmiotów o 
ciężarze do 35 kg pod dachem samochodu. 

Dzięki niewielkiej wysokości (tylko 7,5 cm) 
system nie przeszkadza, gdy nie jest używany. 
Z powodzeniem może być stosowany w 
samochodach z niskim lub średnim dachem.

Montaż oraz demontaż przebiega bardzo łatwo 
dzięki regulacji dwóch śrub. W standardzie 
przewidziane jest mocowanie do systemu szyn w 
samochodzie. Dzięki opcjonalnie dostępnemu 
zestawowi montażowemu (7C0017737) 
wewnętrzny bagażnik można również 
zamontować w samochodach bez systemu szyn. 
Istnieje również możliwość stosowania systemu 
w szynach bocznych samochodu. 

1 499 zł brutto
Nr artykułu: 7C0017234

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

18   Zestaw montażowy wewn. bagażnika 
dachowego (bez YDG – szyn Airline)

Zestaw montażowy umożliwia zastosowanie 
wewnętrznego bagażnika dachu w samochodach 
bez szyn Airline w dachu (kod PR YDG). Można 
stosować tylko w połączeniu z nr. PR: 6L3, 6L5, 6L8. 

529 zł brutto
Nr artykułu: 7C0017737
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19   Zestaw zabezpieczenia ładunku w walizce

Podręczna walizka obejmuje w zestawie dwa pasy mocujące 
z mechanizmem zapadkowym i dwa pasy mocujące 
z zaciskiem. Można je mocować bezpośrednio 
w oryginalnych uchwytach samochodu lub za pomocą 
dostępnych opcjonalnie złączek (2E0017242 – 4 szt.) 
w dowolnym położeniu w samochodach wyposażonych 
w podłogę z szynami mocującymi.

Ponadto w zestawie znajdują się 4 podkładki antypoślizgowe 
do palet i 4 kątowniki zabezpieczające krawędzie. 
Dołączone praktyczne wskazówki i porady dotyczące 
bezpiecznego przewożenia ładunków.

21   Pas mocujący z klamrą zaciskową

Optymalny do szybkiego, ale bezpiecznego zamocowania 
ładunku przy szynach mocujących.

20   Uchwyt do walizki z zestawem zabezpieczenia 
ładunku

Uchwyt ścienny służy do przechowywania zestawu do 
zabezpieczania ładunku (7C0017233). Montaż na ścianie 
działowej w Crafterze Furgon.

22   Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym

Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym i wbudowaną 
złączką taśmy mocującej pozwala na stabilne i bezpieczne 
zamocowanie ładunku przy szynach mocujących.

449 zł brutto

129 zł brutto69 zł brutto 199 zł brutto

Nr artykułu: 7C0017233

Nr artykułu: 2E0017243Nr artykułu: 7C0017238 Nr artykułu: 2E0017244A

23   Podwójna ładowarka USB – 2 × 2,4 A

Dzięki dużej mocy 2 x 2,4 A możliwe jest szybkie 
ładowanie smartfonów oraz większych urządzeń, 
np. tabletów. 

125 zł brutto
Nr artykułu: 000051443D

Oryginalne akcesoria Volkswagen®



Crafter. Katalog akcesoriów | 7

26   Belka świetlna VAMA

Zespolona lampa świetlna LED (źródło światła 
LED Solaris), pomarańczowa, z podświetlanym 
polem pod napis. Lampa niskoprofilowa 
H = 100 mm (z łapami mocującymi). 

28   Lampa świetlna typ „kogut”, pomarańczowa, 
VAMA, mocowanie magnetyczne

Pojedyncza lampa świetlna LED, 12-24 V, 
mocowanie magnetyczne, kolor pomarańczowy.

27   Lampa świetlna typ „kogut”, pomarańczowa, 
VAMA, mocowanie na stałe

Pojedyncza lampa świetlna LED, 12-24 V, kolor 
pomarańczowy, mocowanie na stałe.

24   Organizer na przednie siedzenia pasażera

Organizer pozwala utrzymać porządek na 
siedzeniu pasażera podczas długich podróży. 
Posiada schowek, segreator na dokumenty czy 
uchwyt na napoje. Charakteryzuje się szybkim  
i bezpiecznym montażem na siedzeniu.

3 229 zł brutto

499 zł brutto

409 zł brutto

679 zł brutto

Nr artykułu: XAKM2061056PL

Nr artykułu: XAKM3SLM02

Nr artykułu: XAKM3SLP02

Nr artykułu: XAKM801013911

25   Wewnętrzny bagażnik do transportu drabiny

System transportu drabiny wewnątrz auta. 
Możliwość złożenia tylnego uchwytu, gdy nie 
przewozimy drabiny. Mocowania wyposażone 
w gumowe podkłady. Maksymalna długość 
drabiny: 180 cm.    

1 479 zł brutto
Nr artykułu: XAKM1000004569



Crafter. Katalog akcesoriów | 8

29   Mobilna stacja robocza BASIC

Mobilna stacja robocza ułatwia transport narzędzi i akcesoriów, umożliwiając lepszą organizację 
pracy. System pozwala łączyć odpowiednie moduły ze sobą w różnych konfiguracjach. 
Wymiary: 396 × 526 × 506 mm

30   Mobilna stacja robocza ADVANCED

Powiększona mobilna stacja robocza w komplecie z wózkiem na kółkach oraz blatem roboczym 
jeszcze lepiej organizuje pracę oraz transport narzędzi czy akcesoriów. System pozwala łączyć 
odpowiednie moduły ze sobą w różnych konfiguracjach. 

31   Mobilna stacja robocza PREMIUM

Mobilna stacja robocza zestaw PREMIUM w komplecie z wózkiem na kółkach oraz stołem roboczym 
daje jeszcze większą swobodę w organizacji pracy mobilnej, szczególnie dla rzemieślnikom czy 
serwisantom. System pozwala łączyć odpowiednie moduły ze sobą w różnych konfiguracjach. 

1 569 zł brutto 4 149 zł brutto 6 499 zł brutto
Nr artykułu: XAKM1000004553 Nr artykułu: XAKM1000004305 Nr artykułu: XAKM1000004306
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32   Przetwornica napięcia IPS 1000

Przetwornica serii IPS, o mocy całkowitej 1000 W i mocy ciągłej 700 W, pozwala na zasilenie 
z akumulatora samochodowego o napięciu 12 V drobnych urządzeń elektrycznych 
potrzebujących napięcia przemiennego 230 V. Zastosowanie technologii IPS pozwoliło 
zredukować cenę oraz zwiększyło odporność urządzenia na awarie. 

33   Przetwornica napięcia SINUS 1500 

Przetwornica serii SINUS o mocy całkowitej 1500 W i mocy ciągłej 1000 W. Technologia 
zastosowana w przetwornicach serii SINUS pozwala na zasilenie z akumulatora samochodowego 
o napięciu 12 V drobnych urządzeń elektrycznych potrzebujących napięcia przemiennego 230 V 
wyposażonych w silniki elektryczne: elektronarzędzia czy sprzęt AGD małej mocy.          

34   Przetwornica napięcia SINUS 4000

Przetwornica serii SINUS o mocy całkowitej 4000 W i mocy ciągłej 2000 W. Technologia 
zastosowana w przetwornicach serii SINUS pozwala na zasilenie z akumulatora samochodowego 
o napięciu 12 V urządzeń elektrycznych potrzebujących napięcia przemiennego 230 V 
wyposażonych w silniki elektryczne: elektronarzędzia czy sprzęt AGD średniej mocy. 

249 zł brutto 959 zł brutto 1 899 zł brutto
Nr artykułu: XAKMPRZETW4 Nr artykułu: XAKMPRZETW12 Nr artykułu: XAKMPRZETW14
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36   Lodówka termoelektryczna o pojemności 26 L

Lodówkozamrażarka kompresorowa ze specjalnym układem 
elektronicznym CFX, 12/24 V DC i 100-240 V AC.

Pojemność: ok. 26 litrów (w tym 3,5-litrowy pojemnik na owoce i warzywa) 
Chłodzenie: od +10°C do -22°C 
Wymiary (S × W × G): 620 × 425 × 342 mm 
Klasa energetyczna: A++ 
Wersja: CFX 28 

35   Lodówka samochodowa 12/230 V

Oryginalny, energooszczędny pojemnik termoizolacyjny utrzymujący 
zarówno chłodną, jak i ciepłą temperaturę. Bez problemu można w nim 
transportować stojące 2-litrowe butelki. Pojemnik może być zasilany 
napięciem 12 V w samochodzie lub 230 V w domu albo hotelu. W komplecie 
znajduje się zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora oraz 
dodatkowa pokrywa izolacyjna zastępująca pokrywę chłodzącą, które 
zapewniają niezbędne bezpieczeństwo i optymalną wygodę. 
Pojemność: około 25 litrów. Klasa energetyczna: A++.

37   Lodówka termoelektryczna o pojemności 46 L 

Lodówkozamrażarka kompresorowa ze specjalnym układem 
elektronicznym CFX, 12/24 V DC i 100-240 V AC.

Pojemność: ok. 46 litrów (w tym 8,5-litrowy pojemnik na owoce i warzywa) 
Chłodzenie: od +10°C do -22°C 
Wymiary (S × W × G): 725 × 471 × 455 mm 
Klasa energetyczna: A++

38   Zestaw mocujący do wersji CFX 28

Do mocowania lodówek Dometic CoolFreeze CFX 28 w pojazdach.

Mechanizm szybkiego rozłączania do łatwego wyjmowania lodówki.

Stopa adaptacyjna ze stali nierdzewnej przykręcana do gwintu 
w podstawie lodówki.

4 190 zł brutto635 zł brutto 5 590 zł brutto 329 zł brutto
Nr artykułu: XAKM9600000468Nr artykułu: 000065400F Nr artykułu: XAKM9600000474 Nr artykułu: XAKM9600000166

Oryginalne akcesorium Volkswagen®
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39   Pokrowce na fotel kierowcy i pojedynczy 
fotel pasażera (1+1)

40   Pokrowce na fotel kierowcy i podwójną 
ławkę pasażera (1+2)

41   Pokrowce na fotel kierowcy, pojedynczy 
fotel pasażera i potrójną kanapę pasażera  
w drugim rzędzie (1+1+3)

42   Pokrowce na fotel kierowcy, podwójną 
ławkę pasażera i potrójną kanapę pasażera  
w drugim rzędzie (1+2+3)

339 zł brutto 499 zł brutto 799 zł brutto 949 zł brutto
Nr artykułu: XAKMPOKRFOT1 Nr artykułu: XAKMPOKRFOT2 Nr artykułu: XAKMPOKRFOT3 Nr artykułu: XAKMPOKRFOT4

Pokrowce na siedzenia

Solidne i dopasowane pokrowce pozwalają chronić oryginalną tapicerkę siedzeń. Wykonane z weluru i żakardu w kolorach grafitowym i czarnym.

Możliwość indywidualnego skonfigurowania pakietu pokrowców.
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43   Płyta podłogowa 9 mm, jasnoszary – 
VW Crafter L3 – 3640 
Drzwi boczne: prawe / lewe i prawe 

44   Płyta podłogowa 9 mm, jasnoszary – 
VW Crafter L4 – 4490 
Drzwi boczne: prawe / lewe i prawe 

45   Płyta podłogowa 9 mm, jasnoszary – 
VW Crafter L5 
Drzwi boczne: prawe / lewe i prawe

46   Ścianki PCV 4 mm, szare – VW Crafter L3H3 – 3640 
Drzwi tylne: skrzydełkowe   
Drzwi przesuwne: prawe  

47   Ścianki PCV 4 mm, szare – VW Crafter L4H3 – 4490 
Drzwi tylne: skrzydełkowe 
Drzwi przesuwne: prawe 

48   Ścianki PCV 4 mm, szare – VW Crafter L5H3 
Drzwi tylne: skrzydełkowe 
Drzwi przesuwne: prawe

50   Podsufitka PCV 4 mm, szara – 
VW Crafter L3H3 

49   Osłony nadkoli 

Osłony w kolorze szarym, zabezpieczają 
nadkola przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
1 zestaw = 2 szt.

1 899 zł brutto 2 499 zł brutto

599 zł brutto

2 149 zł brutto 2 899 zł brutto

2 549 zł brutto 3 189 zł brutto

Nr artykułu: XAKM1000005278 Nr artykułu: XAKM1000005281

999 zł brutto
Nr artykułu: XAKM1000005406

Nr artykułu: XAKMKOSN5

Nr artykułu: XAKM1000005279 Nr artykułu: XAKM1000005282

1 299 zł brutto
Nr artykułu: XAKM1000005407

Nr artykułu: XAKM1000005280 Nr artykułu: XAKM1000005283

1 599 zł brutto
Nr artykułu: XAKM1000005408

51   Podsufitka PCV 4 mm, szara –  
VW Crafter L4H3

52   Podsufitka PCV 4 mm, szara –  
VW Crafter L5H3
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57   Komplet 4 belek dachowych z zestawem 
montażowym

VW Crafter L3/L4 / H2,H3

53   Aluminiowy kosz dachowy (8 belek) 
z rolką ułatwiającą załadunek, spoilerem 
i panelami bocznymi

VW Crafter L3H2 – 3640

54   Aluminiowy kosz dachowy (8 belek) 
z rolką ułatwiającą załadunek, spoilerem 
i panelami bocznymi

VW Crafter L3H3 – 3640

55   Aluminiowy kosz dachowy (9 belek) 
z rolką ułatwiającą załadunek, spoilerem 
i panelami bocznymi

VW Crafter L4H3 – 4490

1 799 zł brutto4 299 zł brutto 4 599 zł brutto 4 799 zł brutto
Nr artykułu: XAKMCNCR4KNr artykułu: XAKMALURACK1 Nr artykułu: XAKMALURACK2 Nr artykułu: XAKMALURACK3

56   SafeClamp – zaciski do mocowania drabin 
na belkach dachowych lub koszu bagażowym

Wszystkie modele

58   Drabinka na drzwi tylne z bezinwazyjnym 
montażem

VW Crafter H3

569 zł brutto 1 599 zł brutto
Nr artykułu: XAKMRAS21 Nr artykułu: XAKMALUPD025
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Czujniki parkowania VALEO 

Czujniki parkowania emitują ostrzeżenie dźwiękowe przy zbliżaniu się 
samochodu do przeszkody. System informuje dźwiękiem „beep” 
o przeszkodach znajdujących się z tyłu/przodu pojazdu, jeżeli są 
w odległości mniejszej niż 1,5 m. Częstotliwość dźwięku wzrasta wraz 
z malejącą odległością do przeszkody. Jeżeli odległość jest mniejsza 
niż 30 cm, sygnał staje się ciągły.  

61   Kamera cofania 

Dzięki wbudowanym diodom podczerwieni kamera widzi w całkowitej 
ciemności (system night vision). Monitor wyświetla obraz z naniesioną 
podziałką określającą odległość od przeszkody. Kamera zbudowana jest 
z materiałów bardzo wysokiej jakości, co przekłada się na jej 
niezawodność i wytrzymałość.

Zasilanie DC 12 V, kąt widzenia 150°, praca w systemie PAL, 
Rozdzielczość: 628 × 586. Dodatkowe opcje: funkcja Mirror, regulacja, 
doświetlenie IR LED, metalowy korpus.

359 zł brutto
Nr artykułu: XAKMCZUJ1

469 zł brutto
Nr artykułu: XAKMCZUJ2

589 zł brutto
Nr artykułu: XAKMKAM1

62   Kamera do zamontowania w miejsce światła stopu

Kamera cofania zintegrowana z kloszem światła stopu. Zastosowany 
profesjonalny przetwornik obrazu o rozdzielczości 700 TVL oraz diody 
podczerwieni. Przewody wideo zakończone skręcanym wtykiem 4-pin. 
Światło stopu wykonane w energooszczędnej technologii LED. Kąt 
widzenia: 170°, IP 69.

63   Monitor 5”

Monitor o przekątnej 5” do kamery cofania. W zestawie 2 mocowania 
umożliwiające montaż na desce rozdzielczej oraz szybie. 

64   Podkładki gumowe kompatybilne z sensorami systemu 
parkowania VALEO do zastosowania w stalowych zderzakach 
(3 komplety, różne kąty).

65   Uchwyt stalowy do podwieszania 
sensora czujnika cofania (kpl. 4 szt.)

89 zł brutto
Nr artykułu: XAKMUCHW2

1 049 zł brutto
Nr artykułu: XAKMKAM3

269 zł brutto
Nr artykułu: XAKMTM500

89 zł brutto
Nr artykułu: XAKM632127

59   Czujniki parkowania tył VALEO

60   Czujniki parkowania przód VALEO



www.vwuzytkowe.pl 
www.vwuzytkowe-sklep.pl

O szczegóły wyposażenia zapytaj doradcę w salonie Volkswagen Samochody Użytkowe.

 Wyprodukowano w Polsce.  
Kwiecień 2018.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.  
Wszystkie podane w katalogu ceny są cenami przykładowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Samochody
Użytkowe


