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P .  Betrwwbaarheid is g o d  waard 
Of het nu gaat om de bekende VW bedrijfswagen 

(a1 4 miljoen maal gekocht!) of om de nieuwe grote 
bedrijfswagen de VW-LT, de VW betrouwbaarheid is 
bijna spreekwo~rdelijk. Terecht want een VW 

. . Bedrijfswagen type 2 en de VW-LT, werken altijd. 
Brengen altijd hun geld dubbel en dwars op. Een stuk 
bedrijfszekerheid die u niet mag en kan missen. 
Alleen daarom is een VW kiezen al een verantwoorde 
keuze. 

Lage kilometerkosten zqn goud waard 
Kilometers kosten geld. Altijd. Maar . . . hoe minder 

hoe beter. Daar is met de bouw van de VW-LT 
rekening mee gehouden. 
En van de roemruchte VW Bedrijfswagen type 2 is z'n 
zuinigheid bekend (waarom zouden anders 4 miljoen 
zakenlieden de bedrijfswagen kiezen?) Ja, zaken- 
mensen die keihard en scherp calculeren kiezen VW. 

Een lange levensduur is goud waard 
Een bedrijfswagen en de VW-LT zijn zo gecon- 

strueerd dat ze JAAR IN JAAR UIT probleemloos rijden. 
Zonder hoge onderhoudskosten. De sterke motor van 
de VW's is er op berekend om veel kilometers te rijden. 
Kijkt u maar op de weg. 

Ri icomfo~ en veiligheid zi in goud waard 
Rijcomfort en veiligheid gaan samen. 

Bijvoorbeeld: de stoel is anatomisch juist gevormd. 
De chauffeur zit in een natuurlijke houding. Hij zit dus 
comfortabel en veilig. (Immers een rijder die ont- 
spannen zit reageert alerter, rijdt veiliger). 

Ja, dew-bedrijfswagen en de VW-LT hebben 
optimale actieve en passieve veiligheid. 

De cabine heeft een stijve kooiconstructie, de- 
formatie-elementen en de portieren zijn extra versterkt. 
Ja, in een VW zit uw chauffeur even veilig als in een 
moderne personenwagen. Denk maar eens aan de 
veiligheidsstuurkolom. 

De gmte specialisatie is goud waard 
De VW-LT past op een parkeerplaats van 2,50 m x 

5 m en toch is zijn laadruimte opmerkelijk groot voor 
zijn klasse (7,85 ma. Moor de VW-LT Bestelwagen 10 m3 
of 17 msafhankelijkvan de opbouw). De pick-up met 
de lange wielbasis geeft u een vlakke laadvloer 
van 7,5 m*. 

Onder de vele technische voorzieningen zijn: 
onafhankelijk opgehangen voorwielen, een harmo- 
nisch afgestemde sterke achteras (met Panhard stang 
bij de LT 28 en LT 31), een remsysteem dat op alle 
eventualiteiten berekend is. 

als taxi 



De WV-taxi biedt plaats aan 7 volwassenen of 
10 kinderen. De toegang via de schuifdeur is ruim 
en de zitplaatsen comfortabel. 
Bovendien heeft de WV-taxi een grote bagage- 
ruimte. De taxi uitvoeringsdetails gelden voor zowel 
de WV-Combi als de W-kleinbus: 
- naar voren geplaatste middenbank 
- rugleuning meer rechtop 
- armleuning met steun op de middenbank 

Bedri ifswagen 

- tweede openingsmogelijkheid van binnenuit aan 
de schuifdeur 

- noodluik (67 x 67 cm) of vouwdak (70 x 55 cm) 
- verplaatste armleuning aan linkerpaneel 

Bovenstaande voorzieningen worden aangebracht 
via Pon's Automobielhandel b.v. (033-49367) die 
tevens zorgt voor een getekende verklaring van 
goedkeuring. 



als ambulance 
De WV-bus in de politie-uitvoering kan gebruikt 

worden als ongevallenwagen, surveillancewagen, 
commandowagen of wagen voor een mobile een- 
heid. De 1,6 of 2 liter motor garandeert een felle 
acceleratie en een hoge toplkruissnelheid. 

Dealgemene uitrusting omvat: 
- interieur rondm bekleed met hardboard 
- tussenschot bekleed met hardboard en beplakt 

met leerdoek 
- met linoleum beklede vlonder op de laadvloer 
- klaptafel zonder poot aan de linker zijwand 
- TL-verlichting boven de tafel 
- aluminium instaplijst 
- twee tweepersoons zitbanken, waaronder grote 

bergruimten 
- aan rechter zijkant een van schappen voorziene 

kast met klep 
- twee asbakken 
- aluminium stootrand in werkcompartiment 

- beklede hemel 
Uitbreiding is mogelijk met: 

- bak Voor het opbergen van kleine spullen 
- brandblusser 
- traliehek op motorhoogte 
- ruitenbeschermers rondom, koplamp- 

beschermers en kantelbeveiliging 
- fotoplatform voorzien van ingebouwde, 

uitschuifbare ladder 
- mobilofoonantenne 
- imperial met twee meertonige signaalhorens 

met omschakelingsrelais, bedrading, schakelaar 
en blauw zwaailicht 

- lamp in motor-compartiment 
- stopbord 
- uitschuifbaar statief met zwaailamp 
- 220 V-installatie (alleen voor 1600 cc motor) 
- 220 V-schijnwerper 
- Twin Sonic installatie 

Leverancier: Terberg Bedrijfswageninrichting B.V. te IJsselstein. 
- -- 



V\N type ;r 
Bedri if iikagen 

In het patientengedeelte zijn 3 zitplaatsen voor de 
begeleiders. 

De sterkte van de binnenverlichting is regelbaar. 
Er zijn stopcontacten voor een couveuse en loop- 
lamp. Er is een zoemer naar de chauffeurscabine 
en een ingebouwd infuusbakje in de kap. 

Niet in de laatste plaats om z'n bedrijfszekerheid 
is de WV-bedrijfswagen de ideale basis voor een 
ambulance. De WV-Ambulance voldoet aan de 
laatste wettelijke eisen. Er zit een scheidingswand 
tussen de patientenruimte en de chauffeurscabine. 
De WV-Ambulance heeft een onafhankelijkvan de 
motor werkende Eben~pracher,~verwarming. 
Het dak boven het patientencompartiment is 
verhoogd tot een binnenhoogte bij instap van 
161 cm. De inbrenghoogte van de brancard is 84 cm. 
Een tweede brancard is aan het plafond bevestigd 
en kan in een beweging in gebruik genomen 
worden. Beide brancards hebben verstelbare 
hoofdsteunen. Naast en onder de linker brancard 
zijn veel bergruimten voor dekens, spalken, 
een 21/2 liter zuurstoffles en verdere medische 
benodigd:heden. Aan de separatiewand zit een 
klem-beugel voor een 10 liter zuurstoffles. 

Technische aeaevens: 
lengte x breedte x hoogte inclusief ventilatiekap 
450 x 172 x 230 cm, achterdeur opening breedte x 
hoogte 123 x 105 cm, zijdeur opening breedte x 
hoogte 106 x 123 cm, hoogte treeplank bij schuif- 
deur 33 cm. 
Voor nadere details verwijzen wij naar de folder 
W-bedrijfswagens. 

Leverancier: Carrosserie- en Brancardfabriek Visser B.V., Leeuwarden. 



W-lsolatie container 
Op een W Pick-up wordt een gei'soleerde 

container gebouwd van 4,5 m3inhoud. De container 
bestaat uit glasvezel versterkt kunsthars polyester. 
Het "sandwich" constructie-systeem met polyure- 
thaanschuim, zonder verbinding tussen binnen- en 
buitenwand van geheel naadloos gietwerk, zorgt 
voor een perfecte isolatie. De container is roestvrij 
en eventuele schade is makkelijk te repareren. 
Hij wordt met bouten op de Pick-up gemonteerd. 

W-lsolatie opbouw 
Door een kleine verandering aan de W Pick-up 

kan een isolatie-opbouw gemonteerd worden met 
een laadvolume van ca. 7 ma. In het verdiepte 
gedeelte is een royale stahoogte. 
De opbouw is van glasvezel, versterkt met kunsthars 

"plyester. Ook hier is het "sandwich" systeem 
toegepast. Roestvrije uitvoering. 
Gemakkelijke reparatie-mogelijkheden. Montage 
door middel van bouten. 

Van een gesloten bestelwagen wordt de laadvloer 
ge'isoleerd, de dak- en zijwanden en de toegangs- 
deuren worden bekleed met een circa 4 cm dikke ~ 
wand van polyurethaanschuim. Daarna wordt de 
laadruimte afgetimmerd met 6 mm watervast triplex. 
In 3 bewerkingen wordt dit naadloos gepolycovered. 
De helderwitte 4,5 m3grote ruimte is dan volkomen 
glad en dicht en eenvoudig met water te reinigen. 
De WV-lsolatiewagen is leverbaar in 6 typen. 
ER IS OOK EEN VW-VRIEWAGEN VOLGENS DEZE 
SPECIFICATIES. ALLEEN IS DAN DE POLYU,RIE- 
THAANSCHUIMWAND 8 CM MK. 

Leverancier Carrosseriefabriek "Harderwijk': Lorentzstraat 2.Harderwijk.Telefoon: 03410-13310 

als verkoopwagen 



als k;lmpeerauto een riidende winkel voor optimale verkoop 
Modern verkopen langs de straat is goed met 

olkswagen te combineren. 
en extra lange en hoge WV-bestelwagen wordt 
itgerust met vitrines, een toonbank, een groot 
pklapbaar zijraam dat tevens luifel is en de basis 
3or succesvolle straatverkoop is gelegd. 
De uitnodigende toonbank komt op praktische 

oogte aan de rechterzijkant, de veilige trottoirkant 
3or de klanten. Hij is eventueel dertig centimeter 
aar buiten te schuiven, waardoor een grotere 
,erkruimte ontstaat. Maximale ruimte wordt 
~gericht voor voorraad en voor een aanlokkelijke 

uitstalling van alles, wat verkocht moet worden. 
Een groot ventilatieluik van 80 x 80 op het dak is 
naar vier windrichtingen verstelbaar. Bekleding 
van dak en wanden is op wens in wit formica board 
uit te voeren. Ook is een extra tectyl-teroson 
behandeling van het skelet plaatwerk en van de 
beide vloeren mogelijk. 

Niet alleen is een rijdende winkel in de levens- 
middelenbranche een succes geworden. 

De compleet ingerichte, rijdende patat frites 
kramen, ijswinkels, marktkra~men, bloemenwinkels, 
demonstratiewagenis, enz. enz. hebben duidelijk 
hun waarde bewezen. De WV-verkoopwagen is 
voor elke branche met zijn specifieke wensen aan 
te passen. 

Technische gegevens: 
GEWICHTEN: eigen gewicht ca. 1315 kg. nuttige las 
ca. 850 kg. Toelaatbaar totaalgewicht 2175 kg. 
Toelaatbare asdruk: voor 975 kg, achter 1346 kg. 
MATEN: lengte 5340 mm, breedte 1765 mm, 
hoogte vanaf 2275 mm, wielbasis 3300 mm. 
Maten inwendige laadruimte voor de motor: 
lengte 2146, breedte 1570, hoogte 1790 mm. 
Boven de motor: lengte 1590, breedte 1610, 
hoogte 1325 mm. Afmetingen laaddeuren: 
zijdeuren 1220 mm breed en 1580 mm hoog; 
achterdeuren 1220 mm breed en 1076 mm hoog. 

Leverancier: Fa. Kemperink, Harbrinkboek bij Almeto, tel. 05490 - 4256 
- -- - -- - - - - 



Een compleet rijdend vakantie-huis met alle 
comfort. Hij vervangt de caravan. De VW kampeer- 
wagen heeft een wegligging als een dure limousine. 
De W kampeerwagen heeft reactie-armen aan de 
achteras, een stabilisator voor en een sublieme 
vering. 
De inrichting is compleet met een 2-pitsgasstel, 
een ingebouwde 50 liter isoleerbox, een roestvrij- 

stalen spoelbak, een 12Velectrische waterpomp 
en een 26 liter watertank. 
De banken zijn 2 comfojtabele bedden. Een extra 
2-persoonsbed zit in het opklapbare dak, dat over- 
dag voor meer sta-hoogte zorgt. Een grote voortent 
is bij te leveren. 
Extra wensen zijn altijcl mogelijk om een VW 
kampeerauto nog comfortabeler te maken. 

verlengd en verhoogd 



Om volumineuze goederen te vervoeren tot een Tegen meerprijs is leverbaar: 
gewicht van ca. 850 kg., is er de WV-Bestelwagen - zijschuifdeur - opbouw 9 cm hoger - afwijkendc 
Speciaal, met een laadruimte die tweemaal zo groot kleuren - zijruiten - verplaatsen brandstoftank 
is als die van een normale WV-Bestelwagen, n.l.10m3. mogelijk, waardoor 26 cm langere laadvloer - 
Het dak is verhoogd en van polyester, waarvan het confectie buizen in de lengte of in de breedte - 
rechthoekige gedeelte lichtdoorlatend is. bindingen in boardbekleding. 

Leverancier: Carrosseriefabriek Fa. Kemperink, Harbrinkhoek bij Almelo. 

Bedri if ;-en 
met inbowlaadlift 



Bedri jfiwagen 
Om licht transport sneller en efficienter te laten 

verlopen kunnen er op de WV-Bedrijfwagens laad- 
liften gemonteerd worden, met een laadvermogen 
van 250 tot 500 kg. De opklapbare laaidliften 
worden binnen de bestelwagens geplaatst. 
Ook is het mogelijk een zogenaamde "onderkruiper" 
te krijgen. Deze lift wordt onder de laadvloer 
gebouwd. Een andere toepassing met laadlift is het 
vervoer van gehandicapten in invalidel-wagens in de 
bekende WV-busjes. 

met 220 Volt-generator 

Technische gegevens: 
Model met cap. 250 kg 500 kg torsie-balans 500 kg hydr. 

Platform: -diepte 600 mm + 300 mm 1000 mm + 200 mm schuin op maat, echter max. 
opklapbaar 1200 mm. 

-breedte aangepast op wagen. aangepast op wagen aangepast op wagen 
-dikte 50 mm 50 mm 50 mm 
-materiaal Ventred. anti-slip Alu. anti-slip plaat Ventred. anti-slip 
-sluiting manual met veer manual met torsie-balans hydraulisch 

Aandrijving Electr. Hydraul. aggregaat idem idem 
via start-accu 12 of 24 V 

Bediening drukknoppen idem idem 
bijzonderheden spec. "ambulance"-uitvoe- 

ring met uitneemb. veilig- 
heidsbeugel - 

Leverancier: Ambi B.V., Binnenhavenweg 25, Lelystad, tel. 03200 - 2 68 34 



In de motorruimte is een 220 Volt-generator 
geplaatst. 
Om onafhankelijk van het lichtnet te beschikken 
over een continue vermogen van 1500 Wen 50 Hz 
wisselstroom. 
De generator wordt aangedreven door een 
V-snaar vanaf een tweede poulie op de krukas 
met 3.000 toeren per minuut. 

~ o o r  middel van handgas wordt het toerental 
nauwkeurig ingesteld. 

Aan de standaard VW-motor hoeft geen enkele 
modificatie plaats te vinden. 
Een ideale uitvoering voor ieder die op afgelegen 
plaatsen gebruik moet maken van elektriciteit. 
Politie, Brandweer, Rijkswaterstaat, maar ook 
wegenbouwers, landbouwers, tuincentra ent. 

Leverancier: Pon's Automobielhandel B.V. Bavoortseweg 2, Leusden, Tel.: 033 - 4 99 44. 
---A- 
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als hoogwerker 
Voor het vervoer van lange vrachten, zoals De verlengde Pick-up met dubbeie cabine heeft 

ladders e.d., is er de WV Pick-up met verlengde een laadbak met de afmetingen van een normale 
laadvloer. Daardoor wordt een laadruimte Pick-up met enkele cabi,ne 4,2 m*. 
verkregen van 5,6 m2. Tegen meerprijs wordt in de 
achterkant van de cabine een uitneembaar luik 
gemonteerd, waardoor vervoer tot 6 m mogelijk is. 

Tegen meerprijs zijn leverbaar: 
- het uitneembare luik in de achterwand, 

in combinatie met stootbord tegen het dashboard Technische gegevens - afwijkende kleuren 
- zijschotten VW Pick-up Speciaal met dubbele cabine 

eigen gewicht + 1.375 kg, nuttige last kg25 kg, 
toelaatbaar totaal-gewicht 2.300 kg. 

lengte 5.340 mm, breedte 1.765 mm, 
hoogte 1.955 mm, wielbasis 3.255 mm. 

(De Pick-up is hierbij 870 mm i.p.v. 915 mm 
verlengd. Hierdoor gelijke laadbaklengte enkele 
cabine onverlengd. Originele schotten kunnen ge- 
bruikt worden!) 

lengte laadvloer 2.700 mm, breedte laadvloer 
1.570 mm, oppervlakte laadvloer 4,24 m2. 

INWENDIGE MATEN VAN EXTRA LAADRUIMTE 

Technische gegevens 
VW Pick-up Speciaal met enkele cabine 
eigen gewicht ca. 1200 kg, nuttige last ca. 1000 kg, 
toelaatbaar totaal-gewicht 2300 kg. 

lengte 5.340 mm, breedte 1.765 mm, hoogte 
1.955 mm, wielbasis 3.300 mm. 

lengte laadvloer 3.615 mm, breedte laadvloer 
1.570 mm, oppervlakte laadvloer 5,675 m2. 

INWENDIGE MATEN VAN EXTRA LAADRUIMTE 
ONDER LAADVLOER 

lengte 2.150 mm, breedte 1.600 mm, 
hoogte 340 mm. 

lengte 1.100 mm, breedte 1.600 mm, 
hoogte 340 mm. 

Leverancier: Carrosseriefabriek Fa. Kernperink, Harbrinkhoek bij Almelo, tel. 05490 - 4256 
- 



Als een WV-bedrijfswagen wordt uitgerust met 
een hydraulisch uitschuifbaar hoogwerker is veilig 
werken ook op grote hoogte gemakkelijk te 
realiseren. De reikwijdte is naar alle kanten 
optimaal. 

Het werkplatform kan 360 gr. draaien en over 
een axiale lengte van ongeveer 21/2 meter 
verplaatst worden. 

De WV heeft een maximale stabiliteit. In neer- 
eklapte toestand is het met een handbeweging 

,eborgd. 
Eenmansbediening vanaf het werkplatform. 

Werkhoogten - afhankelijk van het gekozen type - 
tot 10 meter. 

De hoogwerker is zonder veel moeite van de 
auto te verwijderen. 

Technische gegevens: 
werkhoonte 9.50 - l0,OO m. hefhoonte 8.00 m. 
zijdelingse reikwijdte 5,40 m, hoogfe in ruststand 
3.00 m. afmetina van werkaondel 1 x 1 m. 
draag~ermo~envan werkgondel150 kg,' 
draaihoek 180 gr, draaihoek van de kleine arm 
110 gr, dubbele isolatie tegen 1000 volt, grootste 
lengtelbreedtelhoogte ca. 5200 x 2180 x 3000 mm, 
leeggewicht incl. bestuurder 2165 kg, extra laad- 
vermogen 135 kg, toelaatbaar totaalgewicht 
2300 kg, gewicht Ruthmann-hoogwerker 910 kg. 

C 

Leverancier: Electrotechniek B.V. Duivendrechtsekade 91-94.Amsterdam.Telefoon 020-351 1 1 1 

e.4 - - Bedrq, swagen 
als ladderwagen 



Op de WV-bedrijfswagen wordt een robuuste, 
alumi'nium ladderopbouwset van 2 x 20 sporten 
gemonteerd. Deze is voorzien van een touwtrek- 
inrichtina met automatisch werkende veiliaheids- - - ~~"~ - - -  - 

pallen. A& de bovenzijde zijn twee kogellager- 

, 
laadruimte van de WV-bedrijfswagen beschikbaar 
blijft voor personen enlof materiaal. 

V- ILYI I IL I  -I-- I---- - - toprollen, een naar 'Oren wegkla~bare rugbeugel, gewichten: leeggewicht/opbouw/laadvermogen, een verzinkt stalen verstijvingskabel en voor . 
verhoogde stabiliteit twee afneembare zijsteunen. totaal gewicht 11321177/1168/2300 kg. 

Het ladderpakket wordt bevestigd op een bordes LADDERGEGEVENS: Max.werkhoogte bij 60° 9.50 m 
met draaischijf. Dus ook zijwaarts werken is mogelijk. - Max. werkhoogte bij 70° 10.00 m - Laddergedeelte 
Het werkbordes wordt bereikt met een losse draaibaar over 2 x 105O - Gewicht schuifladder 
aluminium oploopladder, die meegeleverd wordt. 50 kg. - Gewicht werkbordes 127 kg. - Ladder 
Het voordeel van dit systeem is dat de volledige belastbaar tot 100 kg. 

Leverancier: Akos-Engineering, Emmalaan 1, Apeldoorn. Tel. 055 - 21 99 77 

voor glasvervoer 



Los stort-materiaal moet in gesloten ruimten 
vervoerd worden. De metalen overkapping op de 
kipper wordt met 4 bouten vastgezet. De over- 
kapping is voorzien van 2 ogen waardoor deze 
door een hefkraan er eenvoudig afgetild kan 
worden. 
Op de zij- en achterluiken zijn de regels gemonteerd 
voor het openen en sluiten. In gesloten stand 
worden de luiken vastgezet met rubber doppen. 

Bij het kippen van de laadbak gaat het achterste 
luik open waardoor de lading er snel uitglijdt. 

Voor bedrijven is geen aparte type goedkeuring 
vereist. De overkapping wordt als lading be- 
schouwd en telt dus n&t mee als "wegenbelasting" 
gewicht. 
Gemeenten kunnen die type goedkeuring wA 
krijgen. 

Technische gegevens: 
gewicht ca. 185 kg, laadvolume 3,211m3 

Leverancier: Handelsonderneming Frami, Scharnerweg 34, Maastricht, Telefoon: 043 - 2 12 44. 

VW type 2 
Bedri jfgwagen 

als opruimauto 



met kiplaadbak 
Voor het schoonvegen of sneeuwvrij maken van 
wegen of terreinen is een WV-bedrijfswagen 
aemakkeliik aeschikt te maken. 

Technische gegevens: 
Rij wordt danvoorzien van een hydraulische 
constructie met rolbezem en sneeuwschuiver, 
die vanuit de cabine te bedienen zijn. 
Binnen enkele seconden zijn deze hulpmiddelen 
af te koppelen. De rolbezem werkt op 2 V-snaren 
die op de motor gemonteerd zijn. 
De mogelijkheid bestaat om een kunstof 300-liter 
watertank op statief aan te brengen zodat er tijdens 
het vegen gesproeid kan worden. Ook kan de auto 
worden voorzien van een opzetstrooier op de 
laadvloer. 
De meest praktische constructies zijn opruimautol 
Pick-up en opruimautol Pick-up met kipper- 
installatie. 

ROLBEZEM 
totale breedte 2,00 meter, we, xbreedte 1,80 meter. 

SNEEUWSCHUIVER 
totale breedte 1,80 meter, werkbreedte 1,50 meter. 

Leverancier: Jongerius Utrecht B.V. Wittevrouwensingel95, Utrecht, Tel.: 030 - 71 54 14. 



De WV-bedrijfswagen is er met een electro- 
hydraulische of hydraulische kipinrichting. 
In 30 seconden bereikt de laadbak zijn maximale 
hellingshoek van 45 gr. 

De kipperinstallatie wordt gemonteerd op een 
subchassis. De inhoud van de laadbak is 1,3 m3. 
(achterklep scharnierend). 

o Technische gegevens hydraulixhe kiplaad bak 
grootste buitenmaten lengte x breedte x hoogte 
442 x 177 x 225 cm, lengte x breedte x hoogte 
laadvloer 273 x 160 x 40 cm, oppervlakte laadvloer 
4,36 m2, afsluitbare laadruimte aan de zijkant, 
lengte x breedte x hoogte 130 x 160 x 34 cm, 
laadoppervlakte 2,1 m2, inhoud 0,7 ma, leeg- 
gewicht/kiplaadbak/laadvermogen/totaal, 
toelaatbaar gewicht 1126/275/900/2300 kg. 

OLeverancier: Carrosseriefabriek M.A. van de Born, Benedenkerkstraat 91, Waspik, tel. 04168 - 1612 
QLeverancier: Handelsonderneming Frami, Scharnerweg 34, Maastricht, Telefoon: 043 - 2 12 44. 

a Technische gegevens electrohydraulische 
drie-traps cilinder kiplaadbak 
gewicht ca. 220 kg. 

- 
gesloten best6 hgen 



ck-up enkele ci 

gesloten bestelwagen rnetvernoogd dak PICK-up dubbele cabine 

EFl Eta r S  raw i ~ m  
MOTOR: 
cilinderinhoud, cc 1584 1970 
cornpressieverhouding 7,5 : 1 7,3 : 1 
verrnogen DIN-pk ornwlmin 50/4000 7014200 
max. koppel DIN-rnkg omwlmin 10,812800 14,312800 
aandrijving achter achter 

PRESTATIES: 
toplkruissnelheid kmluur 110 127 
rnax. hellingspercentage 26 28,5 

MATEN Ev GEWICHTEN: 
wielbasis mrn 2400 
spoorbreedte voor rnrn 1395 

achter mm 1455 
totale lengte mm 451 0 

breedte rnrn 1720 
hoogte rnrn 1960 

draaicirkel 0 rn 12,5 
max. toelaatbaar gewicht kg 2300 
laadverrnogen (bestelwagenlpick-up) 114311 132 
aslast voor kg 101 0 
aslast achter kg 1300 
daklast bestelwagenlpick-up 100175 

AFMETINGEN LAADRUIMTE 
(bestelwagenlpick-up) 
lengte rnrn 2800 2700 
breedte rnrn 1540 1570 
hoogte mrn 1400 380 
laadoppervlakte rnz 4,1 4 2  
inhoud rn3 5,o I 

ICK-up met VerDreUe nouten laaabak 
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Op de WV-LT31 chassis-cabine met een wielbasis 
van 250 cm wordt een naadloze carrosserie gemon- 
tserd van met glasvezel gewapend polyester-hars. 

De carrosserie is gei'soleerd met poly-urethaan- 
schuim van ongeveer 35 kgIm3. Bovendien kan de 
isolatie worden aangepast aan elk type produkt, 
dat gekoeld vervoerd moet worden. Alle gewenste 
variaties zijn mogelijk. Dit gaat zo ver, dat in het 
interieur constructiedelen onzichtbaar kunnen 
worden ingebouwd. Zo kan bijvoorbeeld deze koel- 
en vrieswagen geschikt worden gemaakt voor 
hangend vleesvervoer, of met roestvrije stellingen 
voor vleeswaren of liggend vlees. 
Aanpassingen voor alle andere aan bederf onder- 
hevige soorten levensmiddelen is mogelijk. 

Technixhe gegevens: 
TRANSPORTKOELING 

De laadruimte wordt gekoeld door een koel- en 
vriesaggregaat van Hubbord. Type 400 H is geschikr 
voor gekoelde produkten. Type 400 L is geschikt 
voor bevroren produkten. Het aggregaat weegt 
70 kg. De condensor buiten staat op een polyester 
console. Beide typen zijn leverbaar met een voor- 
ziening waarmee ook 's nachts gekoeld kan worden. 
Deze uitvoering weegt 128 kg. Aansluitslangen zijn 
onzichtbaar in de wand weggewerkt. 

Leverancier: Carrosseriefabriek "Harderwijk: Lorentzstraat 2,HarderwijkTelefoon: 03410-13310 1 

kampeeropbouw 



Kamperen in een combinatie van auto en vakan- 
tiehuis heeft veel voordelen. Zo'n huis is 
gemakkelijk te bouwen op de WV-LT 28. 

Bij vaste opbouw wordt een tocht- en waterdichte 
doorgang tussen auto en camper gemaakt. Bij de 
demontabele opbouw is de kampeerwagen voor- 
zien van vier uitschuifbare poten. Zowel vast als 
demontabel zijn uitvoeringen met vier en met zes 
slaapplaatsen leverbaar. De kampeeropbouw is 
voorzien van een roestvrij stalen aanrecht met 
electrische waterpomp, een tweepits gastoestel, 
een grill, een ELECTROLUX koelkast, een douche 
compleet met spiegel en fonteintje ook met 
electrische waterpomp. 

In het interieur zijn 3 12 Volts lampen, die een 
losse aansluiting op de accu van de auto hebben. 
Een extra accu kan in de kampeeropbouw worden 
geplaatst. 

Goede ingebouwde ventilatie. In het dak twee door- 
zichtige en openklapbare dakluiken. be 4-beds- 
uitvoering heeft 4 klap- of -schuiframen. De 6-beds 
uitvoering 5. 

De tafel is eenvoudig uitneembaar. Extra poten 
worden meegeleverd om te tafel ook buiten te 
gebruiken. 
De kampeerauto is volledig gestoffeerd met vloer- 
bedekking en gordijnen. 

Extra te bestellen 
- dubbele beglazing - kachel - 220Volts aanslui- 
ting buitenzijde - 220 Volts aansluiting binnenzijde 
met 2 220 Volts binnenlampjes - voor 12 V- 220 V 
gasaansluiting op de Electrolux koelkast - extra 
vloerisolatie. 

Leverancier: Terberg Machines B.V. lndustrieweg 1Z ljsselstein (U) 
Telefoon : 03408-1944 (na 18.00 uur 04187-1971) 

met huif opbobw 



met aan weerszi jden twee zi jluiken 

Voor de WV-LT's Pick-up met een wielbasis van 
250 en 295 cm is een huif-bouwpakket leverbaar. 
Hierdoor wordt een laadruimte van ca. 13 m3 
respectievelijk 15 m3 verkregen. 

De opbouw bestaat uit: metalen staanders, 
kapliggers, kappijnen, een hemelboom, bouten en 
moeren, acht solide huiflatten, een voorschot van 
15 mm multiplex en een huif van eerste kwaliteit 
PVC-doek. Al het ijzerwerk is gegalvaniseerd. 
De bouten zijn voorzien van zelfborgende moeren. 

In het dak van de huif is een lichtdoorlatende 
strook. De laadruimte is daardoor overdag goed 
verlicht. 

Afmetingen van de huif: lengte 299 of 375 cm, 
breedte 201 cm, hoogte midden 210 cm, hoogte zij- 
kant 200 cm, laadruimte ca. 13 m3 of ca. 15 m3. 

Leverancier: T. Ploeg Carrosseriefabriek.Nijverheidsweg 26.Amersfoort.Telefoon: 033-15770 



De houten laadbak rust op een sub-chassis van aTechnische gegevens: stalen liggers en U-profielen. De zijluiken zijn 
afzonderlijk neerklapbaar. Aan beide kanten zijn 
nr t t ~ t a r r  LAADVERMOGEN 
GI L V V G G .  

Zij bestaan uit 18 mm betonplex, evenals het maximum toelaatbaar gewicht 3240 kg, 
totaal leeggewicht 1640 kg, laadvermogen achterschot en het met U-profiel omlijste kopschot. 1600 kg. De dikke vurenhouten vloer is 20 mm. ae~loeadl  * "  . 

geschaafd. De rongen tussen de luiken en opvde 
hoeken zijn uitneembaar. Onder de laadbak zijn 
27 haken gelast voor het met touw vastzetten 
van de lading. De spatschermen zijn elk met vier 
bouten vastgeschroefd. 

LAADBAK AFMETINGEN BINNENWERKS 
lengte x breedte 313 x 210 cm, zijschothoogte 
37 cm, kopschothoogte 136 cm, laadvloerhoogte 
90 cm, totale baklengte x breedte buitenwerks 
320 x 220 cm. 

Leverancier: Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg.Nijverheidsweg 26.Amersfoort .Telefoon: 033-15770 

VW-1' kipper 
met Dustmaster 



Los stort-materiaal moet in gesloten ruimten 
iervoerd worden. De metalen overkapping op de 
tcipper wordt met 4 bouten vastgezet. De over- 
kapping is voorzien van 2 ogen waardoor deze 
door een hefkraan er eenvoudig afgetild 
kan worden. 

Op de zij- en achterluiken zijn de regels 
gemonteerd voor het openen en sluiten. 
In gesloten stand worden de luiken vastgezet 
met rubber doppen. 
Bij het kippen van de laadbak gaat het achterste 
luik open waardoor de lading er snel uitglijdt. 

Voor bedrijven is geen aparte type goedkeuring 

vereist. De overkapping wordt als lading 
beschouwd en telt dus *t meer als ,,wegen- 
belasting" gewicht. 
Gemeenten kunnen die type goedkeuring we1 
krijgen. 

bchnische gegevens: 
gewicht voor VW-LT met wielbasis van 250 cm, 
ca. 290 kg, laadvolume WV-LT met wielbasis 
250 cm 4,82 m3, WV-LT met wielbasis 295 cm 
5,20 m3. 

Leverancier: Handelsonderneming Frami, Scharnerweg 34, Maastricht, Telefoon: 043 - 2 12 44. 
- ---- 



labdkraan 
Een WV-LT 31 met een open laadbak waarop een 

glasresteel gemonteerd is. 
De laadbak is opgebouwd uit stalen U-profie!, 
een hardhouten kopschot met U-profiel omlijsting 
en een 22 mm geploegde en geschaafde 
vurenhouten vloer. 
Het glasresteel bestaat uit een stalen geraamte met 
een houten latwerk. De draagplanken hebben 
rubber platen met afvoergoten voor regenwater en 
gaten voor de 12 verstelbare mahoniehouten 

Technische gegevens: 
MATEN EN GEWICHTEN: maximum toelaatbaar 
gewicht 3240 kg. totaal leeggewicht 1850 kg. 
laadvermogen 1390 kg. totale autobreedte inclusief 
het uitstekende linker glasrek: 220 cm 
LAADBAK: lengte x breedte 305 x 196 cm (bij wiel- 
basis van 250 cm). laadvloerhoogte onbelast 90 cm. 
kopschothoogte 55 cm. 

glasvastzetlatten. De wagen heeft 3 glasrekken. 
Links naast het middenrek is een grote ruimte vrij 
van 93 cm over de volle lengte van de wagen voor 
materiaal en gereedschappen. Rechts van het 
middenrek is 50 cm ruimte. 

GLASRESTEEL: totale hoogte onbelast 290 cm. 
lengte op wielbasis 250 cm 300 cm. hoogte linker 
glasrek 220 cm. hoogte rechter glasrek 183 cm. 
hoogte middenrek 134 cm vrije ruimte voor glas op 
middenrek 160 cm. 

Leverancier: Carrosseriefabriek M.A. van den Born, Benedenkerkstraat 91, Waspik, ?el. 04168 - 1612 



De VW-LT31 Pick-up met hydraulische kraan is 
geschikt voor het laden en lossen van 550 kg - 
1100 kg en van 850 kg - 1600 kg.. De lengte van de 
laadkraan is variabel in te stellen van 150 tot 245 cm. 
De pomp en cylinder zijn onafhankelijk draaibaar ten 
opzichte van de kraan. De handpomp heeft drie 
snelheden. De kraanketting is verstelbaar. De plunjer 
is hard verchroomd. 
Een uitzetsteun aan de auto voorkomt overhellen. 
De laadkraan is ook electro-hydraulisch te verkrijge- 
(12 Volt) met afstandsbediening. 

- -- bouw - 

Technische aeaevens: 
Lengte 

kraanboom Type TC 1100 Type TC 1600 Hefhoogte 

150 cm 1100kg 1600 kg 2.50m 

169 cm 900 kg 1300 kg 2.60 m 

188 cm 800 kg 1200kg 2.75 m 

Brutogewicht 150 kg 220 kg 

Nettogewicht 135 kg 190 kg 

"3ppel KPM 1000 kg 2400 kg 

Leverancier van de laadkranen: CardanasB.V. Kayersdijk 91.Apeldoorn.Telefoon: 055-232498 



VW-LT aluminium 

De WV-LT chassis-cabine met een wielbasis van 
250 en 295 cm kan met drie verschillende aluminium 
opbouw-carros~erie~en worden uitgerust. 
Met respectievelijk 13m3, 15 mQf 17 m3 inhoud. 
In alle gevallen bestaat het onderframe uit stalen 
buizen- en U-profielen. Ze worden met bouten op de 
bestaande bevestigingspunten op het chasis 
gemonteerd. De bitac ondercoating beschermt het 
frame tegen roestvorming. De vurenhouten vloer 
van 22 mm ligt vlak tussen de randprofielen en is 
geschaafd en geploegd uitgevoerd. 
De lichte, aluminium bovenbouw is bijzonder solide 
geconstrueerd. De buitenbeplating is gedeeltelijk 
geprofileerd (drie profielribbels boven en onder). 
De bovenbouw is van binnen rechthoekig afgewerkt. 
Dat geeft optimale benutting van de ruimte. 

De achterwand heeft twee deuren, die openslaan 
tot op de zijwanden. Daarop zijn deurvangers 
aangebracht. Zijwanden en kopschot hebben 
9 vurenhouten latten van 45 x 20 cm. Van binnen 
zijn de deuren afgewerkt met verzinkte staalplaten. 
Over de achterwielen zijn stalen spatschermen 
gemonteerd. Tegen de kap is een binnenlicht 
gemonteerd, dat een controlelampje op het 
dashboard heeft. 
Boven de cabine kan een spiegelkap worden 
gemonteerd van 120 x 60 x 220 cm. 

" Er zijn uiteraard vele variaties van de carros- 
serieen mogelijk, b.v.: - stalen achtterraam zonder 
deuren - achterwand gelijk aan voorwand - 
dubbele deur in zijwand - rolluik in plaats van twee 
achterdeuren - rolluik in plaats van zijdeur. 

Ook is het mogelijk deze als container uit te 
rusten met 4 handbediende of hydraulische 
afzetpoten. 

Technische gegevens: 
UITVOERINGEN: Carrosserie op W - L T  chassis- 
cabine met 250 cm wielbasis. Lengte buitenwerks 
321 cm, breedte buitenwerks 220 cm, hoogte 
binnenwerks 195 cm, inhoud 13 m3. 

Carrosserie op W - L T  chass'is-cabine met 295 cm 
wielbasis. Lengte buitenwerks 381 cm, breedte 
buitenwerks 220 cm, hoogte binnenwerks 195 cm, 
inhoud 15 m3. 

Carrosserie op WV-LT chassis-cabine met 295 cm 
wielbasis. Lengte buitenwerks 418 cm, breedte 
buitenwerks 220 cm, hoogte binnenwerks 195 cm, 
inhoud 17 m3. 

Ceverancier: Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg.Nijverheidsweg 26.Amersfoort.Telefoon: 033-15770 



Op de WV-LT chassis-cabine met een wielbasis " 

van 250 cm wordt een lichtgewicht O ~ ~ O U W  met Technische CJegeVenS: 
spiegelkap gemonteerd. Dit geeft een nuttig 
laadvermogen van 15,20 m3. AFMETINGEN ALUMINIUM OPBOUW: Lengte305 cm 

Het onderframe van deze carrosserie bestaat uit inwendig, breedte 208 cm inwendig, hoogte 213 cm 
aluminium profielen, die met bouten ziin vast- inwendia. 
gemaakt op de bestaande bevestiging-spunten op 
het chassis. De vloer bestaat uit gladde plywood 
platen van 22 mm. Stootstrips aan de buitenzijde. 
De binnenwanden zijn verstevigd met zes 
aluminium profielen. Van binnen rechthoekige 
afwerking voor optimale ruimtebenutting. Het dak 

- - ~ " ~  

AFMETINGEN SPIEGELKAP: Lengte 106 cm inwendig, 
breedte 208 cm inwendig, hoogte 70 cm inwendig. I 
Gewicht van de opbouw 275 kg. lnhoud opbouw met 
spiegelkap 15,20 m3. Opbouw zonder spiegelkap 
13,48 m3. I 

bestaat uit transparant fiberglas. Laadvermogen: Maximum toelaatbaar gewicht In de standaarduitvoering bevindt zich een veer- 3240 kg. Totaal leeggewicht 1581 kg. krachtig aluminium rolluik, dat eventueel door 
270' draaiende deuren vervannen kan worden. Laadvermogen 1659 kg 

Een stel stootrubbers zijn aangebracht, evenals 
een verzonken gemonteerde verlichting en een 
treeplank over de volle breedte. 

Leverancier: Terberg Machines B.V. lndustrieweg 17. IJsselstein (U) 
Telefoon: 03408-1944 (na 18.00 uur 04187-1971) 



met paarden- 
transportbox 

Op de W - L T  chassis-cabine met een wielbasis afwerking) is er uitbreiding naar ieders specifieke 
van 250 cm of 295 cm kan de LasTo Graaff opbouw eisen mogeliik. - 7 

gemonteerd worden. Het nuttig laadvermogen van 
de LasTo Graaff met 250 cm wielbasis is 1546 kg. 
In de standaarduitvoering wordt een vlakke vuren- Technische gegevens: 
hOuten vlOer (geploegd/geschaafd) aangebracht' AFMETlNGEN OPBOUW CARROSSERIE: Uitwendig De wanden kunnen naar keuze lat-om-lat of lengte 320 cm, breedte 220 cm, hoogte 194 cm. multiplex worden uitgevoerd. De deuren zijn 104 cm 

311 cm, 210 cm, 188 cm. breed en 190 cm hoog en draaien tot aan de zijwand 
open (270"). Er is ook een roldeur-uitvoering. 

Door allerlei extra's (zelfs polyester binnen- 
AFMETINGEN AUTO: Totale lengte ca. 500 cm, 
totale hoogte ca. 285 cm. 

Leverancier: Carrosseriefabriek De Graaff.Dorpsstraat 129.Zevenhuizen (Z.H.) 
Telefoon : 01802-1216/1488/1720 



Het vervoer van paarden is altijd een zaak van 
voorzichtig manouvreren. Paarden zijn goed 
beschermd bij vervoer in deze speciale transport- 
boxen die op de WV-LT Pick-up gemonteerd worden. 

De paardentransportbox kan vast op de laadvloer 
nlorden gemonteerd of als een afneembare unit. 
De box van verzinkt staalplaat is verstevigd door 5 
U-profielen. Waar nodig is de box van binnen 
bekleed met kunstleer. De achterdeur is tevens 
loopplank. Hij is daarom bekleed met een zware 
kwaliteit hard hout, dat voorzien is van antislip- 
materiaal. Van buiten bestaat de deur uit geprofileerd 
llerzinkt plaatstaal. 

De zware deur is bijzonder licht te openen en te 
luiten dankzij twee sterke trekveren. Aan de achter- 

*kant bevindt zich een centrale sluiting met beveili- 
gingspen. De zijkanten van de box zijn aluminium- 
kleurig. Het dak is gespoten in grijslblauw primer. 

Een uitneembaar tussenschot verdeelt de box in 
twee gedeelten. Aan de linkerzijde bevindt zich een 
kleine deur. Aan beide zijden van de box bevinden 
zich 2 x 4 ontluchtingsluiken. 

Vier uitschuifbare poten zijn als extra leverbaar 
voor de afneembare unit. 

Technische gegevens: 
De grootste afmetingen v a i  de box zijn: lengte 
315 cm, breedte 208 cm, hoogte 205 cm. 
De box weegt ca. 350 kg. 

Leverancier: Terberg Techniek N.V. Industrieweg 9.lJsselstein.Telefoon: 03408-1744 



Op de WV-LT 31 en de WV-LT 35 kan een electro- 
hydraulische kipper-installatie gebouwd worden. Tichnische gegevens: 
Een geheel stalen bak van 300 cm lang, 202 cm 
breed en 40 cm schothoogte. AFMETINGEN (auto): totale lengte 500 cm, totale 
De laadbak wordt vanuit de cabine bediend. breedte 204 cm, totale hoogte 21 2 cm, hoogte 

~ - - -- - ~~ ~ - .- - -. . -. 

onafhankeliik van de motor. 
In 30 seconden bereikt de laadbak zijn maximale 
hellingshoek van 45 gr. 
De kipper-installatie wordt gemonteerd op ee'n 
sub-chassis. Daardoor is hij makkelijk over te zetten. 
Het totale gewicht van de installatie is slechts 305 kg. 

laadlvloer 95 cm, wielbasis 250 cm. 
GEWICHTEN: maximum totaal gewicht 3240 kg 
eigen gewicht 1611 (inclusief totale Kipper-inst&, 
latie), nuttige lading.1629 kg. 

1-everancier: Handelsonderneming Frami.Postbus 455.Maastricht.Telefoon 043-21244 

hoogwerker 



Deze hydraulisch uitschuifbare hoogwerker 
wordt gemonteerd op een WV chassis LT 35 en kan 
dan tot 10,90 m worden omhooggebracht. Hij wordt 
compleet met grondraam geleverd, heeft een 
zwenkinrichting en twee hydraulische steunen, 
die afzonderlijk in- en uitschuifbaar zijn. 

De besturing van alle bewegingen, dus ook van 
de steunen, gebeurt vanuit de volledig gei'soleerde 
kunststof werkgondel. Daar bevindt zich ook het 
voetpedaal voor traploze snelheidsregeling. 
In de chauffeurscabine brandt een rood knipper- 
licht, zolang de steunen uitstaan. Als de veiligheids- 
automaat in de cabine is uitgeschakeld is bediening 
door onbevoegde personen niet mogelijk. 

Tegen meerprijs kunnen 0.a. worden meegeleverd: 
- oranje zwaailicht - draaibare schijnwerper in de 
gondel - handpomp - start- en stopinrichting voor de 
motor (in de gondel), met startblokkering bij inge- 
schakelde versnelling. 

Techn~sche gegevens: 
Vloerhoogte 8,90 m, werkhoogte 10,40-10,90 m, 
totale hoogte in ruststand ca. 3,20 m, zijwaartse reik- 
wijdte ca. 5,20 m, afmetingen van de gondel 1 x 1 m, 
draagkracht van de gondel150 kg, zwenkbereik 
ca. 250 gr., dubbel gei'soleerd tot 1000 Volt. 

Leverancier: Electrotechniek B.V. Duivendrechtsekade 91-94.Amsterdam.Telefoon 020-351 11 1. 
itelwanen LT28, LT31, LT35 



~echnlsche gegevens: I 

Motor: 
Benzine: 
LT 28, LT 31, LT 35 

I 
Diesel: 
LT 28D, LT 31 D, LT 35D I 

Cilinderinhoud 
Boring x slag mm. 
Compressieverhouding 

I Vermogen DIN-pk (Kw) omw./min. 
Max. koppel DIN-mkg (Nm) omw.1min. 
Specifiek vermogen DIN-pklliter 
Krukaslagering 
Klepbediening 

1 984 
86,5 x 84,4 
8,2 : 1 
75 (55)14300 
15(150)12400 
37,5 
vijfvoudig 
via bovenliggende nokkenas 
met tandriemaandrijving 
drukomloopsmering met 
hoofdstroomoliefilter 
valstroomcarburateur met 
automatische choke 

15,3 (i53)/2200 
24 
vijfvoudig 

Smeersysteem drukomloopsmering met 
hoofdstroomoliefilter 

Carburateur 

lnspuitsysteem 
Brandstoftoevoer 
Luchtfilter 

C. A.V. 
----- elektrischlmechanisch 

drooqbchtfilter met 
verwisselbaar element 
waterkoeling door overdruk 
koelsysteem 
12 V. wisselstroomdynamo 
35 A. max. accu 11 0 Ah. 
70, waarvan 7 reserve 

droogluchtfilter met 
verwisselbaar element 
waterkoeling Koeling 

Elektrische installatie 

Tankinhoud, liter 

12 V. wisselstroomdynamo 
35 A. max. accu 110 Ah. 
70, waarvan 7 reserve I 

h"riaties van deVW-LT 
Wiel- Wiel- Enkel Dubbel 
basis basis lucht lucht 
250 295 

Maximum 
toelaat- 
baar- 
gewicht 

2980 

Leeg- 
gewicht 

Laad- 
vermogen I 

iassis-cabine LT 28, LT31, LT35 

Chassis 

cabine LT31 

LT 35 

Gesloten LT 28 

bestelwagen LT31 

LT 35 

Gesloten LT28 I 
bestelwagen LT 31 

verhoogd dak LT 35 

Dieplader LT 28 

LT31 

1.B. Deze gewichten gelden alleen voor de W - L T  met benzinemotor. 
nog geen type-goedkeuring 



5280- 
De LT 01s ciiassis met cobine. Korte of verlengde w~elbos~s. De LT 01s pick-up. 

De LT als gesloten bedriifswogen. 

De LT met verhoogd dok. 

De LT 01s pick-up met brede wielbosis. 

De LT 01s dieploder. 



doorsnee lengte 

L v o o r l a c h t e r  1 34 -4 

doorsnee dwars 

Technische gegevens: 

Optimale service voor elkeVW 
Elke W ,  die op de weg komt, heeft speciaal 

opgeleide W-monteurs achter zich, die bij het uitge- 
breide net van W-dealers klaar staan. 

Omdat wachten op reparaties duur en tijdrovend is 
worden kleine mankementen verholpen terwijl u wacht. 
Bij de Express-Service is zelfs een afspraak maken 
overbodig. 

Hoge reparatiekosten worden bovendien voor- 
komen door de Computer-Diagnose. Die geeft binnen 
een half uur feilloos inzicht in de conditie van de 
bedrijfswagen. Zelfs kleine afwijkingen komen 
zodoende aan het licht voordat ze groot en duur 
kunnen worden. De Computer-Diagnose bepaalt 
precies wat nodig is en wat niet. 

De W - L T  is zo geconstrueerd dat onderhoud snel 

MOTOR: 
cilinderinhoud, cc 
cornpressieverhouding 
verrnogen DIN-pk, ornwlmin 
max. koppel DIN-mkg, omwlrnin 
aandrijving 

PRESTATIES: 
toplkruissnelheid, krnluur 
rnax. hellingspercentage 

MATEN EN GEWICHTEN: 
wielbas~s rnm 
spoorbreedte voor rnm 

achter mm 
totale lengte rnm 

breedte cm 
hoogte crn 

draaicirkel 0 rn 
max. toelaatbaar gewicht, kg 
laadverrnogen kg, afhankelijk van 
de uitvoering 
daklast 

AFMETINGEN LAADRUIMTE: 
lengte cm 
breedte cm 
hoogte cm 
volume in Itr. 

en efficient uitgevoerd kunnen worden. Pas om de 
15.000 km is het tijd voor een grote servicebeurt. 
De eenvoudige onderhoudsbeurt is om de 7.500 km. 

Bovendien krijgt u van W een uitstekende 
garantie. De VW type 2 bedrijfswagen heeft een heel 
jaar garantie ongeacht het aantal kilometers. En de 
VW-LT een heel jaar of 50.000 km. 

Voor steeds meer bedrijven verzorgt Volkswagen 
alle leasingfaciliteiten. Leasing brengt autokosten 
terug tot vaste overzichtelijke bedragen, die onmid- 
dellijk als kosten aftrekbaar zijn en waarvoor geen 
eigen investeringen nodig zijn. 

Service is voor Volkswagen een erezaak. Het is 
een Groot Extra Pluspunt, dat bij elke aanschaf van 
een WV veel gewicht in de schaal legt. 

N+L 
1297 
8,5 : 1 
6015800 
9,313500 
voor 

148 
46 

alle rnodellen 
247 
134 
135 
419 
160 
136 
10.3 
1420 

+- 500 
50 

155 
136 
86 
1520 , 

S+LS+TS75 
1471 
8,2 : 1 
7515600 
11,413500 
voor 

160 
51 

TS85 
1471 
8,2 : 1 
8515600 
12,713200 
voor 

170 
52 
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