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Wygodny dostęp tak z tyłu, jak i z obydwu boków. Karbowana podłoga z uchwytami 
do zamocowania ładunku zapobiega jego przesuwaniu podczas jazdy.

Maxi dostawa
Jeśli potrzebujesz szybkiego auta dostaw-
czego z ponadprzeciętną powierzchnią ła-
dunkową, Volkswagen Caddy Maxi będzie 
dobrym wyborem.

F urgony to auta, które nie udają 
tego, czym nie są. Nie wygrają 
konkursu piękności, dziewczyny 

też się za nimi nie oglądają. Mają słu-
żyć do przewożenia towarów i tyle. 
Do tego są stworzone i tylko od in-
wencji producenta zależy, ile tego 
towaru da się zapakować do środka 
i jak szybko można go przewieźć.

Mniejsze od Transportera użytko-
we wersje Volkswagena obecne są 
na rynku od 30 lat. Najmniejsza z nich 
– Caddy – doczekała się już czwartej 
generacji. Jest on w stanie zaspo-
koić potrzeby transportowe wszela-
kiego rodzaju. W testowanej wersji 
Maxi może im sprostać aż nadto. 
Postawiono w niej przede wszystkim 
na ogromną przestrzeń ładunkową. 
W tym celu rozstaw osi zwykłego 
Caddy’ego powiększono aż do 3002 
mm, a jego długość to 4875 mm. 
W stosunku do wersji bez oznaczenia 
Maxi rozstaw zwiększył się o 32 cm. 
Dzięki temu pojemność paki to 4,2 m3 
(o 1 m3 więcej niż zwykła wersja), a ła-
downość – 875 kg. 

Przedział ładunkowy pozbawiony 
jest szyb bocznych, natomiast asy-
metrycznie dzielone drzwi tylne już je 
mają. Wprawdzie nie bardzo wiadomo 
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Zestaw narzędzi 
wewnątrz, koło 
zapasowe pod 
spodem.

Ład i porządek – jak przystało na 
niemieckie auto. Wszystko w zasięgu 
ręki. Schowki mogłyby być zamykane, 
przynajmniej ten przed fotelem 
pasażera. Charakterystyczne dla 
Volkswagena niebieskie podświetlenie 
zegarów. Regulowane, wygodne fotele.

Dwulitrowy turbodiesel radzi sobie 
nawet z zapakowanym po sufit Caddym.

po co, ponieważ od kabiny kierowcy 
przestrzeń ładunkowa oddzielona jest 
pełną ścianką. Z tyłu więc Caddy wy-
gląda mniej „blaszanie”.

Ładunek do ogromnego wnętrza 
można zapakować od tyłu, jak też po-
przez przesuwne drzwi boczne. Dzięki 
karbowanej podłodze i ośmiu zacze-
pom do mocowania – umieszczonym 
zarówno w niej, jak i na ścianach bocz-
nych – ładunek można zabezpieczyć 
przed przesuwaniem w czasie jazdy.

Wewnątrz przedziału ładunkowe-
go nie znajdziemy koła zapasowego. 
Powędrowało ono pod podłogę z tyłu 
auta. Ma to swoje zalety i wady. Przy 
potrzebie wymiany przebitej opony, 
jadąc zapakowanym samochodem, 
nie trzeba opróżniać wnętrza, ale wy-
dobycie zapasu spod spodu do wy-
godnych nie należy. Dobrze, że zestaw 
niezbędnych narzędzi umieszczono 
w środku, w tylnym rogu.

Długość Caddy’ego Maxi nie uła-
twia też manewrowania. Przy cofaniu 
ufać można jedynie zewnętrznym lu-
sterkom. Kierowcy, którzy przesiedli 
się ze „zwykłego” Caddy’ego, muszą 
pamiętać o dodatkowych centyme-
trach. Czujniki cofania byłyby tu jak 
najbardziej na miejscu. Również za-
wracanie do łatwych nie należy – jego 
średnica to ponad 12 metrów.

Wszelkie te niedogodności wyna-
grodzić może miejsce pracy kierowcy. 
Użytkownicy Volkswagenów poczują 

się jak w domu – wszystko na swoim 
miejscu, uporządkowane i ergono-
miczne aż do bólu. W schowkach 
pomieści się ogromna ilość mniej 
lub bardziej potrzebnych rzeczy. Do 
tego pod sufitem znajduje się spory 
pawlacz – rzecz niedostępna w oso-
bowych modelach Volkswagenów.

Testowaną wersję Caddy’ego na-
pędzał dobrze znany, najmocniejszy 
dostępny silnik 2.0 TDI o mocy 140 
KM (103 kW) i maksymalnym mo-
mencie obrotowym 320 Nm. Dzięki 
niemu podróż sprawia dużą frajdę – ta 
dynamiczna jednostka jest w stanie 
rozpędzić auto do ponad 180 km/h, 
zatem to prawdziwie wyścigowy do-
stawczak. Wprawdzie irytować nieco 
może jego klekot, ale osiągi zacierają 
to niemiłe wrażenie. Obsługująca go 
sześciobiegowa skrzynia jest precy-
zyjna i dobrze zestopniowana. Przy-
spieszenie 0-100 km/h jak na pojazd 
dostawczy jest naprawdę imponują-
ce: wynosi 10,5 s. 

Zatrzymanie auta również nie 
sprawia trudności – wyposażono je 
w hamulce tarczowe, z przodu wen-
tylowane. Całości dopełniają układy 
ABS, ASR i MSR dostępne w stan-
dardzie.

Specjalnych zastrzeżeń nie można 
mieć także do zawieszenia – kolumny 
MacPhersona z przodu i sztywna oś 
z tyłu jazdę Caddym czynią całkiem 
przyjemną. Do tego wygodne, regu-
lowane fotele oraz kierownica regu-
lowana w dwóch płaszczyznach.

Caddy Maxi produkowany jest 
w poznańskiej fabryce Volkswage-
na. Oprócz wersji furgon dostępne 
jest też siedmioosobowe kombi, ale 
jeśli używamy furgonu samotnie, jego 
ogromny przedział ładunkowy można 
zamienić w naprawdę sporą sypial-
nię. Ciekawe, czy producent myślał 
o takim zastosowaniu tej wersji?

Mirosław Nogaj




