
Beetle 1,6 Classic fakta



*  Preliminära värden. Angiven tjänstevikt gäller bil i grundversion. Tillverkaren bestämmer 
tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten.  
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 

** Angiven bränsleförbrukning uppmätt enligt norm.

Beetle 1,6 Classic

Motor 4 cylindrar

8 ventiler

Multi-Point-Injektion

Katalysator

Volym (cm3) 1595

Cyl. diam/slagl (mm) 81,0/77,4

Effekt kW (hk) vid r/min 75 (102) 5600  

Max vridmoment (Nm) vid r/min 148/3800

Bränsle Blyfri 95

Tjänstevikt (kg)*  1202–1314

Totalvikt  1650

Max släpvagnsvikt (kg) 1000

Fordonsskatt (kr) före 1 okt -06 2184

Fordonsskatt (kr) efter 1 okt -06 1560–1635

Försäkringspremieklass 3 15 15

Acceleration 0–100km/h (sek)   11,6

Toppfart (km/h) 179

Bränsledeklaration** (l/100km)

Blandad körning  7,5–7,7

Stadskörning  10,3–10,5

Landsvägskörning  5,9–6,0

Tankvolym, liter ca 55

Aktionsradie (mil) bl. körning  73

Miljöklass 2005

CO2 utsläpp (g/km)  180–185
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Säkerhet
• ABS med EBF (låsningsfria bromsar med elektronisk broms-

kraftsfördelning)
• Bältessträckare fram
• Centrallås, fjärrstyrt, med inbrottsskydd, Safe-system
• Damm- och pollenfilter med aktivt kol
• ESP (antisladdsystem) med EDS (elektronisk differentialspärr)  

+ ASR (antispinnreglering) med bromsassistent
• Förzinkad kaross 
• Handskfack, låsbart med belysning
• Krockkudde för förare och främre passagerare, urkopplingbar 

med nyckel för passagerare
• Nackskydd med whiplash-skydd på framstolarna och 3-punkts-

bälte på samtliga sittplatser
• Nackskydd, höjdinställbara fram
• Sidokrockkudde med huvudskydd för förare och främre  

passagerare

InterIör
• Bakruta, eluppvärmd 
• Baksätets ryggstöd fällbart
• Belysta makeup-speglar i solskydden
• Blomvas fram
• CD-spelare ”Gamma” med radio och mp3-funktion,  

sex högtalare fram samt takantenn
• Elektriska fönsterhissar
• Eluppvärmda framstolar 
• Förarstol med steglös höjdinställning
• Glasögonfack i taket för föraren
• Innerbelysning med fördröjningsautomatik
• Instegs- och varningsbelysning i dörrar
• Klocka och yttertemperaturmätare i takkonsol
• Luftkonditionering
• Mittarmstöd fram med förvaringsfack
• Mugg-/burkhållare, två st fram och en bak
• Ratt, 3-ekrad ställbar i höjd- och längsled
• Servostyrning
• Varvräknare
• Vindrutetorkare med intervallfunktion i fyra olika hastigheter

exterIör
• Backspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg
• Dimbakljus
• Räckviddsinställning för strålkastare
• Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram
• Spolarmunstycken, eluppvärmda
• Stålfälgar 6Jx15" med däck 195/65 R 15 
• Ytterbackspeglar, eluppvärmda och elinställbara med  

integrerade blinkers

övrIga funktIoner
• Eluttag, 12-volts, i bagageutrymmet och i mittkonsolen
• Lastsurrningsöglor, fyra st
• Reservhjul, fullstort 
• Värmeskyddsglas, gröntonat 

Utrustning

CD-spelare ”Gamma” med radio och mp3-funktion.

Dimbakljus.Mittarmstöd fram med förvaringsfack.




