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Het concept. 

1 Zwenkzetels. 

2 Afneembare tafel. 

3 Verschuifbare zitbank. 

4 Aanrecht. 

5 Uitneembaar gasfornuis. 

6 Koelbox. 

7 Kleerkast (boven) en hulpbatterij (onder). 

8 Bedverlengstuk (boven) bagageruimte (onder). 

9 Bergruimte. 

De Cal i forn ia Coach. 
Voor 365 d a g e n per jaar. 

De California Coach staat 

altijd klaar om de dagelijkse sleur 

te ontvluchten. En de mooiste 

kanten van een compleet 

uitgeruste reiswagen weer te 

ontdekken. 

U hoeft zich niets aan te 

trekken van vooraf uitgestippelde 

reisroutes, rijtijden of vervelende 

hotelboekingen. Uw "ho te l " 

neemt u gewoon overal mee. 

Met de Coach is het werkelijk 

heerlijk om verborgen plekjes te 

ontdekken, een weekend door te 

brengen aan zee, de bergen in te 

trekken of een vreemde stad te 

verkennen. Maar de California 

Coach biedt nog veel meer. 

Met zijn korte wie lbas is 

beschikt u nog over een 

b i j k o m e n d v o o r d e e l , me t name 

de onover t ro f fen wendbaarhe id 

en het fei t dat hij niet meer 

plaats i nneemt dan een g e m i d -

delde middenk lasseber l ine . 

Daarmee is hij altijd en overal 

even handig - om naar het werk 

te rijden, om boodschappen te 

doen of om hobby - en sportuit-

rusting te vervoeren. Kortom, een 

wagen voor alledag. 

En de Coach is niet de eerste 

de beste. 

Hij s teunt i m m e r s op de rijke 

ervar ing van zijn gel iefde en 

succesvol le voo rganger . Een 

echte aanrader voor w ie op zoek 

is naar een hoogwaardige 

reiswagen. 
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Het plezier vanaf het binnenkomen. 
D e instap ligt handig achter 

a e voortrein. Een brede, lage 

trede maakt het in- en uitstap-

pen bijzonder voor de sfeer van 

comfor t en gebruiksgemak die 

in heel het voertuig heerst. 

De stuurcabine zelf is door-

drongen van de "zin voor deta i l " . 

Een warme, behaaglijke in

heriting staat evenzeer borg voor 

rijgenot als de precies schakelen-

de versnell ingsbak, de gebruiks-

vriendeli jke bedieningselemen-

ten en de omvangri jke uitrusting 

van het dashboard. Alles is er, 

van dagki lometertel ler over digi-

taal klokje, toerentel ler, controle-

lampjes voor aangetrokken hand-

rem en remvloeistofpei l tot het 

nauwkeur ig regelbare venti latie-

en verwarmingssys teem met 4 

werk ingsstanden. 

Niet te vergeten: het onverge-

lijkbare zi tcomfort . 

Wie hier plaatsneemt, geniet 

van niet-alledaags comfor t . De 

kwaliteitsvolle zetels hebben een 

groot zitoppervlak en bieden een 

ui tstekende zijdelingse steun. 

Daarnaast zijn ze ook nog uitge-

rust met regelbare armsteunen 

en in de hoogte verstelbare hoofd-

steunen. De bestuurders- en 

passagierszetel hebben overigeris 

nog een bijzondere eigenschap: 

ze kunnen 180° zwenken zodat 

de cabine in een handomdraai 

kan worden omgetoverd tot een 

gezellig zithoekje voor vier. 

Met in de hoogte verstelbare 

automat ische 3-puntsveil igheids-

gordels vooraan en t w e e auto

matische dr iepuntsgordels en 

hoofdsteunen achteraan werd 

ook aan de veil igheid van de in-

zittenden gedacht. Ook aan royale 

bergvakken is er geen gebrek. 

Niets werd over het hoofd gezien. 
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De California Coach 
onder de loep. 

Woonkamer, slaapkamer en 
keuken - dat allemaal op 4m 2 . 
Hier kunnen vier personen genie-
ten van een verkwikkende slaap, 
op twee slaapplaatsen onderaan 
en twee in het "bovenhuis". 
De Coach wordt geleverd met 
een opklapdak. 

Maar de ontspanning begint 
al in het wooncompartiment. 
Bestuurders- en passagierszetel 
kunnen 180° zwenken en vormen 
samen met de zitbank en het 
tafeltje in het midden een gemoe-
delijk zithoekje. Het tafeltje kan 
makkelijk worden opgeklapt en 
alle eet- en drinkfaciliteiten zijn 
eveneens voorzien. 

De zitbank van de Coach kan 
overigens makkelijk worden ver-
schoven. Dat is nodig om het 
bed op te maken en handig als u 
makkelijk bij de kinderen wilt 
kunnen. De zitbank is verschuif-
baar en kan makkelijk in woon-, 
slaap- of rijstand worden gebracht. 
Aan de voorzijde van de zitbank 
bevinden zich bergvakken. De 
zitbank zelf is na het losmaken 
van een vergrendeling makkelijk 
uitneembaar. Zo onstaat een 
enorme laadruimte. 

Wat koel op tafel moet komen, 
vindt een plaatsje in de koelbox 
van 40 liter en voor een heerlijk 
kopje koffie is er een fornuis met 

twee vuren aan boord. Voor de 
onvermijdelijke "a fwas" is er een 
aanrecht en voor eetgerei en 
proviand een ruime onderkast. 
Water- en afvalwatertanks beho-
ren natuurlijk eveneens tot de 
standaarduitrusting. Beide tanks 
zijn vorstbestendig in het koets-
werk ondergebracht. 

Alles w a t ' s nachts moet wor
den opgeborgen of integendeel 
snel bereikbaar moet zijn, vindt 
een plaatsje in de ruime kleerkast 
of in de talrijke bergvakken. 
Goed verduisterende gordijnen 
zorgen voor een knusse sfeer, 
samen met de leesspots met 
warme tint. 

De California Coach overtuigt 
door hoogwaardige technologie 
en biedt u een zuinige TDi-motor 
van 75 kW (102 pk). 

Alle modellen zijn standaard 
uitgerust met een manuele 5-
versnellingsbak. Een automa-
tische versnellingsbak of een 
syncro-versie zijn eveneens in 
optie beschikbaar. 
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Technische gegevens en standaarduitrusting 
Motoren 2,5 I TDi -motor kat 

Aantal cilinders 5 
Vermogen, kW (pk)Aoerental 75(102) a 3.500 
Cilinderinhoud, cm3 2.461 
Koppel, max. Nm/toerental 250/1.900-2.300 

Overbrenging Gesynchroniseerde manuele 5-versnellingsbak/automatic of syncro-versie tegen meerprijs 

Prestaties, 5 versnellingen 
Acceleratie 0 - 80 km/h, sec 12,6 
Elasticiteit 40 a 80 km/h, sec 23,0 
Topsnelheid, km/h 154 
Prestaties, automatic 
Acceleratie 0 - 80 km/h, sec 
Elasticiteit 40 a 80 km/h, sec 
Topsnelheid, km/h 

Brandstofverbruik (volgens 93/116/EGI 
Binnen bebouwde kom 

5 versnellingen 10,1 
automatic 

Buiten bebouwde kom 
5 versnellingen 7,0 
automatic 

Gemiddelde 
5 versnellingen 8,1 

automatic 
Soort brandstof (tankinhoud 80 I) Diesel 

Massa's (kg) * * 
Hoogst toegelaten massa 2.800 
Leeggewicht 612 
Toegelaten aslast voor 2.188 
Toegelaten aslast achter 1.510 
Toegelaten daklast 1.490 
Toegelaten achterlast 50 
Toegelaten steunlast 40 
Force d'appui 100 
Massa aanhangwagen, geremd 2.000 

ongeremd 700 
Massa sleep 4.500 
Afmetingen 
Wielbasis, mm 2.920 
Spoorbreedte vooraan - achteraan, mm 1.589-1.554 
Lengte-breedte, mm 4.789-1.840 
Hoogte *, mm 1.990 
Draaicirkel, m 11,7 
* Naargelang de uitrusting kan de hoogte verschillen van ± 50 mm. 
** Fabrieksgegevens 

- Remkrachtversterker. 
- Remkrachtregelaar (druk- en lastafhankelijk). 
Stuurinrichting 

- Bekrachtigd met veiligheidsstuurkolom. 

Velgen/banden 
- Aluvelgen BBS 7 J x 15, banden 205/65 R 15 C100T . 
- Reservewiel met normale band. 

Remmen 
- Dubbel diagonaai gescheiden 
hydraulischremsysteem. 
- Schijfremmen voor- en achteraan 

Onderstel 
15" velgen 
Vooras: 
- onafhankelijke wielophanging aan dubbele dwarsarmen met 

langsliggende torsieveren, telecopische schokdempers en 
versterkte antirolstang. 

Achteras: 
- onafhankelijke wielophanging aan schuine armen met miniblok-

schroefveren, telescopische schokdempers en antirolstang. 

6 www.WestfaliaT4.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T4 Transporter / Eurovan Campervans



Koetswerk 

- Onderbouw van langs- en dwarsbalken 
-Zelfdragend stalen koetswerk 
- Voorruit in gelaagd glas 
-Athermaan getinte ruiten (cabine) 
- Uitsteldak in koetswerkkleur 
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels 

(bestuurderszijde vlak, passagierszijde convex) 
- Schuifdeur opzij rechts voor wooncompartiment 
- Uitstelvenster tegenover de schuifdeur, schuifvenster in de 

schuifdeur 
- Trede binnen 
- Afsluitbare tankdop 
- Bumpers in koetswerkkleur 
- Spatlappen voor en achter 
- Isolerende beglazing in het wooncompartiment en koetswerk 

voorzien van rotswolplaten 

Eiektrische installatie 

-12 V-installatie (hoofdbatterij, capaciteit afhankelijk van de 
motorversie) 

- Draaistroomgenerator 120 A 
- Hulpbatterij 12 V 80 Ah met scheidingsrelais voor het 

wooncompartiment (koelbox enz.) Oplading door 
draaistroomgenerator of acculader 

- 220 V-installatie met batterij. Voeding door CEE-zekering (FI/LS 
0,01/13 A), 1 Schuko-contact in het wooncompartiment, 
zelfregelende batterijlader (13,8 V/10 A) 

- 12V-stopcontact in wooncompartiment 
- Insteekzekeringen 
- Elektronische centrale in de stuurcabine boven de achteruitkijk-

spiegel met LCD voor buitentemperatuur, acculading, 220 V-
aansluiting, batterijlading, werkingsstand van de koelkast, 
temperatuur van de koelbox/koelkast regelbaar met 
drukknoppen, peilindicator voor water- en afvalwatertank 

- Halogeen koplampen 
- 2 achteruitrijlichten 
- Achtermistlicht 
- Tweetonige claxon 
- Pre-radio-uitrusting met voorruitantenne en 6 luidsprekers (2 in 

het dash-board, 2 in de deurbergvakken in de stuurcabine en 2 
achteraan in het wooncompartiment) 

- Radio-ontstoring 
- Antidiefstalsysteem Transponder 
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening 
- Eiektrische ruiten 

Standaarduitrusting 

Binnenuitrusting 
Stuurcabine 

- Voorgevormde dakhemel in comfortuitvoering 
- Veiligheidsbinnenspiegel met dag/nacht-stand 
- 2 verlichte make-up-spiegels 
- 2 klap- en zwenkbare zonnekleppen 
- Interieurverlichting (met afzonderlijke leesspots) 
- Snelheidsmeter met kilometer en dagkilometerteller, 

toerenteller en digitaal klokje 
- Regelbare instrumentenverlichting 
- Controlelampje voor aangetrokken handrem, defect remcircuit 

en remvloeistofpeil 
- Ruitenwissers met 2 snelheden, traploos regelbare intervalstand 

en tip/wis-contact 
- Verluchtingssysteem (ventilator met 4 snelheden, circulatieklep, 

luchtroosters in het midden en opzij, in de voetruimte en 
ontdooiingsroosters) 

- Verwarmingssysteem met mechanische regeling 
- Bergkastje met bekerhouder rechts boven het dash-board, 

afsluitbaar 
- Bergkastje links onder het dash-board, open 
- Handgreep op dakframe, rechts 
- Bergvakken op de bestuurders- en passagiersdeur 
- Deurbekleding in kunststof 
- 2 aparte zwenkzetels met armleuningen 
- Zetels bekleed met plat geweven stof 
- In de hoogte verstelbare hoofdsteunen 
- In de hoogte verstelbare automatische driepuntsveiligheids-

gordels 
- Gordijntjes (ook geschikt voor verduisteren) met drukknoppen 
- Fluwelen vloerbekleding 

Wooncompartiment 

- Zs<binnenbekleding in kunststof met ge'integreerde gordijnrails 
- ' "= ogeenlamp van 5 W op zwanehals 
- Z :"3"sistorlampen (warme tint) van 11 W 

- Tweede warmtewisselaar in de cabinetrede 
- Kinderslot op schuifdeur 
- Uitneembaar gasfornuis 
- Electrolux Frigo (klasse***) (inhoud 40 liter) 12 V 
- Aanrecht, afmetingen van de afwasbak: lengte 270 mm, breedte 

270 mm, diepte 120 mm, uitvoering: staal, geemailleerd, enkele 
appendage (met aansluiting voor waterpomp), flexibele slang, 
instelbaar op straal en douche 

- Watertank, inhoud: 53 I. Vulling: draaibare tuit achteraan. 
Lediging: buiten, onder het voertuig. Reinigingsopening in tank 

- Waterdompelpomp 
- Waterleiding met afzonderlijke lediging 
- Afvalwatertank (beschermd tegen vorst in de binnenruimte). 

Inhoud: 27 I. Ledigingskraan in keukenkast 
- 2e zitbank (conform ECE Ft 17), verschuifbaar en neerklapbaar 

tot 2 slaapplaatsen (1940 mm x 1170 mm) samen met 
bedkussen achteraan, 80 mm dik gecapitonneerd 

- 2 slaapplaatsen in uitsteldak (1840 mm x 1060 mm), matras 
45 mm 

- Zetels bekleed met stof (plat geweven) 
- 2 automatische driepuntsveiligheidsgordels 
- Bergvak onder de zitbank 
- 3 bergvakken op de zitbank 
- Gordijntjes (ook geschikt voor verduisteren) voor zijruiten en 

achterruit. 
- Houten vloer met veiligheidsbekleding in kunststof 
- Parkeerverwarming met tijdschakelaar 

Opties 

Mistlichten/Sterkere batterijen/Antiblokkeerremsysteem 
(ABSVAirbag bestuurder of bestuurder en passagier 
vooraan/Cruise control/Airconditioning (CFK-vrij)/ 
Metallic lak/Aanhanginrichting/Lichtbundelregeling. 
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De koetswerkkleuren en zetelbekledingen 

Wit . T7 Ontariogroen • 6U 

Tornadorood* • G2 Technobiauw metallic* • K9 

Elegancegroen metallic* • N7 Coloradorood pareleffect* • Q7 
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Stoffenzetelbekleding Dashboard 

Cactus - dessin Jacquard 

Flanelgrijs Mistral W L • • o O O o 

0 Standaard O Tegen meerprijs 

Volkswagens worden wereldwi jd in 120 landen verkocht. In deze landen zijn de verkeers-
reglementen en toelatingsbepalingen niet allemaal dezelfde. Bepaalde voertuigen kunnen ook 
getoond worden met uitrustingen die verkrijgbaar zijn tegen meerprijs. Daarom kunnen het 
modellenpakket en de uitrusting van de verschillende Volkswagen-modellen voor uw land bestemd, 
afwijken van het aanbod in de prospectus. Raadpleeg uw dealer teneinde de recentste 
uitrustingsgegevens te bekomen en om te weten wat onze garanties precies inhouden. 

E d i t i e : 1 2 / 9 8 DDB 865/1191.17. 31 Gedrukt in Belg ie.Wi jz ig ingen voorbehouden. 
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