
Volkswagen & Seikel – kun tavallinen neliveto ei riitä

Transporter 6.1 Caddy V Crafter & MAN TGE



Kun tarvitset vankkaa kulkuneuvoa vaativiin olosuhteisiin valintasi on Volkswagen 

Hyötyajoneuvo. 4MOTION-hyötyautomme ovat jo sellaisenaan ylivertaisia 

maastossa, mutta Seikel-lisävarustepaketit virittävät ne viemään niin ammattilaisesi 

kuin kalustosi varmasti perille rankimpiinkin työkohteisiin.

Seikel-tuotepakettien perustana ovat alustamuutokset, joilla auton jousitusta 

korotetaan ja jäykistetään. Jämäkämpi alustarakenne kohottaa auton maasto-

ominaisuudet uudelle tasolle ja parantaa ajettavuutta suurilla kuormilla. Transporter-

malliston ominaisuuksia vaativaan ammattikäyttöön voidaan tehostaa myös 

manuaalivaihteiston välityssuhteiden muutoksella, mikä parantaa käytettävyyttä 

huonoissa olosuhteissa ja raskaita perävaunuja vedettäessä. Seikelin järeät, 

mallikohtaisesti suunnitellut pohjapanssarit puolestaan suojaavat alustan kriittiset 

osat sekä moottorin ja vaihteiston kovemmankin maastokäytön riskeiltä.

Korkealaatuiset ja luotettavat Seikel-lisävarusteet saat valmiiksi asennettuna 

seuraaviin Volkswagen Hyötyajoneuvojen 4MOTION-malleihin: Transporter, Caddy 

ja Crafter. Lisätietoa saat omalta Volkswagen Hyötyautomyyjältäsi, sekä muutostyöt 

toteuttavalta LMS Service Oy:ltä (www.lmsservice.fi).

Volkswagen & Seikel – kun tavallinen neliveto ei riitä



Volkswagen Transporter 6.1 4MOTION
Nelivetoisiin Volkswagen Transporter -autoihin Seikel-muutostyöt voidaan tehdä pieniä 

poikkeuksia lukuun kaikkiin pakettiautomalleihin. Alustapaketit maksimoivat auton 

maastokelpoisuuden ja parantavat ajo-ominaisuuksia myös maantiellä ja raskailla 

kuormilla. Manuaalivaihteisiin 4MOTION-malleihin on saatavana myös vaihteiston 

välitysten muutossarja. Välityssuhteiden  muuttaminen parantaa auton käytettävyyttä 

vaikeissa maastoissa ja helpottaa raskaiden perävaunujen vetämistä. Toimivan 

kokonaisuuden täydentävät jämäkät panssari-,  vinssi- ja rengaspaketit.

VAIHDELAATIKON VÄLITYSTEN MUUTOS
Välityssuhteiden muutos voidaan tehdä vain manuaalivaihteisiin 
autoihin. Välitysmuutokset perusautoon verrattuna ovat 
1- ja 2-vaihteilla noin 18 %, muilla vaihteilla noin 10 % ja 
peruutusvaihteella noin 17 %. Muutososat vastaavat laadultaan 
täysin Volkswagenin alkuperäisosia ja ne valmistetaan samassa 
tehtaassa kuin Transporterin vakiovaihteistot. 

MOOTTORIN JA VAIHTEISTON SUOJA
Tukevat ja mallikohtaisesti muotoillut alumiiniset panssarit 
suojaavat auton tärkeimmät osat maastossa liikuttaessa. 
Suojapanssareiden ainevahvuus on 5 mm. 

ALUSTAN KOROTUS
Alustan korotus kasvattaa auton maavaraa noin 30 mm. 
Korotus ei vähennä auton kantavuutta ja taataan myös täysin 
kuormatulle autolle. Korotussarjan pääsisällön muodostavat 
iskunvaimentimet, jouset ja takatasauspyörästön aseman muutos. 
Muutostyö voidaan tehdä myös myös etuvetoisiin T6.1-malleihin. 
Auton alkuperäiset alustan osat toimitetaan aina auton mukana 
jälleenmyyjälle tai asiakkaalle.

ALUSTAN KOROTUS RENGASMUUTOKSELLA
Rengasmuutos vaatii aina alustan korotuspaketin, mikä 
mahdollistaa suurempien renkaiden käytön. Rengasmuutoksen 
ansiosta auton maavara kasvaa noin 20 mm eli yhdessä 
alustasarjan kanssa korotusta tulee noin 50 mm. 
Pyöräkoteloita ja varapyöräkoteloa muutetaan vastaamaan 
suurempien renkaiden tilavaatimuksia. Nopeusmittarin näyttämä 
säädetään tehtaan vaatimusten mukaiseksi.



ALUSTAN KOROTUS
Alustan korotus kasvattaa maavaraa noin 30 mm. Tuotepaketti 
sisältää erikoisrakenteiset iskunvaimentimet sekä muut alustan 
muutososat. Auton alkuperäiset alustan osat toimitetaan aina 
auton mukana jälleenmyyjälle tai asiakkaalle.

ALUSTAN KOROTUS RENGASMUUTOKSELLA
Rengasmuutos vaatii aina alustan korotuspaketin, mikä 
mahdollistaa suurempien renkaiden käytön. Rengasmuutoksen 
ansiosta auton maavara kasvaa noin 20 mm eli yhdessä 
alustasarjan kanssa korotusta tulee noin 50 mm. Pyöräkoteloita ja 
varapyöräkoteloa muutetaan vastaamaan suurempien renkaiden 
tilavaatimuksia. Nopeusmittarin näyttämä säädetään tehtaan 
vaatimusten mukaiseksi.

MOOTTORIN JA VAIHTEISTON SUOJA
Tukevat ja mallikohtaisesti muotoillut alumiiniset panssarit 
suojaavat auton tärkeimmät osat maastossa liikuttaessa.

Volkswagen Crafter 4MOTION & MAN TGE
Seikel-muutostyöt voidaan tehdä neli-, taka- tai etuvetoisiin Volkswagen Crafter ja MAN TGE pakettiautoihin. 

Alustapaketit maksimoivat auton maastokelpoisuuden ja parantavat ajo-ominaisuuksia myös maantiellä ja 

raskailla kuormilla. Toimivan kokonaisuuden täydentävät jämäkät suojapanssari- ja rengaspaketit.



Volkswagen Caddy 4MOTION
Seikel-muutostyöt voidaan tehdä kaikkiin Caddy 4MOTION-malleihin. Korotetun alustan 

ansiosta kompaktin kokoisesta Caddysta muodostuu ketterä ajoneuvo, joka etenee vaivattomasti 

vaativammassakin maastossa. Auton maastokelpoisuutden varmistavat vankkarakenteinen 

moottorin ja vaihteiston suojapanssari sekä maastokäyttöön suunnitellut rengaspaketit.

ALUSTAN KOROTUS
Alustan korotus kasvattaa maavaraa noin 20 mm. Tuotepaketti 
sisältää erikoisrakenteiset iskunvaimentimet sekä muut alustan 
muutososat. Auton alkuperäiset alustan osat toimitetaan aina 
auton mukana jälleenmyyjälle tai asiakkaalle.

ALUSTAN KOROTUS RENGASMUUTOKSELLA
Rengasmuutos vaatii aina alustan korotuspaketin, mikä mahdollistaa 
suurempien renkaiden käytön. Rengasmuutoksen ansiosta auton maavara 
kasvaa noin 15 mm eli yhdessä alustasarjan kanssa korotusta tulee noin 
35 mm.  Pyöräkoteloita ja varapyöräkoteloa muutetaan vastaamaan 
suurempien renkaiden tilavaatimuksia. Nopeusmittarin näyttämä 
säädetään tehtaan vaatimusten mukaiseksi.

MOOTTORIN JA VAIHTEISTON SUOJA
Tukevat ja mallikohtaisesti muotoillut alumiiniset panssarit 
suojaavat auton tärkeimmät osat maastossa liikuttaessa.



Volkswagen Seikel-autojen takuu
Kaikilla Volkswagen Seikel-autoilla on Suomessa kahden vuoden takuu auton luovutuspäivästä lukien. 

Muut Seikel-tuotteet
Seikel tarjoaa tämän esitteen tuotepakettien lisäksi myös muita lisävarusteita Volkswagenin 

mallistoon. Mikäli olette kiinnostunut eri mahdollisuuksista autonne hyvien ominaisuuksien 

edelleen parantamiseen ottakaa yhteyttä: antti.buri@lmsracing.fi, puhelin 050 3869906. 

Esitteessä esitellyt muutokset voidaan toteuttaa myös käytettyihin ajoneuvoihin.



LMS Service
Helsinginkatu 25, 20100 Turku,  

Antti Buri 050 3869906 
antti.buri@lmsracing.fi lmsservice.fi


