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Pon’s Automobielhandel BV en Carrosseriefabriek Tijmen Ploeg BV zijn al jarenlang partners op het gebied van de 

Dubbel Cabine in de Volkswagen Transporter. Dit is al begonnen bij de introductie van de Transporter 4 en heeft ge-

resulteerd in een hechte en goede samenwerking. Ook na het op de markt verschijnen van de Transporter 5 is deze 

samenwerking gehandhaafd gebleven en nu dus uitgebreid met een derde uitvoering in het Budgetline assortiment. 

Het gemak waarmee voor de dealer een Budgetline Dubbel Cabine is te bestellen, samen met de snelle doorlooptijd 

in de bouwperiode, maken de keuze voor het Budgetline-assortiment eenvoudig. De samenwerking met 5 grote regio 

gebonden afbouwstations kan er voor zorgen dat de Dubbel Cabine altijd bij u in de buurt wordt gebouwd. 

  WB=3000 WB=3000 WB=3400 WB=3400

  (met achterdeuren)  (met achterklep) (met achterdeuren)  (met achterklep)

   Budgetline Trendline Budgetline Trendline Budgetline Trendline Budgetline Trendline
   (OMOS) (OMOS) (OMOS) (OMOS) (OMOS) (OMOS) (OMOS) (OMOS)
1  Lengte laadruimte van achterklep/ achter-

deuren tot tussenschot 

 Op laadvloerhoogte    A 1625 1710 1530 1710 1935 1950 1930 1950
 Op 500 mm hoogte vanf laadvloer B 1705 1690 1660 1690 2005 1920 2000 1920
 Op 1300 mm hoogte vanaf de laadvloer C 1535 1520 1500 1520 1842 1670 1900 1715

2  Hoogte/breedte doorlaatopeningen 

in tussenschot D 242x1430** 220x320* 242x1430** 220x320* 242x1430** 220x320* 242x1430** 220x320*

3  Diepte van de rugleuning zitplaatsen 

voor tot rugleunung zitplaatsen achter 

 Bij positie zitplaats voor in voorste stand E 885 875 940 875 940 1140 940 1140 
 Bij positie zitplaats voor in middelste stand E 750 770 835 770 840 1035 840 1035
 Bij positie zitplaats voor in achterste stand E 675 665 730 665 730 930 730 930
 Bij positie zitplaats voor in vaste stand 
 (bijrijdersbank) E 705 695 760 695 770 960 770 960

4 Hellingshoek rugleuning (in graden) F 16 14 16 14 16 24 16 24

5 Diepte zitting  G 440 470 440 470 440 470 440 470

6 Beenruimte achter         
 Bij positie zitplaats voor in voorste stand  H 410 360 465 360 470 520 470 520
 Bij positie zitplaats voor in middelste stand H 305 255 360 255 370 415 370 415
 Bij positie zitplaats voor in achterste stand H 200 150 255 150 260 310 260 310
  Bij positie zitplaats voor in vaste stand 

(bijrijdersbank) H 230 180 285 180 310 340 310 340

7  Comfortmaat (=maat G-diepte zitting + 

maat H-beenruimte)

 Bij positie zitplaats voor in voorste stand J 850 830 905 830 910 990 910 990
 Bij positie zitplaats voor in middelste stand  J 745 725 800 725 810 885 810 885
 Bij positie zitplaats voor in achterste stand  J 640 620 695 620 700 780 700 780
 Bij positie zitplaats voor in vaste stand 
 (bijrijdersbank) J 670 650 725 650 750 810 750 810

8  Diepte zitbank-onderstel van voorzijde 

onderstel tot tussenschot K 455 440 455 440 460 440 460 440

9 Hoogte zitting vanaf de vloer  L 460 470 470 470 470 450 470 450
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* De stoel kan 210 mm verschuiven.  Bij de meting is de stoel in de middelste stand gezet. 
Voor het vaststellen van de uiterste stand dient u te rekenen met +/- 105 mm. Er is gemeten op basis van een in hoogte verstelbare stoel.
* * Met uitzondering van de Budgetline.

Maataanduiding 
laadruimte in mm
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G r o o t s  i n  l i c h t e  b e d r i j f s w a g e n s

B u d g e t l i n e

De Budgetline is de standaarduitvoering van de Tijmen Ploeg Dubbel Cabine, 

ook wel bekend als de aannemersuitvoering. Deze standaarduitvoering  wordt 

voorzien van plakruiten in de zijwanden, een ABS tussenschot met ruit, een vlakke 

kussenset, voorvloer met rubbermat, 3 heupgordels en wordt gebouwd op een RDW 

goedgekeurd gordelframe. De zitruimte is voorzien van ruime opbergruimte onder 

de zitplaatsen en binnenverlichting.

Dubbel Cabine Volkswagen T5

B u d g e t l i n e  P r e m i u m

De Budgetline Premium is onze trots in het Tijmen Ploeg Dubbel Cabine 

assortiment. Alle voordelen van de Budgetline Plus, maar dan uitgevoerd in pure 

luxe en comfort. ABS zijwandbekleding op vaste zijwand en zijschuifdeur, beker- 

en fl eshouders, opruimvakken, een lectuurnetje tegen de onderbak, luxe beklede 

hemel, in de onderbak geïntegreerde ergonomisch voorgevormde kussenset, 

vloerbedekking op de vloer tussen voorstoelen en achterbank en standaard 

uitgevoerd met 3 vaste hoofdsteunen. Extra veel aandacht hebben wij besteed aan 

de uitstraling en het resultaat mag er zijn al zeggen we het zelf.

B u d g e t l i n e  P l u s

De Budgetline Plus is de luxe uitvoering van de Tijmen Ploeg Dubbel 

Cabine. Deze uitvoering wordt anders dan de Budgetline uitgevoerd met 

een ergonomisch voorgevormde kussenset, de twee buitenste zitplaatsen 

worden voorzien van 3-puntgordels en een asbak in het linker zijwand-

paneel. Daarnaast wordt de zitplaats voorzien van een zogenaamde 

onderbak die de mogelijkheid biedt om in de laadruimte een extra ruimte 

te creëren. Deze ruimte verlengt de vloerlengte met 45 cm tot op een 

hoogte van 24 cm en over de volle breedte van de laadvloer. 

Cabine. Deze uitvoering wordt anders dan de Budgetline uitgevoerd met 

een ergonomisch voorgevormde kussenset, de twee buitenste zitplaatsen 

onderbak die de mogelijkheid biedt om in de laadruimte een extra ruimte 



De ergonomisch gevormde kussen-
set in de Budgetline Plus en Premium 
zorgen voor een prettige en onder-
steunende zithouding.

De luxe uitstraling van de onderbak 
in de Budgetline Premium. 
Vloerbedekking op de vloer tussen 
de voorstoelen en de achterbank en 
een lectuurnetje tegen de onderbak. 

In de Budgetline is de tussenwand 
tot op de grond gesloten. Dit levert 
veel bagageruimte op onder de 
zitbank.

Het in de onderbak geïntegreerde 
ergonomisch voorgevormde kussen-
set. Comfort, zitgemak en uitstraling, 
de Budgetline Premium heeft het 
allemaal.

De ABS schuifdeurbekleding in de 
Budgetline Premium is voorzien van 
opbergvakken en een armleuning. 

De ABS zijwandbekleding in de Bud-
getline Premium is voorzien van een 
fl essenstandaard, bekerhouder, asbak 
en een ruim opbergvak. Daarnaast is 
door de vormgeving een armsteun 
ontstaan.

De doorsteek in de Budgetline Plus 
en Premium. In de ruimte onder de 
bank wordt een extra laadruimte 
gecreëerd. Deze ruimte verlengt de 
vloerlengte met 45 cm tot op een 
hoogte van 24 cm en wel over de 
volle breedte van de laadvloer. 

Het gordelkapje zorgt voor een 
goede begeleiding van de rolgordel 
door de tussenwand.

Gordels gemonteerd op het goed-
gekeurde gordelframe zorgen voor 
maximale veiligheid.

Een luxe beklede binnenhemel en 
drie vaste hoofdsteunen behoren 
tot de standaarduitrusting van de 
Budgetline Premium.

In de Budgetline Plus en Premium 
is een doorsteek standaard. Aan de 
passagierszijde wordt de zitbank dan 
aan de onderkant voorzien van een 
onderbak. Afgebeeld ziet u hier de 
onderbak in een Budgetline Plus. 

Enkele  detai ls 


