


Üleval: EcoSport Titanium Ebony Black Groove’iga osalise Sensico® ja Salerno 
Sensico® Ebony Black istmekaunistusega (standardvarustuses); All: EcoSport 
ST-Line esmaklassilisse Sensico® punaste õmblustega materjali mähitud 
käigukangi ja käsitsi õmmeldud Sensico® punaste õmblustega roolikattega 
(standardvarustuses)

Üleval: EcoSport 8-tollise (20,32 cm) värvilise puuteekraaniga; All: EcoSport 
Active metallikvärviga Luxe Yellow (valikuline).

Elegantse disaini, muljet avaldavate integreeritud tehnoloogiate ja 
säästlike mootoritega Ford EcoSport pakub 

kõike, mida vajate dünaamilise sõidukogemuse jaoks.

ECOSPORT
Suurema seiklustunde nimel täidab Active kõik 

ootused. Veidi konarlik maasturist inspiratsiooni saanud stiil ja 
kõrgem juhikoht annavad mudelile julge isikupära.

Kõrge kvaliteediga materjalid ja lisatehnoloogiad annavad 
Titaniumile suurema finessi ja mugavuse, mida täiendavad 

ainulaadsed stiilielemendid ja detailidele keskendumine. 

TEILE
Töökindla ST-Line’i pilkupüüdev välimus paistab teiste seast silma, 
samas kui sportlik interjöör ja ainulaadne ST-Line’i märk rõhutavad 

selle eripära.
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EcoSport Active metallikvärviga Luxe Yellow (valikuline) ja Agate Black värvi 
katusega.



ECOSPORT ACTIVE
Jõulise, maasturist inspiratsiooni saanud välimuse, teistest 
eristuva siseviimistluse ja täiustatud tehnoloogiaga 
EcoSport Active aitab teil rutiinist vabaneda.

Ühendades sujuvalt vormi ja funktsiooni, on see 
linnamaastur julge, aga ka peen. EcoSport Active, mida 
eristavad teistest omanäolised Agate Black katus ja 
peeglikatted, esimene ja tagumine põhjakaitse, laiemad 
rattakoopad eksklusiivsete 17-tolliste viie kodaraga 
Shadow Black viimistlusega valuvelgedega ja võrgust 
esivõre, on mõeldud linna ja ehitatud seiklusteks.

EcoSport Active metallikvärviga Luxe Yellow (valikuline) ja Agate 
Black värvi katusega.
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AVASTAGE1

EcoSport Active metallikvärviga Luxe Yellow (valikuline) ja Agate Black värvi katusega.



SUUREPÄRANE KOHT, KUS 
OLLA
EcoSporti kõrgetasemeline interjöör ümbritseb teid pilkupüüdva 
disaini, kaunilt kujundatud materjalide ja luksuslike 
mugavusfunktsioonidega. Pisiasjade eest hoolitsevad erinevad 
täiustatud tehnoloogiad, nagu elektrooniline täisautomaatne 
temperatuuri reguleerimisega kliimaseade (EATC), pimeala 
teavitussüsteem, automaatsed esituled ning SYNC 3 
navigatsioonisüsteem ja hääljuhtimine*, mis tähendab, et teie saate 
keskenduda sõidu nautimisele.

	■ SYNC 3 navigatsioonisüsteem võimaldab teil muusikat, 
teejuhiseid, telefonikõnesid ja tekstsõnumeid juhtida vaid oma 
häälega*. (standardvarustuses)

	■ Automaatsed esituled tuvastavad, kui looduslikust valgusest 
enam ei piisa, ja aktiveeruvad automaatselt. (Titaniumi, ST-Line’i ja 
Active’i standardvarustuses)
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Näidatud sõidukil on lisavarustus, mis on saadaval lisatasu eest.
*Pühendage kogu tähelepanu juhtimisele. Võimaluse korral kasutage hääljuhtimissüsteeme; ärge kasutage 
juhtimise ajal pihuseadmeid. Osa funktsioone võivad lukustuda, kui sõidukil on käik sees. Kõik funktsioonid ei 
ühildu kõigi telefonidega.

EcoSport Active’i salong soojendusega esiistmete, rooli ja esiklaasiga (kõik 
lisavarustuses).

Soojendusega rool

EcoSporti soojendusega rool, mida saab mugavalt 
aktiveerida nupuvajutusega, lisab mugavust külma 
ilma korral. (lisavarustuses)



Pidage meeles, et SYNC 3 süsteem ühendub täielikult ainult kas iPhone 5 või uuemate nutitelefonidega või Android 5.0 (Lollipop) või uuemate platvormidega. 100% ühendatud. AppLink võib küsida lisatasusid. Kontrollimaks, kas Apple CarPlay ja 
Android Auto töötavad teie riigis, vaadake kõige värskemat teavet Apple CarPlay ja Android Auto ametlikelt kodulehtedelt. Kaardiuuendused on tasuta piiratud aja jooksul pärast sõiduki registreerimist.
*Pühendage kogu tähelepanu juhtimisele. Võimaluse korral kasutage hääljuhtimissüsteeme; ärge kasutage juhtimise ajal pihuseadmeid. Osa funktsioone võivad lukustuda, kui sõidukil on käik sees. Kõik funktsioonid ei ühildu kõigi telefonidega.
**Salongis olev modem ühendatakse sõiduki kättesaamisel. Te saate mõnede andmete jagamise kas lubada või keelata. Kui need on saadaval, on FordPass Connecti kaugfunktsioonid 10 aastat tasuta, sealt edasi on tellimus aga tasuline. 
†Live Trafficu juurdepääs on esimesed 12 kuud pärast uue Fordi ostmist tasuta, mille hulka kuulub ka SYNC 3 navigeerimissüsteem; pärast seda on vajalik litsentsi tellimine.
††Local Hazardi juurdepääs koos teatud juhiabisüsteemidega on esimesed 12 kuud pärast uue Fordi ostmist tasuta; pärast seda on vajalik litsentsi tellimine. 
‡Fordi hädaabisüsteem on SYNCi uuenduslik funktsioon, mis kasutab süsteemiga Bluetooth®i kaudu seotud ja ühendatud mobiiltelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, mille käigus 
avanesid auto turvapadjad või kütusepump lülitus välja. Funktsioon toimib rohkem kui 40 Euroopa riigis ja piirkonnas.
ØFordPassi rakendus, mis ühildub valitud nutitelefonidega, tuleb eraldi alla laadida. Kohalduda võivad sõnumite ja andmeside tasud. 

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 ühendub sujuvalt teie nutitelefoniga, muutes side ja 
navigatsiooni lihtsaks*. AppLink võimaldab hallata SYNCiga ühilduvaid 
rakendusi ning Apple CarPlay ja Android Auto kaudu saate kasutada 8-tollist 
(20,3 cm) värvilist puuteekraani nii, nagu see oleks mobiiltelefon. 
Puuteekraani või lihtsaid häälkäsklusi kasutades saate helistada, 
tekstisõnumeid kirjutada ja kuulata ning juhtida muusikat ja 
satelliitnavigatsiooni.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connecti süsteemiga varustatud EcoSport võimaldab kasutada 
funktsioone, mis muudavad sõitmise hõlpsamaks ja nauditavamaks**. 
Nende hulka kuuluvad Live Traffic†, mis saadab regulaarselt liiklusinfot otse 
teie SYNC 3 navigatsioonisüsteemi, ning Local Hazard Information††, mis 
hoiatab teid ees ootavatest ohtudest enne, kui auto nendeni jõuab. 
Õnnetuse korral aitab hädaabitelefon‡ sõitjatel hädaabikeskusesse helistada 
ja neile sõiduki asukoha anda. 

RAKENDUS FORDPASS
Võtke ühendatud auto elamusest viimast, kasutades FordPassi rakendustØ, 
mille targad kaugjuhtimissüsteemid annavad nutitelefoni kaudu juurdepääsu 
veelgi enamatele funktsioonidele. Meelerahu säilitamiseks saate sõiduki 
lukustada või avada asukohast sõltumata. Saate külmal talvehommikul isegi 
esiklaasi sulama panna ning aktiveerida istme- ja roolisoojenduse (kui need 
on teie autol olemas). (Saadaval ainult Euroopa Liidus.) 

Ühendage EcoSport FordPassiga. 
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ÜHENDATUD JA KONTROLLITAV



EcoSport Titanium metallikvärviga Solar Silver (valikuline).

AVASTAGE1

B&OGA OLEKSITE NAGU 
KONTSERDIL

B&O HELISÜSTEEM
Milline ka ei oleks teie muusikamaitse – klassikalisest muusikast 
moodsate lugudeni –, on need väärt kõlama niimoodi, nagu artistid 
mõtlesid. Fordi põnev 675-vatine kümne kõlariga audiosüsteem 
ettevõttelt B&O lubab just seda.

EcoSporti jaoks lõid Bang & Olufseni akustikainsenerid eksklusiivse 
kujunduse ja peenhäälestasid kogu süsteemi. See võimendab igal 
sõidul kogetavat elamust. Kõlarite eriline disain täiendab ideaalselt 
EcoSporti stiilset interjööri.

	■ Mudelipõhine helihäälestus 
	■ Kümne kõlariga esmaklassiline helisüsteem 
	■ Kahe sagedusega bassikõlar
	■ Ruumiline heli 
	■ Võimsus 675 W
	■ Ainulaadne B&O disain



PÕGENEGE RUTIINIST

ECOSPORT ACTIVE
EcoSport Active’iga pääsete rutiinist stiilselt ja mugavalt. Segades 
maasturitest inspireeritud kujunduse täiustatud tehnoloogiaga, 
annab see vastupidava, kuid peene interjööri. Salongist leiate 
eritellimusel valmistatud kontrastõmblustega istmed. Vastupidavad 
materjalid tagavad, et auto on valmis ka kõige raskemateks 
sõitudeks. Pilkupüüdvad detailid nagu kontrastne katus ja 
küljepeeglikorpused, ainulaadne rattakoopa kaitse ja 17-tollised viie 
kodaraga Shadow Black viimistlusega valuveljed aitavad teil silma 
paista, kuhu iganes tee teid ka viib.

AVASTAGE1

EcoSport Active koos 8-tollise (20,3 cm) värvilise puuteekraaniga ja 
automaatselt tumeneva tahavaatepeegliga (mõlemad standardvarustuses).



SPORTLIK

ECOSPORT ST-LINE
ST-Line ühendab endas Ford EcoSporti dünaamilise praktilisuse ja 
pilkupüüdva sportliku disaini. Ainulaadsed ST-Line’i põrkerauad ja 
küljelaiendid, Dark Tarnish viimistlusega valuveljed, ST-Line’ile omane 
välimus ning kontrastne katus, tagaspoiler ja küljepeeglid – kõigil neil 
on oma koht autol, mis on ainulaadne segu kasutatavusest ja 
pilkupüüdvalt heast välimusest.

Eriline stiil on näha ka ST-Line’i interjööris – ainulaadne Sensico® 
esmaklassiline roolikate, Satin Chrome’i käiguvahetus ning ST-Line’i 
logo ja punaste kontrastõmblustega esimatid rõhutavad kõik 
sportlikkust. 
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EcoSport ST-Line 18-tolliste viie kodaraga Shadow Black kõrgläikega 
valuvelgedega ja Fantastic Red toonitud läbipaistva kerevärviga (mõlemad 
lisavarustus).



PARKIMISANDURID EES JA TAGA
Ford EcoSportiga ei pea te väiksematest parkimiskohtadest mööda 
sõitma. Helisignaal aitab hinnata auto ja takistuse vahelist kaugust 
ning hõlpsamini parkida ja manööverdada. (lisavarustuses)

EEMALDATAV VEOKONKS
Transpordimahtu suurendav veokonks suudab sõltuvalt mootorist 
vedada kuni 1100 lisakilo*. Kui veokonksu ei kasutata, saab selle 
eemaldada. (Valikvarustus ja tarvikud)

ØKasutab andureid. 2)Juhiabisüsteem.
Märkus Juhiabisüsteem on mõeldud vaid abistamiseks ja ei ole ettenähtud asendama juhi tähelepanu, 
olukorra hindamist ega vajadust sõidukit ise kontrollida.

Üleval: EcoSport ST-Line toonitud läbipaistva kerevärviga Luxe Yellow 
(valikuline);
All: EcoSport Titanium kerevärviga Frozen White (valikuline); Näidatud sõidukil 
on lisavarustus, mis on saadaval lisatasu eest.

KOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM
Kui kokkupõrke ennetussüsteemØ2) tuvastab ees liikuva aeglase või 
seisva objekti, kuvab see kõigepealt hoiatuse ja siis annab 
helisignaali. Kui te rooli ei keera ega pidurile ei vajuta, rakendab 
kokkupõrke ennetussüsteem automaatselt pidurid, et 
laupkokkupõrget pehmendada või mõnel juhul isegi vältida. 
(standardvarustuses)

AVASTAGE1

*Suurim veokoormus oleneb koormast, sõiduki konfiguratsioonist, lisavarustusest ja sõitjate arvust.

All: EcoSport Active metallikvärviga Luxe Yellow (valikuline) ja Agate Black värvi 
katusega.



ØKasutab andureid. 2)Juhiabisüsteem.
Märkus Juhiabifunktsioonid on mõeldud abistamiseks ja ei asenda juhi tähelepanu, olukorra hindamist ega 
kontrolli sõiduki üle.

PIMEALA TEAVITUSSÜSTEEM KOOS RISTSUUNAS 
LÄHENEVA SÕIDUKI HOIATUSEGA (CROSS TRAFFIC 
ALERT)
Pimeala teavitussüsteemØ2) annab teile küljepeeglitesse paigaldatud 
tagasihoidlike hoiatustulede abil märku, kui sõidu ajal siseneb teie 
pimealasse teine sõiduk (auto, kaubik või veok). Samal moel annab 
ristuvas suunas läheneva sõiduki hoiatusØ2) märku, kui tuvastatakse 
liikuv oht ristisuunas asuvast parkimiskohast välja tagurdamisel. 
(lisavarustuses)

ØKasutab andureid. 2)Juhiabisüsteem.
Märkus Juhiabisüsteem on mõeldud vaid abistamiseks ja ei ole ettenähtud asendama juhi tähelepanu, 
olukorra hindamist ega vajadust sõidukit ise kontrollida.

Üleval: EcoSport ST-Line toonitud läbipaistva kerevärviga Fantastic Red 
(valikuline); All: EcoSport Titanium kerevärviga Desert Island Blue (valikuline).

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM
Liiklusmärkide tuvastussüsteemØ2) tuvastab tee kõrval või kohal nii 
püsivalt paigaldatud kui ka ajutisi liiklusmärke. Näidikutepaneelile 
kuvatakse teie hoiatamiseks vastav ikoon. (standardvarustuses) 

QUICKCLEAR-SOOJENDUSEGA ESIKLAAS
Esiklaasi paigaldatud soojendi puhastab selle jääst ja niiskusest 
sekunditega, isegi kõige külmematel hommikutel. (lisavarustuses)

AVASTAGE1
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VALIGE

VALIGE OMA ECOSPORT

VÄLJENDAGE OMA ISIKUPÄRA
EcoSporti tootesarjas on palju erisuguseid ja eriliste 
omadustega mudeleid.

Valige taskukohaste Ecosporti mudelite seast – neil kõigil on 
muljetavaldavad integreeritud tehnoloogiad, mitmekülgne 
mootorivalik ja rahulolu pakkuva sõidudünaamika. Või valige 
seiklusjanune linnamaastur Active, mida iseloomustavad 
sportlikult jõulised jooned ning usaldusväärne loomus.

Rafineeritud luksuslikkust esindav Titanium X ühendab 
nüüdisaegse stiili aegumatu maitsega. Silmatorkavat jõudlust 
pakkuvat elamust otsides püüab kohe pilku ST-Line, mille 
puhul joonistuvad välja ainulaadne kujustus ja sportlik, tundeid 
tekitav ilu.

T I T A N I U M S T - L I N E A C T I V E



Titanium
Peamine välisvarustus

	■ 17-tollised kümne kodaraga Shadow Silver 
viimistlusega valuveljed

	■ Kroomitud esivõre ja ümbris
	■ Musta värvi katusekaared
	■ Vihmaanduriga eesmised klaasipuhastid 

automaatselt hämarduva tahavaatepeegliga
	■ Kerevärvi eesmised udutuled
	■ Tagumised parkimisandurid
	■ Automaatselt lülituvad esituled

Peamine sisevarustus

	■ 4,2-tolline (10,6 cm) värviline TFT-ekraan
	■ Elektrooniline täisautomaatne kliimaseade (EATC)
	■ Salongi hajusvalgustus
	■ Reguleeritava nimmetoega juhiiste  

Mootor

Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (125 hj/92 kW)

VALIGE2 SARI



ST-Line
Välisvarustuse põhielemendid Titaniumile 
lisaks

	■ 17-tollised viie kodaraga Dark Tarnish viimistlusega 
valuveljed

	■ Ainulaadsed ST-Line põrkerauad ja küljelaiendid
	■ Sportvedrustus
	■ Taga privaatsust lisavad tumendatud klaasid
	■ Sportlikud halogeen-tagatuled
	■ Kõrgläikega Ebony Black värvi esivõre ja ümbris
	■ Esitulede musta värvi ehisvõrud

Sisevarustuse põhielemendid Titaniumile 
lisaks

	■ Käsitsi õmmeldud Sensico® esmaklassiline 
puutetundlik roolikate kroomitud detailide ja punaste 
õmblustega

	■ ST-Line’i logo ja punase dekoratiivõmblusega 
põrandamatid ees

	■ Esmaklassilisse Sensico® punaste õmblustega 
materjali mähitud käsipidur

	■ Esmaklassilisse Sensico® materjali mähitud 
käigukanginupp, millel on must ümbris, punane 
käiguvahetusmuster ning alumiiniumrõngas

Mootorid

Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (125 hj/92 kW) 
1,0-liitrine Ford EcoBoost (140 hj/103 kW)

VALIGE2 SARI



Active
Välisvarustuse põhielemendid Titaniumile 
lisaks

	■ 17-tollised viie kodaraga kõrgläikega Shadow Black 
viimistlusega valuveljed

	■ Taga privaatsust lisavad tumendatud klaasid
	■ Agate Black kontrastne katus ja küljepeeglite korpus
	■ Ainulaadne rattakoopa kaitse
	■ Sportlikud halogeen-tagatuled
	■ Musta värvi katusekaared

Sisevarustuse põhielemendid Titaniumile 
lisaks

	■ Kvaliteetsed hallide õmblustega eesmised vaipmatid

Mootorid

Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (125 hj/92 kW)

VALIGE2 SARI



VALIKVARUSTUSE PAKETIDVALIGE2
Talvepakett
Paketi sisu

	■ Soojendusega esiistmed
	■ Soojendusega rool
	■ Quickclear-soojendusega esiklaas

Juhiabisüsteemide pakett
Paketi sisu

	■ Juhi virgutussüsteem
	■ Parkimisandurid ees ja taga
	■ Tahavaatekaamera
	■ Pimeala teavitussüsteem koos põikliikluse hoiatuse ja automaatsete kaugtuledega

X-pakett
Paketi sisu

	■ Elektriliselt kokkuklapitavad ja reguleeritavad soojendusega küljepeeglid, millel on 
suunatuled ja lombivalgustus

	■ Taga privaatsust lisavad tumendatud klaasid
	■ Fordi võtmevaba süsteem koos Ford Poweri mootori käivitusnupuga
	■ Ford SYNC 3 Navigation 8-tollise (20,3 cm) puuteekraaniga, DAB raadio, Apple 

CarPlay ja Android Auto, USB-ühendus, B&O helisüsteem, 10 kõlarit ja FordPass 
Connect (modem salongis)

ST-Line’i täiustuspakett
Paketi sisu

	■ Tagaspoiler
	■ 18-tollised viie kodaraga Shadow Black kõrgläikega valuveljed koos 215/45 R18 

rehvidega        
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LISAGE ISIKUPÄRA
Valige sobiv värv, veljed, lisavarustus ja 
tarvikud ning tehke EcoSport just teile 
sobivaks.

Agate Black
Metallikvärv*†

Desert Island Blue
Metallikvärv*

Blazer Blue
Tavavärv†

Luxe Yellow
Metallikvärv*

Solar Silver
Metallikvärv*

Frozen White
Tavavärv*

Grey Matter
Tavavärv*°

Magnetic 
Metallikvärv*†

Fantastic Red
Toonitud läbipaistev tavavärv*

KEREVÄRVID

*Lisatasu eest.
°Saadaval ainult ST-Line’i ja Active’i puhul.
†Pole saadaval Active’i mudelile.
Ford EcoSportil on Fordi 12-aastane läbiroostetamisvastane garantii, mis 
hakkab kehtima esmase registreerimise kuupäevast. Kehtestatud tingimuste 
järgi.

Märkus Kasutatud fotod näitavad vaid kerevärvide toone ega pruugi olla täpses 
vastavuses hetkel müügis olevate sõidukitega ega olla saadaval kõikides 
müügipiirkondades. Trükitehniliste piirangute tõttu võivad tegelikud värvid siin 
näidatud siseviimistluse ja autokere värvidest veidi erineda.

VÕRRATUTES VÄRVIDES ELU
EcoSport võlgneb oma kauni ja vastupidava välispinna eest tänu 
erilisele mitmeetapilisele värvimisprotsessile. Uued töömeetodid 

ja materjalid – alates vahaga töödeldud terasest kereosadest kuni 
ülimalt vastupidava kattevärvini – tagavad teie EcoSporti hea 

väljanägemise veel paljudeks aastateks.



Ebony Black värvi Groove, osalt Sensico® istmekate, 
Salerno osaline Sensico® Ebony Black istmetugi
Standardvarustuses mudelil Titanium

Ebony Black seemisnahkne istmekate, Salerno 
Sensico® Ebony Black istmetugi punaste õmblustega
ST-Line’i puhul standardvarustuses

Salerno nahast/Sensico® Ebony Black istmekate, 
Salerno nahast/osalt Sensico® Ebony Black istmetugi 
siniste õmblustega
Active’i puhul standardvarustuses

17"
Kümne kodaraga Shadow Silver viimistlusega 
valuveljed
Standardvarustuses mudelil Titanium

LISAGE ISIKUPÄRA SISEVIIMISTLUSELE3 VELJED

Märkus Sensico® on Fordi kaubamärk Euroopas autosalongi jaoks loodud 
sünteetilisele materjalile. Veganpolstrina on selles ühendatud luksuslik ja 
pehme tunne, vastupidavus ning kaunis välimus. Seda on lihtne puhastada ning 
plekkide ja lõhnade eest kaitsta. Kvaliteetse välimusega Sensico® on mugav 
pikkadel sõitudel ja laseb ka südametunnistusel puhata, sest see pole loomset 
päritolu. See pakub meelerahu tänapäevastele ja püüdlikele juhtidele.

Märkus Kõik valuveljed on saadaval Fordi edasimüüja juures lisatasu eest. 
Külastage kodulehte ford-accessories.com

17"
Viie kodaraga Dark Tarnish viimistlusega valuveljed 
ST-Line’i puhul standardvarustuses

18"
Viie kodaraga kõrgläikega Shadow Black valuveljed 
ST-Line’i puhul valikvarustuses

17"
Viie kodaraga kõrgläikega Shadow Black valuveljed
Active’i puhul standardvarustuses
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LISAGE ISIKUPÄRA LISATARVIKUTELE3
1. Tagumise põrkeraua kaitse

2. Xvision (SCC)+ parkimisandurid

3. Pakiruumi kummimatt

4. Thule®+ jalgrattahoidik katusele

5. Risttalad katusele

6. Sportpedaalid

7. Fordi pardakaamera

8. Eemaldatav veokonks

9. Iga ilma põrandamatid

10. G3+ katuseboks

11. Porikummid

12. ClimAir®+ tuulesuunajad
 
 
 
+Tarvikule kehtib kolmanda osapoole tarnija garantii, lisateabe 
saamiseks vaadake tagakaant.

Rohkem EcoSporti lisatarvikuid leiate 
kodulehelt ford-accessories.com

Fordi märgiga kaupu saab osta 
kodulehelt  
fordlifestylecollection.com
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TEHNILISED ÜKSIKASJAD
Õppige oma Ford EcoSporti tundma seest ja 
väljast, alates nutikast mootoritehnoloogiast 
rikkaliku lisavarustuseni.

Mitmeosaliselt kokkuklapitavad tagaistmed

Klappige 60 : 40 suhtes kaheks jaotatud 
tagaistmed kokku ja taha tekib lisaruum, mis 

mahutab 1238 liitrit.

Ford EcoSport
Saadaval mitmete Ford EcoBoost 
bensiinimootorite ja esiveoga

JÕUDLUS

Automaatne Start-Stop-süsteem

Seiskab seisma jäädes automaatselt mootori, andes samal ajal voolu 
olulistele seadmetele, nagu esituled ja kliimaseade. Taaskäivitab mootori 
automaatselt, kui olete valmis uuesti edasi sõitma. (standardvarustuses)

1

Istekohad

EcoSporti kõrgem istumisasend aitab teil kergelt vajutada 
juhtnuppe, samas kui istmete kujundus tagab suurema 
mugavuse nii ees kui ka taga.

Ford EcoBoosti mootorid

Mitmete auhindadega pärjatud Fordi 1,0-liitrine EcoBoost 
bensiinimootor on saadaval 140 hj (103 kW), 125 hj (92 kW) ja 
100 hj (74 kW) versioonis, igaüks kuuekäigulise 
manuaalkäigukastiga.

3

4

Sõit ja juhitavus

EcoSport pakub jätkuvalt spetsiaalselt Euroopa klientidele 
kohandatud sõidumugavust ja juhitavust, mille tagavad 
optimeeritud vedrud, amortisaatorid, rooliseade, 
õõtshoobadega tagasild ja elektrooniline stabiilsuskontrolli.

2
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Kütus, jõudlus ja heitmed
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CO2-heitmedøø (g/km) - WLTP üldine 151-134 151-134

Kütusekuluøø l/100 km - WLTP üldine 6,6-5,9 6,6-5,9

5-ukseline

Heitmestandard Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP 

Käigukast 6-käiguline manuaal 6-käiguline manuaal

Vedu 4×2 4×2

Maksimumvõimsus (hj (kW)) 125 hj (82 kW) 140 hj (103 kW)

Pöördemoment Nm (Nm koos liigmomendiga) 170 Nm (200 Nm) 180 Nm (200 Nm)

Suutlikkusø

Tippkiirus (km/h) 180 186

0-100 km/h (s) 11.0 10.2

50-100 km/h* (s) 10.5 10.3

Massid ja kandevõimed

Tühimass (kg)# 1347 1347

Sõiduki täismass (kg) 1730 1730

Autorongi täismass (kg) 2630 2630

Suurim piduritega järelhaagise mass (kg) 900 900

Suurim piduriteta järelhaagise mass (kg) 670 675

*4. käigu korral. øFordi katsetulemused. DPF = diisli tahkete osakeste filter. Võrreldes tavaliste kütustega tagab BP Ultimate suurema võimsuse ja parema kiirenduse, vähendades seejuures heitmeid ja kütusekulu.  
øøDeklareeritud WLTP kütuse-/energiakulu, CO2 heitkoguse ja elektriga sõiduulatuse näitajad on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 ja nr 2017/1151 (EÜ) ning nende hilisemate täienduste tehniliste 

nõuete ja ettekirjutuste järgi. Kasutatud standardsed katseprotseduurid võimaldavad eri sõidukitüüpe ja tootjaid omavahel võrrelda. 
Peale auto kütuse-/energiasäästlikkuse mõjutavad auto kütusekulu/energiatarvet, CO2 heitkoguseid ja elektrilist sõidukaugust sõidustiil ning muud mittetehnilised tegurid. CO2 on peamine kasvuhoonegaas, mida peetakse üleilmse 

kliimasoojenemise põhjustajaks. Juhised kütuseökonoomsuse ja CO2-heitkoguste kohta (sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta) saate igast müügikohast tasuta. 
Sõiduki vähim tühimass, kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis, eeldades, et juht kaalub 75 kg; sõltub tootmishälvetest ja paigaldatud lisavarustusest. Haagise vedamisel halvenevad kõikide mudelite 

suutlikkuse ja kütusekulu näitajad. Maksimaalne koormus katusele võib kõikide mudelite puhul olla 40 kg.

LOODUD SÄÄSTLIKUKS
EcoSport on saadaval Fordi mitmeid auhindu 
võitnud 1,0-liitrise Ford EcoBoost bensiinimootori 
140 hj (103 kW) või 125 hj (92 kW) versioonis, mille 
kütusesäästlikkus on 5,4 l/100 km* ja CO2 
emissioon 121 g/km*.

Valida saab ka 100 hj (74 kW) mootori, mille 
kombineeritud kütusekulu on 5,3 l/100 km* ja CO2 
emissioon vaid 120 g/km*. Kõikidel mudelitel on 
käike sujuvalt vahetatav kuuekäiguline 
manuaalkäigukast.

Kütusesäästlikkuse ja heitkoguste kohta vaadake 
lisateavet vastavatest tabelitest.

TEHNILISED ÜKSIKASJAD MOOTORID4

*NEDC CO2MPAS korrelatsioonis olevad ametlikud testitulemused. Tegelik 
kütusekulu võib erineda. Lisateavet leiate jaotisest „Kütus ja jõudlus“.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113



Width (without mirrors): 1,765 mm

Mõõtmed

Pikkus varurattata (mm) 4096

Laius peeglite/kokkuklapitud peeglite/ilma peegliteta (mm) 2057/1816/1765

Kõrgus (ilma koormata) katusekaartega/katusekaarteta (mm) 1713/1653

Pealesõidunurk (sõitjate ja pagasita) 21,0°

Eemaldumisnurk (sõitjate ja pagasita) 33,3°

Teekumeruse ületusnurk (sõitjate ja pagasita) 23,3°

Kliirens koormata/täiskoormaga (160/137 diisel) 
(190/164 bensiin)

Pöördediameeter – äärekivist äärekivini (m) 10.6

Teljevahe 2519

Rööbe ees (min max (olenevalt ratta nihutusest)) 1530

Rööbe taga [ (olenevalt ratta nihutusest)] 1522

Pakiruumi maht (liitrites)‡

Viis istet (kuni pakiruumi katteni) 356

Viis istet (vahemik, olenevalt tagaistme asendist) (kuni pakiruumi katteni) 334

Kaks istet (katuseni täis) 1238

Pakiruumi mõõtmed

Laadimisava max kõrgus 881

Laadimisava max laius 1022

Max laadimiskõrgus (katuse/pakiruumikatteni) 1010/605

Laadimislaius rattakoobaste vahel 950

Laadimispikkus põrandal kuni teise rea istmeteni 691

Laadimiskõrgus esimese rea istmeteni (teise rea istmete seljatoed alla lastud) 1369 mm  
15,8 kraadi juures

Tõstekõrgus kõnniteelt (koormata) 627

‡Mõõdetud ISO 3832 nõuete kohaselt. Mõõtmed võivad mudelist ja paigaldatud varustusest olenevalt 
varieeruda. 

Kütusepaagi maht (liitrites)

Bensiin 52

Diisel 52

1. istmerida

Pearuum (ilma katuseluugita) 1008

Jalaruum (maksimaalne, kui iste on kõige tagumises keskmise kõrguse asendis) 1116

Õlaruum 1355

2. istmerida

Pearuum 971

Jalaruum (nominaalne, kui esiiste on 95% SAE asendis) 933

Õlaruum 1302

‡Mõõdetud ISO 3832 nõuete kohaselt. Mõõtmed võivad mudelist ja paigaldatud varustusest olenevalt 
varieeruda. 

Laius (koos küljepeeglitega): 2057 mm

Pikkus: 4096 mm
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Värvid ja viimistlus

Kere tavavärvid Kere metallikvärvid* Erimetallik 
värvid*
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Titanium (standard)

Istme pealispinnamaterjal ja värv: Groove Sensico® värv Ebony Black 
Istmepolstri materjal ja värv: Salerno Sensico® värv Ebony Black 

Armatuurlaua värv, ülemine ja alumine osa: Ebony Black
o n o o o o o o

ST-Line (standard)

Istme pealispinnamaterjal ja värv: Neosuede värv Ebony Black 
Istmepolstri materjal ja värv: Salerno Sensico® värv Ebony Black, punaste õmblustega 

Armatuurlaua värv, ülemine ja alumine osa: Ebony Black
o o n o o o o o o

Active (standard)

Istme pealispinnamaterjal ja värv: Salerno Sensico® värv Ebony Black 
Istmepolstri materjal ja värv: Salerno Sensico® miniperforatsiooniga värv Ebony Black, siniste õmblustega 

Armatuurlaua värv, ülemine ja alumine osa: Ebony Black
n o o o o o

*Lisavarustus, lisatasu eest.

Kahevärvilised katuse ja kerevärvi kombinatsioonid

 Kere tavavärvid Kere metallikvärvid* Erimetallik 
värvid*
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ST-Line

Agate Black n n n n n n n n

Active

Agate Black n n n n n n

*Valikvarustus lisatasu eest.

FORDI MAASTURITE KOHTA LISATEABE 
SAAMISEKS KÜLASTAGE KODULEHTE 
WWW.FORD.COM 

Illustratsioonid, kirjeldused ja tehnilised andmed. Selles brošüüris toodud andmed olid õiged selle trükkimineku hetkel. Fordi üks olulisemaid tegevussuundi on pidev tootearendustöö. 
Seepärast jätab Ford endale õiguse käesolevas trükises kujutatud ja kirjeldatud mudelite ning muude lahenduste tehnilisi näitajaid, värve ja hindu igal hetkel muuta. Täpseima ja 
värskeima info saamiseks pöörduge alati oma Fordi edasimüüja poole. Lisavarustus. Alati, kui käesolevas trükises on mõnd omadust/ funktsiooni kirjeldatud kui ‘Lisavarustust’ või 
‘Lisapaketti’ vms, tuleb arvestada, et see lisatakse baasmudelile lisatasu eest, v.a juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti. Kõik mudelid ja värvikombinatsioonid ei pruugi olla alati 
saadaval. Märkus. Mõned käesoleva trükise pildid kujutavad seeriatootmise eelmudeleid ning on arvuti poolt modelleeritud, seetõttu võivad lõppversiooni detailid/disain olla mõneti 
erinevad. Lisaks võivad mõned nähtavad auto detailid kuuluda lisavarustusse. Märkus. Käesolevas trükises tutvustatakse nii Fordi originaallisavarustust kui ka mitmeid tooteid meie 
tarnijatelt. +Tähistatud lisavarustuse alla kuuluvad meie tarnijate kaubamärki kandvad hoolikalt valitud tooted, mis ei saa kaasa Fordi poolt antavat garantiid, vaid on kaetud tarnija 
oma garantiiga. Selle täpsete tingimuste kohta saate teavet oma Fordi edasimüüjalt. Märkus. Bluetooth®-kaubamärk ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.’ile ning nende märkide 
kasutamine Ford Motor Company poolt toimub litsentsi alusel. iPod-kaubamärgi ja logode omanik on Apple Inc. Kõik muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele 
omanikele. Märkus. Mõned selles brošüüris kirjeldatud juhi abisüsteemid ja osa turvavarustusest on konstrueeritud töötama andurite abil, mille töö võib teatud ilmastiku- ja 
keskkonnatingimuste korral olla häiritud.
See rahvusvaheline kataloog sisaldab vaid kõige üldisemat teavet; selles toodud tehnilised andmed ja varustuse kirjeldus ei pruugi kehtida kõigis müügipiirkondades. Nii illustratsioonid 
kui ka tekst võivad sisaldada viiteidmudelitele, varustusele või võimalustele, mida ei pakuta mõnes piirkonnas ei standard-, valik- ega lisavarustusena. Lisaks võib kataloogist puududa 
osa pakutavast erivarustusest. Seepärast küsige alati uusimat teavet sõiduki tehniliste näitajate ja varustuse ning kehtivate hindade kohta oma Fordi edasimüüjalt.

Published by Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex,

England. Registered in England No. 235446.
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