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VISIONÄÄRLIK. LEIDLIK. TÄHELEPANUVÄÄRNE.
IGA SÕIDUK KANNAB TEMA NIME

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 topeltkabiiniga kaubik
metallikvärviga Moondust Silver (ei ole saadaval).

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 kaubik metallikvärviga
Chrome Blue (ei ole saadaval).
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Pildil on mudel Transit Trend L3 H2 Kombi metallikvärviga
Kapoor Red (valikvarustus).
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Kõigi aegade parim
Ford Transit
Karmiks tööks ehitatud
Veelgi nutikam. Veelgi võimekam. Veelgi tõhusam. Uus Ford Transit pakub teie
ettevõttele veelgi suuremat tootlikkust.

Uue Transiti kõigi versioonide puhul võite märgata suurenenud kandevõimet
ning jõulisemaid, suurema veojõu ja väiksema kütusekuluga mootoreid. Auto
esiosa on läbinud uuenduskuuri ning saanud 3 ribiga iseloomuliku iluvõre,
stiilse suure mootorikatte ja kaitseraua ning LED-tehnoloogiaga uued esituled.

Kabiinist leiate integreeritud ühenduvus- ja juhiabitehnoloogiad, mis aitavad
teil hakkama saada ka raskeimate tööpäevadega. Uue lahenduse saanud
salong pakub uute viimistlusmaterjalide, istmekatete ja värvidega veelgi
rohkem mugavust.

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 Van metallikvärviga Chrome Blue (ei ole saadaval).
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Tere tulemast teie
uude kontorisse
Uus Transit aitab teil pingutuseta hakkama saada ka raskeimate
tööpäevadega.

Ruumikas ja täiustatud salong, uus näidikutepaneel ja kõrgel tasemel
ergonoomika lubavad teil mugavalt kõike juhtida. Esipaneeli keskmes asuv uus
8-tolline puuteekraan toetab sõrmede kokkuviimist ja nipsamist ning pakub
palju erinevat teavet, meelelahutust ja navigatsiooni, kuid ka hääljuhtimise
võimalust.

Standardne kahekohaline eesmine kõrvalistuja iste või valikuline täielikult
reguleeritav üksik iste pakuvad piisavalt ruumi kuni kolmele inimesele, samas
kui esipaneelile paigutatud käiguvalits võimaldab kabiinis takistusteta liikuda.
Ja kuna rooli taga kulgeb elu mugavamalt – ja näeb ka märksa parem välja –
kui teil on ruumi kõigi oma asjade hoiustamiseks, leiate siit ka arvukalt erinevaid
panipaiku.

Pildil on mudel Transit Limited kaubik metallikvärviga Chrome Blue (ei ole saadaval).
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Näidatud mudel on Transit Trend L4 H3 kaubik tavavärviga Race Red.
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Karmiks tööks
ehitatud
Mida te kaubikult ka ei ootaks, Transit on loodud, et töö tehtud saaks.
Vaheseina (vastab DIN/ISO nõuetele) tagant leiate kuni 15,1 m³ vaba
kaubaruumi. L4 Jumbo peaaegu vertikaalsed külgseinad, kaubaruumi sile
põrand ja pikkus kuni 4217 mm võimaldavad hõlpsalt vedada standardse
pikkusega esemeid, nagu torud, plaadid ja vaibarullid.

Tänu laialt avanevale liuguksele, täiskõrguses tagaustele ja tagumise põrkeraua
sisse ehitatud astmele on juurdepääs laadimisalale kiire ja mugav. Tugev ja
lihtsasti puhastatav kaubaruumi põrand kaitseb teie kaubikut ja laadungit.

*Mõõdetud kuupmeetrites, täieliku vaheseina korral.

Külgseinte kinnituspunktid
Transiti DIN/ISO standardile vastavad
kinnituspunktid asuvad otse põranda
kohal kaubaruumi külgseintel. See
lihtsustab koorma kinnitamist ja hoiab
samal ajal põranda takistustevabana.
(Standardvarustus)

Kaubaruumi LED-valgustus
Tagab kaubaruumis parema valgustuse,
mistõttu kulub peale- ja mahalaadimiseks
vähem aega. (Kaubiku ja topeltkabiiniga
kaubiku puhul valikvarustus)
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Transit kaubik

10,0
m³*

Standardne katus H2
Esivedu 11,2 m³

10,7
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Pikk teljevahe EF L4

9,5
m³*

Taga-/nelikvedu

11,5
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

11,0
m³*

Taga-/nelikvedu

13,0 m³

12,4
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

15,1 m³

Kõrge katusega H3
Taga-/nelikvedu

*Mõõdetud kuupmeetrites, täieliku vaheseina korral.
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Max kogukangevõime kuni 1468 kg
Registrimass 2800 kg kuni 3550 kg

Max kogukangevõime kuni 1414 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3550 kg

Max kogukangevõime kuni 2158 kg
Registrimass 3490 kg kuni 4700 kg

Euroalus x4

Euroalus x4

Euroalus x5

2/3
istekohta

2/3
istekohta

2/3
istekohta

Euroalus 1200 mm x 800 mm

Transit Van 19.75MY V2 EDM EE.indd   9 29/04/2020   08:52:14



10

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   10 12/12/2019   14:30:07

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   11 12/12/2019   14:30:10

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

Ruumi kõigile teie
vajadustele
Kui teil on vaja vedada nii brigaadi, tööriistu kui ka kaupa, on täiuslikuks
transpordilahenduseks topeltkabiiniga kaubik. Külgmised liuguksed* on
täielikult klaasitud ja tagavad teisel istmereal asuvale neljale reisijale vaba
juurdepääsu.

Transit topeltkabiiniga kaubik, mis on mõeldud seitsme inimese mugavalt
transportimiseks ja mille turvalise vaheseina taga on paindlik kaubaruum
mahutavusega 10,6 m³, tuleb toime peaaegu iga tööga.

*Kõrvalistuja poolne külgmine liuguks on standardvarustuses; kaks külgmist liugust on saadaval lisavalikuna.

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 topeltkabiiniga kaubik metallikvärviga Diffused Silver
(ei ole saadaval).
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Kohandatav
kaubik
Uues Transit topeltkabiiniga kaubikus on piisavalt ruumi nii teile, teie
meeskonnale kui ka varustusele. Viige kuni 7-liikmeline meeskond koos
universaalsesse kaubaruumi paigutatud tööriistade või kaubaga mugavalt
objektile. Kaks klaasitud külgmist liugust tagavad lihtsa juurdepääsu kõrge
kvaliteediga teise rea istmetele. Tugev täiskõrge vahesein loob aga tõkke
reisijate- ja pakiruumi vahele. Kummikattega põrand ja pooles kõrguses
küljeviimistlus tagavad vastupidavuse karmidele tööoludele.

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 topeltkabiiniga kaubik valikulise metallikvärviga
Diffused Silver (ei ole saadaval).

Täiendav mitmekülgsus
Kui teil on vaja veelgi mitmekülgsemat
Transitit, ei pea te kaugelt otsima. Valige
topeltkabiiniga kaubik, mis mahutab kuni
seitse inimest. Selle standardne vahesein
eraldab turvaliselt sõitjate ala
kaubaruumist.
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Topeltkabiiniga kaubik
Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Pikk teljevahe EF L4

Max kogukangevõime kuni 1259 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 1205 kg
Registrimass 3365 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 964 kg
Registrimass 3500 kg

Euroalus x2

Euroalus x2

Euroalus x3

5-7
istekohta

5-7
istekohta

5-7
istekohta

6,1
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

5,7
m³*

Taga-/nelikvedu

7,6
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

7,2
m³*

Taga-/nelikvedu

*Mõõdetud kuupmeetrites, täieliku vaheseina korral.

6,7
m³*

6,4
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

8,4
m³*

8,0
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

10,6 m³

Kõrge katusega H3
Taga-/nelikvedu
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Kombi
Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Max kogukangevõime kuni 1290 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 1244 kg
Registrimass 3365 kg kuni 3500 kg

8/9
istekohta

8/9
istekohta

10,0
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

9,5
m³*

Taga-/nelikvedu

11.5
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

11,0
m³*

Taga-/nelikvedu

11,2
m³*

10,7
m³*

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

13.0
m³*

12,4
m³*

Kõrge katusega H3
FWD

Taga-/nelikvedu

Euroalus 1200 mm x 800 mm
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Ülalpidamiskulud
Kvaliteetsus ja vastupidavus on uue Transiti läbivad omadused. Lisaks täiustatud 2,0-liitristele EcoBlue diiselmootoritele on Transit saadaval ka 48 V mahehübriid
jõuülekandega (mHEV). Manuaalkäiguvahetusega mudelitel saada olev mHEV-tehnoloogia aitab just rohkete peatumistega linnaliikluses kütusesäästlikkust veelgi
parandada. mHEV-süsteem salvestab pidurdamise ajal energiat liitiumioonakusse ning kasutab salvestatud energiat mootori ja elektriseadmete käitamiseks.

Alates täiustatud mootoritest kuni uuenduslike kütusesäästmistehnoloogiate ja uue sõiduki hooldusvajaduse jälgijani, mis analüüsib, kuidas teie sõidukiga sõidetakse, aitab
uus Transit parendada töökindlust, kasutustõhusust ja kasutuskulusid.

Sõiduki hooldusvajaduse jälgija
Analüüsib sõiduki andmeid, et tagada mootori parimal
tasemel jõudlus. Näitab näidikutepaneelil erinevat teavet sh
õlivahetuseni jäänud aega, heitgaasivedelikuga AdBlue®

läbitava järelejäänud tee pikkuse ja kütuses sisalduva vee
hoiatuse. (Standardvarustus)

Korgita tankimissüsteem Ford Easy Fuel
Ainulaadne kaitsemehhanism ei lase kellelgi kogemata valet
kütust tankida. Peale selle pole enam vaja määrdunud
kütusepaagikorki puudutada. (Standardvarustus)

Automaatne Start-Stopi süsteem
Lülitab mootori automaatselt välja kohe, kui peatute ja käigu
välja võtate. Kui tahate edasi sõitma hakata, käivitub mootor
uuesti, aidates sellega vähendada nii kütusekulu kui
heitmekogused. (Standardvarustus)

Transit Van 19.75MY V2 EDM EE.indd   17 29/04/2020   08:52:18
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Esivedu
■ Madalam kaubaruumipõrand

hõlbustab peale- ja
mahalaadimist.

■ Suurem kaubaruum ja kõrgem
siseruum

■ Võrdväärsete tagaveoliste
mudelitega võrreldes väiksem
kütusekulu ja suurem kaubaruum.

Tagavedu
■ Traditsiooniline veoskeem

raskematesse töötingimustesse.
■ Suurepärane valik vedamise

jaoks.
■ Suurepärane haarduvus veo

tingimustes, eriti just koormatuna.

Nelikvedu*
■ Juhi sisselülitatav

nelikveosüsteem suurendab
haardumist keerulistes
sõidutingimustes

■ Tavaoludes suunatakse veojõud
tagaratastele. Sisse lülitatuna
suurendab see süsteem
automaatselt mootori
pöördemomenti nendel ratastel,
mis haarduvad kõige paremini.

■ Sobilik päästeteenistustele või
kommunaalteenusteettevõtetele,
kus sageli tuleb sõita maastikul
või kruusakattega teedel

Transit Van 19.75MY V2 EDM EE.indd   18 29/04/2020   08:52:19

18

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   18 12/12/2019   14:30:49

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

19

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   19 12/12/2019   14:30:52

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

Vedav jõud
Teie tegevusvajaduste paremini toetamiseks on uus Transit saadaval esi-, taga
või nelikveolisena*. Kõigi mootoritega on standardina saadaval 6-käiguline
manuaalkäigukast, kuid esiveoliste mudelite puhul on valikus veel ka
6-käiguline automaatkäigukast.

Teeolude halvenemise korral ei ole nelikveo suutlikkusest miski
usaldusväärsem. Valitud mudelitel* saada olev Transiti intelligentne
nelikveosüsteem aitab teil rasketel teedel sujuvamalt ja kindlamalt edasi
liikuda.

*Nelikvedu on valikvarustusena saadaval 130 hj ja 170 hj mootoritega kaubiku, topeltkabiiniga kaubiku ja Kombi N1 350
mudelitel.
**Uus 10-käiguline automaatkäigukast on saadaval valikvarustusena tagaveolistele mudelitele alates 2020. aasta algusest.
Lisainfo saamiseks pöörduge Ford Transiti edasimüüja poole.

SelectShift 6-käiguline
automaatkäigukast
Tagab sujuva ja rahuliku sõiduelamuse,
seda eriti tiheda liikluse korral. Käigukast
võimaldab raskemates sõiduoludes,
näiteks libedal või järskudel kallakutel,
käike lukustada. (Esiveoliste mudelite
puhul valikvarustuses)
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Tutvuge oma telefoni uue parima sõbraga
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 ühildub sujuvalt teie nutitelefoniga, lubades teil juhtida kõike alates telefonikõnedest ja tekstisõnumitest kuni muusika ning satelliitnavigatsioonini – kõike
8-tollise puuteekraani kaudu või märkimisväärselt lihtsate häälkäskluste abil. Kaart värskendab abi teie õigel teel ja graafikus hoidmiseks ning on tasuta teatud aja jooksul
pärast sõiduki registreerimist.

SYNC 3-e omadused
■ Kasutage oma telefoni, muusikat, rakendusi ja navigeerimist lihtsate

häälkäskudega
■ Tekstisõnumid loetakse teile ette
■ Hädaabifunktsioon† aitab sõidukis viibijatel helistada hädaabinumbrile ja annab

häirekeskusele kohalikus keeles teavet auto asukoha kohta
■ AppLink võimaldab hallata SYNC-iga ühilduvaid rakendusi ning Apple CarPlay ja

Android Auto võimaldavad navigeerida nutitelefonis SYNC 3 avaekraani kaudu,
just nagu oleks teie mobiiltelefon

■ Värviline puuteekraan toetab mitmepunktilise puudutusega nipsamist ja
suumimiseks sõrmede kokkusurumist ning lubab järjestada rakenduse ikoone ja
taustakuvasid nii, nagu te teeksite seda oma tahvelarvutil või mobiiltelefonil

Tutvuge lisaomadustega oma nutitelefonis rakenduse FordPass abil.

■ Valige teie teele jäävad huvipunktid. AppLinki kaudu ühendudes saadab FordPass
need asukohad automaatselt teie SYNC 3 navigatsioonisüsteemi

■ Otsige tankimiskohti kaubamärgi või kütuseklassi järgi ja võrrelge hindu
■ Otsige vabu parkimiskohti, vaadake hindu, lahtiolekuaegu ja hinnanguid

Pidage meeles, et SYNC 3-süsteemi täielik integreerimine nutitelefoniga on saadaval ainult telefonide iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) või uuemate jaoks. Mõned SYNC 3 funktsioonid vajavad andmeühendust, mis tähendab, et rakenduvad mobiilse andmevahetuse tasud.
Kui soovite kontrollida, kas Apple CarPlay ja Android Auto on teie turul olemas, siis leiate kõige värskema teabe ametlikelt Apple CarPlay ja Android Auto veebilehtedelt.
* Fordi hädaabisüsteem on SYNC-i funktsioon, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga seotud ja ühendatud mobiiltelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles auto turvapadjad on täitunud või
kütusepump töötamast lakanud. Omadus toimib rohkem kui 40 Euroopa riigis ja piirkonnas.
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Sünnist saati ühendatud
Ainult Ford suudab pakkuda täielikult ühendatud kooslust, mis on juba algusest peale täielikult integreeritud. FordPass Connect* modem ja rakendus FordPass muudavad
erinevate tõhusus- ja turvafunktsioonidega teie töö märksa hõlpsamaks.

■ Live Traffic** saadab otse teie SYNC 3 navigatsioonisüsteemi värsket
liiklusteavet. Tehnoloogia kohandab seejärel liiklustingimuste alusel soovituslikku
marsruuti, et te sihtkohta sõitmisel liigselt aega ei peaks raiskama

■ Parda Wi-Fi***, mille kiirus küünib 4G-ni suudab ühendada võrku kuni 10
mobiilseadet. Sihtkohta jõudes on teil võimalik toetada mobiilset töötamist kuni
15 m kaugusel sõidukist

Ford Data ServicesTM†

Teenustega Ford Data ServicesTM ja FordPass Connect on teil võimalik saata oma
sõiduki andmeid turvaliselt kas teie enda telemaatikarakendusse või siis valitud
telemaatikateenuse pakkujale. Võimalike andmete hulka kuuluvad: sõiduki tervis,
sõiduki asukoht, kütusekulu ja sõitmise iseärasused ning neid on võimalik saada
mitme erineva sõiduki kohta. Andmeid on võimalik integreerida teie olemasoleva
majasisese rakendusega või teie poolt valitud telemaatikateenuse pakkujaga.

■ Alarmi teavitus alarmi rakendumisel saadetakse teile rakendusega FordPass
teavitus ja teil on selle abil võimalik oma sõiduk turvalisena hoida

■ Kauglukustamine ja -avamine võimaldab teil kontrollida, kas sõiduk on
lukustatud ja seda eemalt lukustada, olenemata kui kaugele te sõidukist võite
asuda

■ Leidke lähedal asuvaid parkimiskoht ja filtreerige tulemusi sõiduki minimaalse
juurdepääsukõrguse alusel

■ Sõiduki olek hoiab juhid kursis põhihooldusega, kontrollige kiirelt piisava
kütusekoguse olemasolu ja kas rehvirõhk on antud koormuse jaoks piisav

Ford TelematicsTM†

Ford TelematicsTM ja FordPass Connect võimaldavad teil intuitiivse kasutajapaneeli
abil hõlpsalt andmeid vaadata ja kõiki oma sõidukeid hallata. Mitme erineva sõiduki
kohta on võimalik saada sõiduki tervist, sõiduki asukohta, kütuse kasutamist ja
sõiduviisi puudutavat teavet. Teave esitatakse koos vihjetega, millele reageerides
saate sõidukipargi haldamiseks vajalikud andmed.

*FordPass Connect kuulub standardvarustusse, kui sõidukil on 4" või 8" puuteekraan. Sõitjateruumis olev modem ühendatakse sõiduki kättesaamisel. Te saate mõnede andmete jagamise kas lubada või keelata. Tehnoloogia tehakse valitud müügipiirkondades kättesaadavaks
2019. aastal, ülejäänud turgudel 2020. aastal. FordPass Connecti kasutamine on esimese kahe aasta jooksul tasuta, seejärel tuleb selle eest maksta tellimuspõhiselt.
**Live Trafficu juurdepääs on esimesed 2 aastat pärast uue Fordi ostmist tasuta, sisaldades SYNC 3-e koos navigeerimisega; pärast seda tuleb maksta aastatasu.
*** Wi-Fi pääsupunkt (kuni 4G LTE) sisaldab tasuta juhtmeta andmeside prooviperioodi, mis algab siis, kui klient aktiveerib selle Vodafone’i juures, ja lõpeb 3 kuu möödumisel või kui on kasutatud 3 GB andmeedastust, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Seejärel saab osta
Vodafone’i andmepakette. Lisateavet nende andmesidepakettide kohta vt nende veebilehelt. Sõidukisse integreeritud Wi-Fi pääsupunkti võimaluste maksimaalseks kasutamiseks peab 2019. aasta Fordi sõiduk olema varustatud asjakohase riistvaraga ning peab olema
sõlmitud andmesideleping. Andmete katvus ja andmeteenus ei ole kõikjal saadaval ning võivad kohalduda teie andmesidelepingu tingimused, sh sõnumi- ja andmesidetasu.
†Ford Data Services™ ja Ford TelematicsTM vajavad kehtivat lepingut ja konto tellimust.
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Nutikas parkimine
Hõivatud tänaval või kitsas kohas parkimine võib olla keeruline. Kuid koos
valikulise parkimisabiga Active Park AssistØ muudab uus Transit selle
lihtsamaks kui te oleks arvata osanud. Ultraheliandurid suudavad tuvastada
objekte ümber kogu sõiduki ja hoiatada teid, kui mõni neist teile liiga lähedale
satub. Täiustatud Active Park AssistØ ei jää sellele peatuma – tuvastades õige
suurusega parkimiskoha, roolib ta teid automaatselt sinna kohale või sealt
kohalt ära, samas kui teie kasutate pedaale ja käike. (Valikvarustus)

Saadaval on ka kõrgel asuv valgustiga tahavaatekaamera. Laia vaateväljaga
kaamera ja sõiduki taga asuvat ala valgustav lamp tagavad rasketes oludes
hea nähtavuse. Kui tellitud on ka eesmine lainurkkaamera, saab tagakaamera
juurde täiustatud laia vaatenurga võimekuse. (Valikvarustus)

Ø Kasutab andureid.

Teega risti parkimine
Täiustatud Active Park AssistØ suudab
tuvastada õige suurusega parkimiskoha ja
aidata teid sinna sisse manöövedada.

Teega rööpselt parkimine
Täiustatud Active Park AssistØ suudab teid
aidata isegi paralleelparkimiskohast
väljasõitmisel.

Pildil on mudel Transit Limited L3 H3 Van metallikvärviga Moondust Silver (ei ole saadaval).
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Alati ärgas
Uus Transit on loodud vaatama teie, teie sõiduki ja teie ümber viibijate järele. Põikliikluse hoiatusega pimeala teavitussüsteem Ø2) teavitab teid küljepeeglitesse integreeritud
tagasihoidlike hoiatustulede abil, kui sõidu ajal siseneb teie pimealasse teine sõiduk. (Valikvarustus) Sarnaselt hoiatab põikliikluse hoiatusØ2) risti parkimiskohalt
tagurdamise ajal tuvastatud liikuva sõiduki või mõne muu ohu eest ning võib hädakorral isegi automaatselt pidurid rakendada. Live Traffic* teavitab teid teekonnal aset
leidnud avariidest ja viivitustest. (Valikvarustus)

Ø Kasutab andureid.
2) Juhiabisüsteem.
*Live Trafficu juurdepääs on esimesed 2 aastat pärast uue Fordi ostmist tasuta, sisaldades SYNC 3-e koos Navigeerimisega; pärast seda tuleb maksta aastatasu.

Live Traffic*
Edastab värske liiklusteabe otse teie SYNC 3
navigatsioonisüsteemile. Seejärel kohandab tehnoloogia teile
soovitatavat marsruuti liiklusolude põhjal, aidates teil õigel ajal
ja lõõgastununa kohale jõuda. Saadaval navigeerimisega
SYNC 3-e kaudu FordPassis.

Ristisuunas liikujate eest hoiatamise süsteemØ2)

Ristisuunas liikujate eest hoiatamise süsteem skaneerib
vasakult ja paremalt, kui tagurdate ristisuunas asuvasse
parkimiskohta, ja hoiatab liikuvate sõidukite ja teiste ohtude
eest. (Valikvarustus)

Pimeala teavitussüsteemØ2)

Kui sõidu ajal siseneb teine sõiduk pimealasse, hoiatab
süsteem teid vastava poole küljepeeglis oleva ohutulega.
(Valikvarustus)

Pildil on mudel Transit Limited L3 H2 Van metallikvärviga Chrome Blue (ei ole saadaval).
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Pildil on mudel Transit Limited L3 Van metallikvärviga Chrome Blue (ei ole saadaval).

Liikumiskiiruse
määramine
Seadke endale intelligentse kohanduva kiirushoidikugaØ2) ise sobiv sõidukiirus.
Süsteem suudab teha kindlaks kehtiva piirkiiruse ja hoida valitud sõidukiirust
automaatselt tuvastatud piirkiiruse piires. Täiustatud radartehnoloogia skannib
teie ees asuvaid aeglasemalt liikuvaid sõidukeid ja võib automaatselt
kohandada teie sõidukiirust, et säilitada eelmääratud pikivahe ees sõitva
sõidukiga. Kui tee on vaba, taastab teie auto varem valitud kiiruse.
(Valikvarustus, vajalik on navigatsiooniga SYNC 3)

Ø Kasutab andureid.
2) Juhiabisüsteem.

Intelligentne kohanduv kiirushoidikØ2)

Intelligentne kiiruspiirik, intelligentse kohanduva kiirushoidiku ja  liiklusmärgituvastusega
teeb kindlaks kehtiva piirkiiruse ja hoiab sõiduki kiiruse automaatselt tuvastatud piirkiiruse
piires. (Valikvarustus, vajalik on navigatsiooniga SYNC 3)
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Külgtuule
stabiliseerimissüsteemØ2)

Aitab juhil püsida oma sõidureas tugeva
ja puhangulise tuule korral. Selleks
kasutatakse ESC-süsteemi, mis
tuvastab külgtuule mõju sõidukile.
Ø Kasutab andureid.
2) Juhiabisüsteem.

Elektrooniline
stabiilsuskontrolli süsteem
(ESC)Ø1)

Süsteem tuvastab kõrvalekaldumise
teie valitud trajektoorilt ja püüab
taastada sõiduki õige liikumistee,
reguleerides automaatselt pidurdamist
ja mootori võimsust. Veojõu
kontrollsüsteemØ1) takistab rataste
liigset pöörlemist ja tagab parima
võimaliku haarduvuse, jälgides ja
reguleerides pidevalt igale rattale
edastatavat pöördemomenti.
(Valikvarustuses)
Ø Kasutab andureid.
1) Turvafunktsioon.

Funktsioonid,
mis teevad teie
elu lihtsamaks
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Sõidurajal püsimise
süsteemØ2*)

Sõidurajalt lahkumise hoiatuse süsteem
teavitab juhti rooli vibreerimisega, kui
auto läheneb sõidurada tähistavale
teemärgistusele, aga suunatuled ei ole
sisse lülitatud. Hoiatusele vastamata
jätmise korral aitab sõidurajaabi teid
märgistatud raja piirides hoida.
(Valikvarustus)
Ø Kasutab andureid.
2) Juhiabisüsteem.
* Töötab kiirusel üle 65 km/h mitmerealistel maanteedel, mis
on tähistatud selgelt nähtavate eraldusjoontega.

Jalakäijatuvastusega
kokkupõrke eelne abiØ2)

Radarit ja kaamerat kasutav süsteem
on loodud tuvastama teisi sõidukeid ja
jalakäijaid ning hoiatab teid võimaliku
kokkupõrke eest. (Valikvarustus)
Ø Kasutab andureid.
2) Juhiabisüsteem.
*Jalakäijate tuvastamine töötab kuni 80 km/h sõidukiiruse
juures.

Laia vaateväljaga
esikaamera
Näitab ka teie sõiduki esiosast
vasemale ja paremale. Eriti kasulik
ristmikel ja parkimiskohalt ettesuunas
väljasõitmisel, kui nähtavus küljele on
piiratud. (Valikvarustus, sisaldab ka
tagurduskaamerat ja valgustit)

Elektriline kaubaruumiuks
Muudab peale- ja mahalaadimise
lihtsamaks. Ust saab käitada kas
kaubaruumiukse käepideme,
armatuurlaual asuva spetsiaalse nupu
või kaugjuhtimisnupu abil. (Van, Kombi
Van ja Kombi M1 puhul valikvarustus)
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◊Märkus. Seljaga sõidusuunas olevat turvaistet ei tohi
kunagi paigaldada kõrvalistuja istmele, kui Fordi sõiduk on
varustatud kõrvalistuja toimiva turvapadjaga. Pildil on mudel Transit Ambiente L3 H2 Van metallikvärviga Moondust Silver (valikvarustus).

Keretüübid
Kaubik

Topeltkabiiniga kaubik

Ambiente
Välisvarustuse
põhielemendid
■ Küljepeeglid koos integreeritud

külgsuunatulede ja nn pimeda nurga
kõrvaldusfunktsiooniga

■ Puldiga kesklukustus
■ Kaassõitjapoolne liuguks
■ Tagumised porikummid
■ 15" terasveljed koos ilukilpidega 290 ja 310

seeria mudelitel ja kõikidel
automaatkäigukastiga seeriatel

■ 16" terasveljed koos ilukilpidega 330 ja 350
seeria mudelitel ja kõikidel
automaatkäigukastiga seeriatel

■ Auto-Start-Stop-süsteem

Sisevarustuse põhielemendid
■ 1-DIN raadio, MyFord Dock, neli eesmist

kõlarit (kaks bassikõlarit ja kaks
kõrgsageduskõlarit), heli
kaugjuhtimisnupud ja iPod®-i toega
USB-port

■ Reguleeritava kõrguse ja sügavusega
roolisammas

■ Elektriliste tõstukitega esiaknad
■ Juhi turvapadi
■ Deaktiveerimisfunktsiooniga kõrvalistuja

turvapadi (ainult Kombi M1)
■ 4 suunas reguleeritav nimmetoega ja

käetoega juhiiste

Mootorid
Diisel
130 hj (96 kW)/350 Nm

125 hj (125 kW)/350 Nm. 470 Nm
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Pildil on mudel Transit Trend L3 H2 Van metallikvärviga Kapoor Red (valikvarustus).

Keretüübid
Kaubik

Topeltkabiiniga kaubik

Kombi

Trend
Välisvarustuse
põhielemendid lisaks
Ambiente’ile
■ Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega ja

isetumenevad küljepeeglid
■ Prožektor-tüüpi halogeenesituled koos

staatiliste kurvituledega
■ Eesmised udutuled
■ Terve ratta ilukilbid
■ Parkimisandurid ees ja taga

Sisevarustuse põhielemendid
lisaks Ambiente’ile
■ DABiga 1-DIN raadio, MyFord Dock, neli

eesmist kõlarit (kaks bassikõlarit ja kaks
kõrgsageduskõlarit), heli
kaugjuhtimisnupud ja iPod®-i toega
USB-port

■ Lihtsalt puhastatav kaubaruumi põrand
(ainult kaubik)

■ Kiirushoidik koos kiiruspiirikuga

Mootorid
Diisel
105 hj (77 kW)/310 Nm

130 hj (96 kW)/360 Nm

170 hj (125 kW)/390 Nm
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Värvid ja viimistlus
Valige kerevärv ja
istmeviimistlus, mis
teie ettevõtte
kaubamärki kõige
paremini
väljendavad" with
"tegevusalaga kõige
paremini sobivad.
1. Ambiente
Istme pealispind: Traxon, värv Charcoal Black
Istmepolster: Max, värv Charcoal Black

2. Trend
Istme pealispind: City, värv: Ebony
Istmepolster: City, värv Ebony

3. Ambiente
Istme pealispind: Artec Vinyl, värv Pewter
Istmepolster: Prima Vinyl, värv Pewter

1. 2. 3.
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Frozen White
Tavavärv

Moondust Silver,
Metallikvärv*

Magnetic
Metallikvärv*

Blazer Blue
Tavavärv

Agate Black
Metallikvärv*

Chrome Blue
Metallikvärv*

Race Red
Tavavärv

Kapoor Red
Metallikvärv*

Diffused Silver
Metallikvärv*

Tsinkkate Fosfaatkate Elektroforeesmeetodiga
peale kantud kattekiht

Krunt Kattevärv Clearcoat (mitte koos kerevärviga
Frozen White)

Märkus. Kasutatud pildid näitavad vaid kerevärve ega pruugi täpselt vastata kirjeldatud sõidukitele. Trükitehniliste piirangute tõttu võivad tegelikud värvid selles trükises toodud siseviimistluse ja autokere värvidest veidi erineda.
*Kere metallikvärv kuulub valikvarustusse ja on saadaval lisatasu eest.

12-aastane läbiroostetamisvastane garantii.
Transit võlgneb oma vastupidava välispinna eest tänu põhjalikule mitmeetapilisele värvimisprotsessile. Uued töömeetodid ja materjalid (vahaga töödeldud terasest kereosad ja ülimalt vastupidav
kattekiht) tagavad masina hea väljanägemise paljudeks aastateks.
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Lisage isikupära
Põhikatuseraam, lukustatav
Katuserelsile saab kinnitada erineva
katusevarustuse esemete
transportimiseks katusel. Katuserelssi
saab stabiilsuse suurendamiseks
laiendada lisatalaga. (Lisatarvik)

Q-Top®+ (Q-Tech)
katusekonstruktsioon
Kerge alumiiniumkonstruktsioon
võimaldab kaasa võtta lisakaupa*.
Sobib ideaalselt suurte, pikkade või
mahukate esemete vedamiseks ja
muudab igapäevatöö veelgi
paindlikumaks (lisatarvik). Saadaval ka
koos tagumise redelirullikuga, mis
hõlbustab pealelaadimist. (Lisatarvik)

Brink®+ veotiisel
Suurema veovõime tagab veokonks, mis
suudab olenevalt mootorist vedada
kuni 3500 kg (Lisatarvik).
(Kommertskasutajatel võib vaja minna
digitaalset tahhograafi.
Paigalduskomplekti saate Fordi
edasimüüjalt.)

Tagaredel
Kuni 180° küljele avanevate hingedel
kaubaustega sõidukitele v.a pikendatud
teljevahega sõidukitele. Pakiruumi maht
125 kg. (SAADAVUS TBC)

Sisemine katuseraam
Kaks musta terasraami kannavad kuni
50 kg raskust ja neid saab kinnitada
katuse sees olevatele juhtrelssidele
paralleelselt paindliku
laadimispõrandaga. (Valikvarustus ja
tarvik)

Külgtalad
Stiilsed roostevabast terasest külgtalad
(läbimõõt 60 mm x 1,5 mm) pakuvad
täiendavat kaitset igapäevaste kriimude
ja mõlkide eest. (Lisatarvik)

Tagaakna kaitse
Kaitse on lisaturvalisuse tagamiseks
kinnitatud tagaakende siseküljele ja see
ei piira nähtavust. (Valikvarustus ja
tarvik)

Iga ilma põrandamatid

Kõigiks ilmaoludeks sobivad Transiti
nimeplaadiga porimatid sobivad täpselt
ning kaitsevad pori ja niiskuse eest. Juhi
matt on kinnitatud kindlalt sõiduki
põranda külge, et see püsiks korralikult
paigal. (Valikvarustus ja/või tarvik)
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+Varustus, mis on kaetud toote tarnija garantiiga; täpsem teave tagakaanel.
*Vt sõiduki massi ja koormuse spetsifikatsiooni.
Tarvikuid vaadake tarvikute kataloogist aadressil www.ford-accessories.com.
Fordi tootemarki kandvad tooted – alates riietest ning lõpetades elustiilitoodete ja mudelautodega – leiate aadressilt www.fordlifestylecollection.com.

Kaubaruumi puidust põrand
Mittelibiseva pinnakattega lehtpuidust
põrand. Integreeritud lennutranspordi
kaubasiinid (LWB-EF L4-s on neli sellist siini)
vastavad ISO nõuetele ja on 500 daN
testitud. Uksesektsioonides asuvad
alumiiniumist otsaservad suurendavad
vastupidavust. (Valikvarustus)

Kaubahalduspakett
Koormakinnituskomplektis on pooles
kõrguses ja täiskõrguses külgrelsid koos
kinnitustarvikutega (valikvarustus).
Kaubaruumi põranda komplekti kuuluvad
libisemisvastase kattekihiga lehtpuidust
põrand ja kõrgemale tõstetud integreeritud
relsid (500 daN/ISO). Kinnitussiinid
katusekaarel ja neli vedrutala. (Lisavarustus
ja tarvik)

Kaubavõrk
Koormate hõlpsaks kinnitamiseks mõeldud
kerge kaubavõrgusüsteem. Ideaalne kulleri- ja
pakiveoteenuseid pakkuvatele ettevõtetele.
Kinnitub külgedele paigaldatud
sidumispunktidesse ja kui seda ei kasutata,
saab võrgu pakkida hoidekotti. Max koormus
500 daN. (Valikvarustus ja tarvik)

Mootori põhjakate
Tugevad roostekindlast terasest
põhjakate kaitseb juhusliku kahjustuse
eest karmides tingimustes. Kergesti
eemaldatav õlivahetuseks ja
regulaarseks hoolduseks. (Valikvarustus
ja/või tarvik)

Bosch®+ tagurdamishoiatus
Töötab koos tagasikäiguga. Annab
jalakäijatele tagurdavast sõidukist
helisignaaliga märku. (Lisatarvik)

ClimAir®+ tuulesuunajad
Võimaldage värskel õhul sõidukisse
tulla, sõites avatud esiakendega, seda
isegi kerge vihma- või lumesaju korral.
(Lisatarvik)

SCC/Vodafone parkimisabi
Hoiatav helisignaal aitab hinnata
kaugust ees ja taga asuvate
takistusteni. (Lisatarvik)

Rhino Products®+ SafeStep™

Tugev tagaaste hõlbustab juurdepääsu
sõidukisse. Sisaldab täiendava
kindlustunde tagamiseks
tagurdusandureid. (Lisatarvik)
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Märkus. Kütusekulu ja heitmete kohta lisateabe saamiseks vt tehniliste andmete
jaotist.
Märkus Mõned ülalloetletud funktsioonid on valikulised, lisatasu eest ja ei pruugi olla
saadaval kõikidele mudelitele. Lisaandmete saamiseks vaadake tehniliste andmete
tabeleid või rääkige Fordi kaubanduslike sõidukite müügiesindajaga.

Tõhusus
Eelistatud jõuallikas
Veojõust ja pöördemomendist kütusesäästu ja rafineerituseni - iga järgmise põlvkonna Ford EcoBlue
diiselmootorit on optimeeritud vastama kõikidele vajadustele. Täiustatud, uusimate Euro 6.2 heitmestandarditele
vastavad mootorid on eelkäijatest veelgi puhtamad ja kütusesäästlikumad. Eelmiste jõuallikatega võrreldes on
kütusesääst kuni 7%.

Tõhus
2,0-liitrine Ford EcoBlue 105 hj
diiselmootor
Fordi uues 2,0-liitrine Ford EcoBlue 105 hj (77 kW)/310
Nm diiselmootoris on ühendatud väljapaistev
kütuseefektiivsus (kütusekulu alates vaid 7,2-9,9 l/100
km*) suurepärase juhitavuse ja täiustatud
omadustega. Selle tipptasemel konstruktsioon aitab
kokku hoida kulusid, mõjutamata sõiduki kande- ja
sooritusvõimet.
*105 hj alates 7,2-9,9 l/100 km, 166-185 g/km. WLTP üldine

Kütusesäästu võtmetehnoloogiate hulka
kuuluvad
■ Auto-Start-Stop-süsteem
■ Fordi nutikas regeneratiivlaadimine

■ Käiguvahetuse näidik ökonoomse sõidu toetamiseks
■ Elektriline roolivõimendisüsteem (EPAS)
■ Aerodünaamilised disainitäiustused
■ Madala veeretakistusega rehvid

166-185
g/km*

105 hj

310 Nm

Mahehübriid elektrisõiduki (mHEV) tehnoloogia
Manuaalkäigukastiga uute Transitite puhul on ühe valikuna kasutusele võetud innovaatiline mahehübriid (mHEV)
tehnoloogia. Süsteem kasutab sõiduki liikumise ajal energia kogumiseks integreeritud starterit/generaatorit ja
salvestab saadud energia 48 V liitiumioonakusse. Seejärel kasutatakse salvestatud energiat mootori toetamiseks
sõitmise ja kiirendamise ajal ning sõiduki elektriliste lisaseadmete toiteks. Süsteem parandab veelgi
kütusesäästlikkust, eriti linnas kiirendades ja pidurdades sõitmisel. (Manuaalkäigukastiga esi- ja tagaveoliste
mudelite puhul valikvarustuses)
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Paindlik

Jõuline

2,0-liitrine Ford EcoBlue 130 hj
diiselmootor
Täiesti uut 2,0-liitrist diiselmootorit Ford EcoBlue 130
hj (96 kW) / 360 Nm iseloomustab suurepäraselt
tasakaalustatud jõudlus. See on võimsam ja suurema
pöördemomendiga, et suurendada lubatud autorongi
täismassi heitmekoguses järeleandmisi tegemata.
**130 PS alates 157-205 g/km. WLTP üldine

2,0-liitrine Ford EcoBlue 170 hj ja 185 hj
diiselmootorid
170 hj (125 kW) Ford EcoBlue diiselmootori kõrvale on
asunud uus 185 hj /138 kW) mootor, mille
pöördemoment on hämmastavad 415 Nm. See on
kõige võimsam mootor valikus. Tänu suurepärastele
tööomadustele on see ideaalne valik raskete koormate
vedamiseks ja pukseerimiseks, olles samas
märkimisväärselt kütusesäästlik.
***185 hj alates 173-205 g/km. WLTP üldine

157-205
g/km**

163-205
g/km***

130 hj

170/185
hj360 Nm

405/415 Nm

Puhta diisli
tehnoloogia

Uue Transiti täiustatud Ford EcoBlue
diiselmootorid vastavad rangeimatele
Euro6.2 saastenõuetele.

Ford EcoBlue diiselmootoritel on
selektiivne katalüüsreduktsiooni (SCR)
süsteem, mis kasutab AdBlue®-d, uurea- ja
veepõhist vedelikku heitgaasis sisalduva
lämmastikoksiidi lämmastikuks ja veeks
muutmiseks. Samuti on diiselsõidukitele
paigaldatud kübemefilter, mis eemaldab
sõiduki heitgaasist enam kui 99%
tahketest osakestest.

Ford EcoBlue
diiselmootorid
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L2 H2 kaubik L2 H3 kaubik L3 H2 kaubik L3 H3 kaubik L4 H3
kaubik

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

RW
D/

AW
D

A Pikkus 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Laius koos peeglitega 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Laius koos kokkuklapitud peeglitega 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Laius ilma peegliteta (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Laius ilma peegliteta (DRW) – – – – – – – – 2126

C Kõrgus* 2426–
2490

2450–
2542

2665–
2781

2689–
2781

2431–
2541

2462–
2543

2670–
2780

2701–
2782

2687–
2790

D Teljevahe 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Sõiduki esiosast esiratta keskpunktini 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Sõiduki tagaosast tagaratta keskpunktini 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Külgmise ukse sisenemislaius 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Külgukse sisenemiskõrgus 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Tagaukse sisenemislaius 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Tagaukse sisenemiskõrgus 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maksimaalne koormaruumi pikkus (põrandal koos
vaheseinaga) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217

L Maksimaalne koormaruumi laius 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Koormaruum rattakaarte vahel (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Koormaruum rattakaarte vahel (DRW) – – – – – – – – 1154

N Koormaruumi põrand katuseni 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Laadimiskõrgus* 496–
614

620–
713

496–
614

620–
713

501–
613

632–
715

501–
613

632–
715

617–
722

P Maksimaalne koormamaht (vaheseinaga) (cu.m) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Koormaruum (vaheseinaga) (VDA) (m3) 9,3 8,8 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

Topeltkabiiniga kaubiku mõõtmed

G Külgmise ukse sisenemislaius 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

P Maksimaalne koormamaht (vaheseina taga) (cu.m) 6,1 5,7 6,7 6,4 7,6 7,2 8,4 8,0 10,6

Koormaruum (vaheseina taga) (VDA) (m3) 5,5 5,3 6,0 5,7 7,0 6,6 7,6 7,3 9,8

Q Maksimaalne koormaruumi pikkus 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 3211

R Koormaruumi kasulik pikkus 1,2 m kõrgusel 1777 1777 1777 1777 2227 2227 2227 2227 2950

Pöörderaadius (m)

Äärekivist äärekivini 11,9 11,9 11,9 11,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus. H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD
= tagavedu, AWD = nelikvedu, SRW =ühekordsete tagaratastega, DRW = topelttagaratastega. Kõik mõõtmed (mm) võivad erineda olenevalt
tootmishälvetest ja kohalduvad minimaalse varustusega baasmudelitele, millele ei ole paigaldatud mingit valikvarustust. *Kõrguse mõõdud
näitavad vahemikku minimaalsest täiskoormatusest kuni maksimaalseni, väikseima täismassiga sõidukist kuni suurima täismassiga sõidukini.
Illustratsioonidel on ainult selgitav tähendus. VDA meetod. Seda meetodit kasutab Verband der Automobilindustrie (VDA) Saksamaal. VDA
väärtuse arvutamiseks täidetakse koormaruum 200 × 100 × 50 mm plokkidega. Seejärel loetakse plokid kokku ja teisendatakse kuupmeetriteks.
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Kaubik

Topeltkabiiniga kaubik

L2, H2

L2, H2

L2, H3

L2, H3

L3, H2

L4, H3

L4, H3

L3, H2

L3, H3

L3, H3

Mõõtmed (mm)
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Kombi

L2, H2

L2, H3

L3, H2

L3, H3

L2 H2 Kombi M1 L2 H3 Kombi M1 L3 H2 Kombi M1 L3 H3 Kombi M1

FW
D

FW
D

FW
D

FW
D

A Pikkus 5531 5531 5981 5981

B Laius koos peeglitega 2474 2474 2474 2474

Laius koos kokkuklapitud peeglitega 2112 2112 2112 2112

Laius ilma peegliteta (SRW) 2059 2059 2059 2059

Laius ilma peegliteta (DRW) – – – –

C Kõrgus* 2429–2536 2668–2775 2429–2532 2668–2771

D Teljevahe 3300 3300 3750 3750

E Sõiduki esiosast esiratta keskpunktini 1023 1023 1023 1023

F Sõiduki tagaosast tagaratta keskpunktini 1208 1208 1208 1208

G Külgmise ukse sisenemislaius 1200 1200 1200 1200

H Külgukse sisenemiskõrgus 1664 1664 1664 1664

I Tagaukse/-luugi sisenemislaius 1565 1565 1565 1565

J Tagaukse/-luugi sisenemiskõrgus 1697 1936 1697 1936

K Maksimaalne koormaruumi pikkus (teise istmerea
taga) 2270 2270 2720 2720

Maksimaalne koormaruumi pikkus (kolmanda
istmerea taga) 1486 1486 1936 1936

L Maksimaalne koormaruumi laius 1784 1784 1784 1784

M Koormaruum rattakaarte vahel (SRW) 1392 1392 1392 1392

Koormaruum rattakaarte vahel (DRW) – – – –

N Koormaruumi põrand katuseni 1818 2055 1818 2055

O Laadimiskõrgus* 542–650 492–650 541–645 541–645

P Maksimaalne koormaruum (m3) 10,0 11,2 11,5 13,0

Koormaruum (VDA) (m3) 9,3 10,3 10,8 12,0

Pöörderaadius (m)

Äärekivist äärekivini 11,9 11,9 13,3 13,3

L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus. H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD
= tagavedu, AWD = nelikvedu, SRW = ühekordsete tagaratastega, DRW = topelttagaratastega Kõik mõõtmed (mm) võivad erineda olenevalt
tootmishälvetest ja kohalduvad minimaalse varustusega baasmudelitele, millele ei ole paigaldatud mingit valikvarustust. *Kõrguse mõõdud
näitavad vahemikku minimaalsest täiskoormatusest kuni maksimaalseni, väikseima täismassiga sõidukist kuni suurima täismassiga sõidukini.
Illustratsioonidel on ainult selgitav tähendus. VDA meetod. Seda meetodit kasutab Verband der Automobilindustrie (VDA) Saksamaal. VDA
väärtuse arvutamiseks täidetakse koormaruum 200 × 100 × 50 mm plokkidega. Seejärel loetakse plokid kokku ja teisendatakse kuupmeetriteks.
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Kütusekulu ja CO2 heitkogused (EU6.2)
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Van/Topeltkabiiniga kaubik/Kombi kaubik/Kombi M1/Kombi N1
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hj (77 kW) 4,429/3,263 166–185 7,2–9,9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) 165–184 8,1–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6-käiguline automaatkäigukast 3,39 177–182 8,6–10,4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,18/3,045 (?) 163–184 7,8–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,429/3,263 (?) 163–184 7,8–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW), 6-käiguline automaatkäigukast 3,39 177–182 8,6–10,4

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 157–172 8,2–10,4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hj (136 kW) 3,31 173–205 8,2–10,8

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)/170 hj (125 kW) 4,10 224–228 8,6–8,8

*Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest. Märkus kõigi Ford EcoBlue mootorite kohta: näidatud väärtused kehtivad sõidukitele, mis on varustatud automaatse käivitamis- ja seiskamissüsteemiga. Automaatne käivitamis- ja seiskamissüsteem
vähendab CO2-heitkogust 6 g/km ja kütusekulu 0,2–0,3 l / 100 km võrra. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori/käigukasti kombinatsioonist.
ØØØEuro VI mootorite esitatud kütusekulu/energiatarve ja CO2 heitkogused Stage 6c (N1) ja Stage 6d-TEMP (M1) mootoritel on mõõdetud kooskõlas uusimates ELi määrustes (EÜ) 715/2007, (EÜ) 692/2008 ja (EL) 2017/1151 sätestatud tehniliste nõuete ja
spetsifikatsioonidega. Kütusekulu ja CO2 heitkoguse näitajad võivad kehtida mudeliversiooni, mitte iga üksiku sõiduki kohta. Kasutatud standardne katsekord võimaldab eri sõidukitüüpe ja tootjaid omavahel võrrelda. Peale sõiduki kütusesäästlikkuse on auto
kütusekulu/energiatarbe ja CO2 heitkoguse määratlemisel väga olulised sõidustiil ja samuti teised mittetehnilised tegurid. Ülevaate sõidukite kütusesäästlikkuse ja CO2 heitkoguse kohta (sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta) saate igast
müügikohast tasuta.

Confidential - PDF Created: 1  March 2020, 10:59:  - Origin: TRVEDM_201975_FEACO2E_EDM_EE_bro_0.xdt [IDML]

Transit Van 19.75MY V2 EDM EE.indd   42 29/04/2020   08:52:33

42

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   42 12/12/2019   14:32:59

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

43

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   43 12/12/2019   14:32:59

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

Massid ja kandevõimed
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Kaubik (3 istekohta)
FWD

310 L2 H2 1125–1090 3140 2050–2015 1650 1725

310 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

310 L3 H2 1045–1009 3140 2131–2095 1750 1725

310 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

330 L2 H2 1320–185 3365 2161–2125 1750 2050

330 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

330 L3 H2 1240–1204 3365 2161–2125 1750 2050

330 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L2 H2 1455–1420 3500 2080–2045 1750 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1375–1339 3500 2161–2125 1750 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

RWD

350 L2 H2 1305–1249 3500 2251–2195 1750/1850 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1255–1194 3500 2305–2245 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

470 L4 H3 2190–2177 4700 2523–2510 1850 3300

AWD

350 L2 H2 1140–1128 3500 2372–2360 1750/1850 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1085–1073 3500 2427–2415 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole. * Ainult DRW, ** ainult automaatkäigukast.
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Massid ja kandevõimed
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Topeltkabiiniga kaubik (7 istekohta)
FWD

330 L2 H2 (6 istekohta) 1080–1049 3300 2251–2220 1750 2050

330 L2 H3 (6 istekohta) tbc tbc tbc tbc tbc

330 L3 H2 (6 istekohta) 1000–968 3300 2332–2300 1750 2050

330 L3 H3 (6 istekohta) tbc tbc tbc tbc tbc

RWD

350 L3 H2 1080–1068 3500 2432–2420 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L4 H3 (6 istekohta) 1000–987 3500 2513–2500 1750/1850 2250

AWD

350 L3 H2 980–967 3500 2533–2520 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole. * Ainult DRW, ** ainult automaatkäigukast.
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Kombi M1 (9 istekohta)
FWD

310 L2 H2 875–839 3140 1650 1725 2265–2290

310 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

310 L3 H2 825–788 3140 1750 1725 2315–2340

310 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L2 H2 1203–1268 3500 1750 2150 2295–2320

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1150–1113 3500 1750 2250 2350–2375

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole.
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Suurim autorongi registrimass (kg)
Registri-mass

Ül
ek

an
de

-
su

he
ØØ

31
0

33
0

35
0

43
0

47
0

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hj (77 kW) 4,429/3,263 (?) i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) i – – 5065 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,93/3,450 (?) j – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW),
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i 4300 4250 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,18/3,045 (?) i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,429/3,263 (?) i – 5065 5065 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,71**/4,93 i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,93/3,450 (?) j – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW),
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i 4100 4300 4250 – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 i – – 5550 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,73 j – – 6100 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 j – – 6500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 i – – 5550 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,73 j – – 6000 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 i – – 5650 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,73 j – – 6400 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10/3,450 (?) j – – 6500 – 6500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 i – – 5500 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,73 j – – 6300 | – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 i – – 6000 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 i – – 6000 – –

i= standardvarustus,j= valikvarustus, lisatasu eest. Märkus. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid, kui ei ole märgitud teisiti. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori kombinatsioonist. * Registrimass on max 5500 kg, kui on varustatud
tagumise kliimaseadmega. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole. ** Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest.
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Max piduritega haagise koormus
Registri-mass

Ül
ek

an
de

-
su

he
ØØ

31
0

33
0

35
0

Kaubik/topeltkabiiniga kaubik/Kombi N1/Kombi M1/Kombi kaubik
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) i tba tba

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,93/3,450 (?) j – tba

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i tba tba

i= standardvarustus,j= valikvarustus, lisatasu eest. Märkus. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid, kui ei ole märgitud teisiti. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori kombinatsioonist. *Registrimass on max 5500 kg, kui on varustatud
tagumise kliimaseadmega. **Valikulise tagumise õhkvedrustusega sõidukid ei sobi pukseerimiseks ja seetõttu pole neil haagise koormuse väärtust. Maksimaalne piduriteta haagise mass on 750 kg. **Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest.
Kaubik: 1) 2050: MWB/1950 – LWB, 2) 1900: MWB/1850 – LWB, 3) 2550: MWB, LWB/2400 EWB, DCiV: E) 1850: MWB/1800 – LWB, F) 1750: MWB/1700 – LWB, Kombi M1: A) 2050: MWB/2000 – LWB, B) 2700: MWB/2650 – LWB, C) 1200: MWB / 1150: LWB /
1100: LWB kõrge katus, D) 1300: MWB/1250 – LWB, Kombi Van: a) 2150: MWB/2100 – LWB.
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Van
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hj (77 kW) i i – – – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – i i i i i i i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6-käiguline automaatkäigukast – – – – – – – – i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) – – – – i i – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW), 6-käiguline automaatkäigukast i i – – – – i i i i i i – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – – – – – – – i i i i i – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6. taseme HDT – – – – – – – – – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) – – – – – – – – i i i i i – i

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – – – – – – – i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) – – – – – – – – i i i i i – –

Topeltkabiiniga kaubik
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – – – i i i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6-käiguline automaatkäigukast – – – – – – i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) – – – – i i i i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW), 6-käiguline automaatkäigukast – – – – – – i i – – – – – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – – – – – – – – – i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) – – – – – – – – – – i i i – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – – – – – – – – – i i – – –

i = saadaval, – = pole saadaval. L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = Nelikvedu. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid 6-käigulise
manuaalkäigukastiga, kui ei ole märgitud teisiti. *Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest.
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Saadavus mudelitel
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Kombi (M1)
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) – – i i – – – – i i i i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6-käiguline automaatkäigukast i i i i – – – – i i i i – – – –

i = saadaval, – = pole saadaval. L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid 6-käigulise
manuaalkäigukastiga, kui ei ole märgitud teisiti.
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Järgmised sammud

proovisõit
Minge Fordi edasimüüja juurde ja tehke Ford
Transit Vaniga proovisõit.

omage
Kui sõidate oma uue sõidukiga salongist ära, oleme teie jaoks ikka olemas. Fordil on suur hooldusvõrgustik, et
hoida teie sõiduk parimas korras. Kui teie uus Ford peaks kunagi õnnetuse tõttu remonti vajama, aitab Fordi
Accident Repair Centre teil sõiduki võimalikult kiiresti korda teha, et taas teele asuda.

rahastage
Sõiduki rahastamisel lubavad meie suured kogemused pakkuda teile palju erinevaid võimalusi.
Ford Credit pakub teile sõiduki mitmesuguseid rahastamisvõimalusi olenemata sellest, kas olete eraisik või
ettevõte.
Ford Lease on spetsialiseerunud kasutusrendile ja liisingule ning pakub teisigi rahastamisvõimalusi, mida
saab teie ettevõtte vajadustega kohandada. Seda pakutakse ainult ettevõtetele.

koostage
Minige Fordi edasimüüja juurde, et panna
kokku sobivate tehniliste näitajate ja hinnaga
Ford Transit Van.
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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 viiteid mudelitele, 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.

Väljaandja Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, Inglismaa.

Registreeritud Inglismaal, reg nr 235446.
BJN 207012. FoE Y57K

0320/EDM ee
March 2020.

© Ford Motor Company Limited.
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Kui te seda brošüüri enam ei
kasuta, viige see
taaskasutuskeskusse.
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