TRANSIT COURI ER

VISIONÄÄRLIK. LEIDLIK. TÄHELEPANUVÄÄRNE.
IGA SÕIDUK KANNAB TEMA NIME.

Näidatud mudel on Transit Courier
Limited Van erilise metallikvärviga
Metal Blue (valikvarustuses) koos
15-tolliste viie kodaraga
valuvelgedega (standardvarustuses).
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Näidatud mudel on Transit Courier Kombi
Base tavavärviga Race Red koos 15-tolliste
terasvelgedega, millel on mustad
rummukatted. (Mudel ei ole saadaval)
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Lihtsam viis
tööd teha.
Uus Transit Courier aitab teie tööpäeva lihtsamaks teha. Kas te sõidate kõrvaltänavatel või läbi kohtade, kuhu
teised ei mahu, on see üks väledamaid olemasolevaid kaubikuid.
Kuid ärge laske uutel Transit Courieri linnasõbralikel mõõtmetel end petta. See võib olla küll üks
kompaktsemaid kaubikuid meie valikus, kuid see mahutab kindlasti palju. Seest leiate suurepärasel tasemel
varustuse, mugavuse ja mitmekülgsuse koos täiustatud funktsioonidega, nagu tahavaatekaamera,
parkimisandurid ja Ford SYNC 3 koos hääljuhtimisega, mis laseb telefonikõnesid teha ja vastu võtta
vabakäesüsteemiga. Lisaks mahutab see kuni 2,3 m3*, omades oma segmendis suurimat kaubaruumi.
*Kuupmeetrites mõõdetud standardi SAE J1100: mootorsõiduki mõõtmed järgi.

Parkimisandurid ees ja taga

6-tollise puuteekraaniga SYNC 3

6 käiguga käigukast

Helisignaal aitab hinnata teie kaubiku ja takistuse vahelist
kaugust nii ees kui ka taga ning hõlpsamini parkida ja
manööverdada. (Valikvarustus)

Hoolitseb sõitmise ajal meelelahutuse ja ühenduses olemise
eest, kõiki tegevusi saab juhtida puuteekraani või uskumatult
lihtsate häälkäskluste abil. (Lisavarustus, mudelil Limited
standardvarustuses)

Uuel Transit Courieril on mugavamaks ja
ökonoomsemaks sõiduks sujuva
käiguvahetusega 6-käiguline
manuaalkäigukast.
(Standardvarustuses)

Transit Courier Van 2–3

Näidatud mudel on Transit Courier Limited erilise
metallikvärviga Metal Blue (valikvarustus).

Transit Courier Van 4–5

Teie
mobiilne kontor.

Kõik, mida vajate, et oma töö lihtsamaks teha.

Uus Transit Courier on tõeliselt mahukas ja kohanemisvõimeline – ja mitte ainult teie kaubalaadungeid silmas
pidades. Kabiinis asuvad mugavad istmed, reguleeritava asendiga rool ja palju läbimõeldult paigutatud
hoiukohti. Pluss suur hulk hoolikalt läbimõeldud varustust, mis aitab tööpäeva kergemaks muuta.
Meelelahutuse ja teabe vahendamise eest hoolitseb lihtsasti kasutatav liides Ford SYNC 3 (valikvarustuses,
mudelil Limited standardvarustuses). Selle täpsem hääletuvastus reageerib teie käsklustele, samas kui
värviline 6-tolline puuteekraan kuvab telefoni, heli- ja navigatsioonisüsteemi (valikuline) koos intuitiivse
pühkimise ja sõrmedega suumimise funktsionaalsusega.

Ruumikas keskkonsool

Istmealune panipaik

Uus Transit Courier võib uhkustada rohkete käepäraste
panipaikadega, sealhulgas keskkonsooliga, kus saab hoida
A4-formaadis dokumente ja väiksemaid sülearvuteid.
(Standardvarustuses)

Esiistme all asuvasse käepärasesse hoiusahtlisse saab
paigutada A4 paberid, tahvel- või sülearvuti. (Valikvarustuses
mudelil Ambiente, standardvarustuses mudelitel Trend,
Limited ja Sport)

Näidatud mudel on Transit Courier Limited erilise metallikvärviga Metal Blue (valikvarustuses) koos SYNC 3 navigatsiooniga (valikvarustuses).

Nutikas
pakiruum.
Palju ruumi, lihtne ligipääs.
Uus Transit Courier teeb iga töö lihtsaks oma 2,3 m3* pakiruumi ja 600 kg kandevõimega. Kui paigaldatud on
vahesein, saate 0,45 m laiuselt avada liugukse, et ruumile lihtsasti juurde pääseda.

■

■
■

Kaheosaline liigutatav võrest vahesein koos kaassõitja kokkupandava esiistmega laiendab kaubaruumi kuni armatuurlauani, et
saaksite vedada asju, mis on kuni 2,59 m pikad (valikvarustuses mudelil Ambiente, standardvarustuses mudelitel Trend ja
Limited, Sport mudelil pole saadaval)
Külgseinte kinnituspunktid hoiavad kaubapõranda takistustest vabana (standardvarustuses)
Pakiruumi LED-valgustus aitab pimedal ajal peale ja maha laadida (valikvarustuses)

*Kuupmeetrites mõõdetud standardi SAE J1100: mootorsõiduki mõõtmed järgi.

Transit Courier Van 6–7

Kandevõime

2,3
m 3*

1244 mm
2593 mm
1488 mm
Vaheseina valikud
Olenevalt keretüübist ja seeriast pakutakse erinevaid
DIN- ja ISO standarditele vastavaid täiskõrguses ja
-laiuses vaheseinu (klaasiga või ilma klaasita).
Paindlikkuse suurendamiseks on saadaval kaheosaline
liigutatav võrest vahesein koos kaassõitja kokkupandava
esiistmega (Ambiente valikvarustuses,
standardvarustuses mudelitel Trend ja Limited, Sport
mudelil pole saadaval).

Läbimõeldud lahendused.
Avara kaubaruumi maksimaalseks ärakasutamiseks kuuluvad sõiduki standardvarustusse kaks
asümmeetrilist tagaust. Need tagavad takistuseta juurdepääsu uue Transit Courieri
kaubaruumile, avanedes kuni 158 kraadi ulatuses.

Transit Courier Kombi 8–9

Mitmekülgne.
Sõidutage uue Transit Courier Kombiga*
kuni viit inimest.
Teil on vaja sõidutada inimesi sama tihti kui vedada kaubakaste? Siis pole
teil vaja kaugemalt otsida – mitmekülgne uus Transit Courier Kombi* on
just see, mida vajate. Tänu mugavatele istekohtadele kuni viiele
täiskasvanule on sellega lihtne sõidutada nii töökaaslasi kui ka kõiki nende
töövahendeid. Ja kui olete kohale jõudnud, klappige tagaistmed alla ning
teie käsutuses on ruumikas ja praktiline kaubik, valmis raskeks tööks.

Paindlik sõitjateruum
Kui tagaistmed on
kokkuklapitud ja alla
lastud, pakub Transit
Courier Kombi* suurt
1,65 m3* asjalikku
tööruumi.
*Kuupmeetrites mõõdetud
standardi SAE J1100:
mootorsõiduki mõõtmed järgi.

Näidatud mudel on Transit Courier Kombi* Base kerevärviga Blazer Blue koos
15-tolliste terasvelgedega.
*Transit Courier Kombi pole saadaval.

Vähem kütust. Rohkem jõudu.
Bensiin või diisel? Tegime mõlemad valikud võrdväärselt
ahvatlevaks.
Uus Transit Courier hoolitseb nii teie kui ka teie eelarve eest. Tänu meie uusimale põlvkonna mootoritele, kaasa arvatud
mitmeid auhindu võitnud 1,0-liitrine Ford EcoBoost bensiinimootor, on see võrdselt kokkuhoidlik nii mööda linna sõites kui

170 Nm

131 g/km*

ka maanteel. Enamgi veel, see vastab Euroklassi 6.2 heitgaasinormidele, mille CO2-heitgaasid on ainult 117 g/km*.
Kütuse kulu ja heitgaaside enamaks vähendamiseks on kõik versioonid võimaluse korral saadaval automaatse Start-Stopsüsteemiga ning meie TDCi diiselmootorid sisaldavad lisaks radiaatorivõre aktiivsulgurit (standardvarustuses) parema
aerodünaamilise suutlikkuse ja efektiivsuse jaoks.
*NEDC kindlaksmääratud sõidutsükli katsetulemused Transit Courieri jaoks koos 100 hj TDCi diiselmootoriga.

100 hj

Efektiivne
1,0-liitrine Fordi EcoBoosti bensiinimootor
Meie viimane mitmeid auhindu võitnud
bensiinimootor tagab muljetavaldava efektiivsuse
ja suutlikkuse segu. Kompaktne, kerge ja
rafineeritud – need omadused aitavad uuel Transit
Courieril silmapaistva kütusekulu bensiinimootoril
tagasi tuua.

Rahvusvahelise Aasta
Mootori tiitli võitja
kuus aastat järjest.

Transit Courieri mootorid 10–11

215 Nm

117 g/km*

190 Nm

117 g/km*
75 hj

Tasakaalustatud
1,5-liitrine Duratorq TDCi diiselmootor
Duratorq TDCi 75 hj (56 kW) diiselmootorit
iseloomustab suurepäraselt tasakaalustatud
jõudlus. See tagab paindliku võimsuse ja kõrged
pöördemomendid koos madalate heitmete ja
suurepärase kütusekuluga.

100 hj

Jõuline
1,5-liitrine Duratorq TDCi diiselmootor
Uus Duratorq TDCi 100 hj (75 kW) diiselmootor
arendab pöördemomenti 215 Nm. See muudab
selle ideaalseks valikuks suurema jõudluse
saavutamiseks ja raskete koormate vedamiseks,
olles samas märkimisväärselt kütuseökonoomne
(alates vaid 4,5 l/100 km* kombineeritud tsüklis).

Suurem jõudlus,
vähem heitmeid.
Uued Transit Courieri Ford
EcoBoosti bensiini- ja Duratorq TDCi
diiselmootorid vastavad viimastele
Euroklassi 6.2 heitgaasinormidele
ilma lisandite vajaduseta.

*NEDC kindlaksmääratud sõidutsükli katsetulemused.

Ühenduvus.
Tutvuge oma telefoni uue parima sõbraga.
Ford SYNC 3
Autosõit ei pea tähendama ühenduse katkemist. Uus Ford SYNC 3 ühildub sujuvalt teie nutitelefoniga,
lubades teil juhtida kõike alates telefonikõnedest ja tekstsõnumitest ning lõpetades muusika, navigatsiooniga
(valikuline) ja lemmikute mobiiliäppidega – kõike 6-tollise puuteekraani kaudu (kui on täpsustatud) või
märkimisväärselt lihtsate häälkäskluste abil.

SYNC 3 funktsioonid
■
■
■
■
■
■

Kõnede tegemine ja vastuvõtmine vabakäesüsteemiga
Tekstsõnumite kuulamine
Lihtne hääljuhtimisega navigeerimine (valikvarustus)
Oma muusika kuulamine (link Spotifyle)
Puutetundlik liides (6-tolline ekraan) (valikvarustus, standardvarustus mudelil Limited)
Juurdepääs oma lemmik mobiiliäppidele

Applink, Apple CarPlay ja Android Auto
AppLink võimaldab kontrollida SYNC-iga ühilduvaid rakendusi
ning Apple CarPlay ja Android Auto võimaldavad navigeerida
nutitelefonis SYNC 3 avaekraani kaudu, just nagu oleks teil
käsitelefon.

Puuteekraan
SYNC 3 6-tolline puuteekraan toetab mitmepunktilise
puudutusega pühkimist ja suumimiseks pigistamist ning lubab
järjestada rakenduse ikoone ja taustakuvasid nii, nagu te seda
teeksite oma tahvelarvutil või mobiiltelefonil. Samuti saate
lülituda päeva- ja öörežiimide vahel ning kohandada eelsätteid
erinevatele kasutajatele. (Lisavarustus, mudelil Limited
standardvarustuses)

Põhipilt näitab Transit Courier Limited koos SYNC 3 ja 6-tollise
puuteekraaniga. (Standardvarustuses)
Märkus. 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.

Transit Courieri audio- ja kommunikatsioonisüsteemid 12–13
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Riiul laeservas
Praktiline riiul laeservas aitab teil asjadele
lihtsalt juurde pääseda kogu tööpäeva kestel.
(Valikvarustuses mudelil Ambiente,
standardvarustuses mudelitel Trend, Limited
ja Sport)

Kiirushoidik koos
kiiruspiirikuga

Elektrilised
esiaknad

Korgita tankimissüsteem
Ford Easy Fuel

Kiirushoidik võimaldab kiirust valida, lisaks
saab reguleeritava kiiruspiiriku abil määrata
maksimaalse kiiruse, et vältida kogemata
kiiruse ületamist. (Valikvarustuses mudelitel
Ambiente ja Trend, standardvarustuses
mudelil Limited, ei ole saadaval mudelile
Sport)

Lisamugavuseks on uues Transit Courieris juhi
ja kõrvalistuja poolelt ühe nupuvajutusega
üles/alla juhitavad elektrilised aknad (pole
saadaval mudelil Ambiente, valikvarustuses
mudelitel Trend ja Sport, standardvarustuses
mudelil Limited)

Ainulaadne kaitsemehhanism ei lase kellelgi
kogemata valet kütust tankida. Peale selle
pole enam vaja määrdunud kütusepaagikorki
puudutada. (Standardvarustuses)

Transit Courieri muljetavaldavad süsteemid 14–15

Dokkimisalus MyFord Dock
Mugav koht, kus oma nutitelefoni, MP3mängijat või naviseadet hoida. Kuulake
muusikat oma eri seadmetelt otse auto
kõlaritest, voogedastades seda Bluetooth® -i
kaudu või My Connectioni raadioga
ühendatud USB-kaabli abil. Oma seadet
saate hoida laekas, mis sisaldab ka
laadimiseks mõeldud USB-pesa.
(Standardvarustuses mudelitel Trend ja
Sport)

SYNC 3 värvilise 4-tollise
ekraaniga

6-tollise värvilise
puuteekraaniga SYNC 3

Uus 4-tolline süvistatud värviekraan laseb teil
SYNC 3 funktsioonidele ligi pääseda,
kasutades pööratavaid nuppe, mis asuvad
ekraani all, või lihtsaid häälkäsklusi. (Ei ole
saadaval)

Kuvab telefoni, heli ja mobiiliäppe, sellel on
pühkimise ja sõrmedega suumimise
funktsionaalsus ja parendatud hääletuvastus.
Ummikute vältimiseks kasutage Live Trafficut
FordPassi rakendusega. Kaks aastat pärast
registreerimist tasuta. (Standardvarustuses
mudelil Limited, teistel seeriatel
valikvarustuses) SYNC 3 on saadaval ka
navigatsioonisüsteemiga (valikvarustuses).

Märkus. Bluetooth®-i kaubamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth
SIG Inc. ning Ford Motor Company Limited
ja tema sidusettevõtted võivad neid kasutada litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja
ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Rehvirõhu kontrollsüsteem
Võimaldab sõidu ajal rehvirõhku jälgida.
Süsteem hoiatab juhul, kui rõhk on mõnes
rehvis liiga madal (nt torkeaugu tagajärjel).
(Valikvarustus)

Ambiente
Välisvarustuse
põhielemendid
■

■

■
■
■
■
■

Materjali toonis eesmine ja tagumine
kaitseraud
15-tollised terasveljed koos keskmiste
kapslitega
Materjali toonis küljeliist
Päevasõidutuled
Korgita tankimissüsteem Ford Easy Fuel
Kaugjuhitav kesklukustus
Radiaatorivõre aktiivsulgur
(diisliversioonid)

Salongi põhielemendid
■

■
■

■
■
■

Vertikaal- ja horisontaalsuunas reguleeritav
roolisammas
Vormitud vahesein
Keskkonsool kahe topsihoidiku ja
A4-formaadis dokumentide hoiukohaga
Juhi turvapadi
Pakiruumi valgustus
Elektriline roolivõimendi

Keretüüp
■

Kaubik

Mootorid
Bensiin
■

1,0-liitrine Ford EcoBoost 100 hj

Diisel
■
■

1,5-liitrine TDCi 75 hj
1,5-liitrine TDCi 100 hj

Näidatud mudel on Transit Courier Van Ambiente
metallikvärviga Moondust Silver (valikvarustus).

Transit Courieri seeria – Base 16–17

Trend
Välisvarustuse
põhielemendid, lisaks
Ambiente'ile
■

■
■

15-tollised terasveljed koos täismõõdus
ilukilpidega
Eesmised udutuled
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid

Interjööri põhielemendid,
lisaks Ambiente'ile
■
■

■
■

■

■
■

■

Istmealune panipaik
Käetoe ja reguleeritava nimmetoega
juhiiste
Riiul laeservas
Ühendatud raadio, DAB, USB-ühenduvus ja
kaks kõlarit
Juhi poolelt ühe nupuvajutusega juhitavad
elektrilised esiaknad
Pakiruumi põrandakate
Võrgust täismõõdus kokkuklapitav
vahesein
Käsitsi juhitav kliimaseade

Keretüüp
■

Kaubik

Mootorid
Bensiin
■

1,0-liitrine Ford EcoBoost 100 hj

Diisel
■
■

1,5-liitrine TDCi 75 hj
1,5-liitrine TDCi 100 hj
Käetoe ja reguleeritava nimmetoega juhiiste

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid

(Standardvarustuses)

(Standardvarustuses)

Näidatud mudel on Transit Courier Van Trend
metallikvärviga Metal Blue (valikvarustus).

Transit Courieri seeria – Trend 18–19

Limited
Välisvarustuse
põhielemendid, lisaks
Trendile
■
■
■
■

■

■

15-tollised viie kodaraga valuveljed
Kerevärvi eesmine ja tagumine kaitseraud
Kerevärvi ukselingid ja külje laiendid
Kerevärvi korpuses elektriliselt
reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
Automaatlülitusega esituled ja
vihmaanduriga klaasipuhastid
Parkimisandurid ees ja taga

Salongi põhielemendid, lisaks
Trendile
■

■

■
■
■
■

■

Ford SYNC 3 koos raadio, 6-tollise
puuteekraani, hädaabifunktsiooni*,
USB-ühenduvuse ja nelja kõlariga
Esiklaasile paigaldatud isetumenev
tahavaatepeegel
Valgustusega kindalaegas
Kiirushoidik koos kiiruspiirikuga
Elektrooniline täisautomaatne kliimaseade
Elektrilised esiaknatõstukid, ühe vajutusega
üles ja alla
12 V pistikupesa pakiruumis

Keretüüp
■

Kaubik

Mootorid
Bensiin
■

1,0-liitrine Ford EcoBoost 100 hj

Diisel
■
■

1,5-liitrine TDCi 75 hj
1,5-liitrine TDCi 100 hj
6-tollise puuteekraaniga Fordi SYNC 3

Tagumised parkimisandurid

(Standardvarustuses)

(Standardvarustuses)

Näidatud mudel on Transit Courier Van Limited metallikvärviga Diffused Silver (valikvarustus).
*Fordi hädaabisüsteem on SYNC-i funktsioon, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga seotud ja ühendatud
mobiiltelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti teha otsekõne kohalikku häirekeskusesse, kui on juhtunud liiklusõnnetus,
milles auto turvapadjad on täitunud või kütusepump töötamast lakanud. Funktsioon töötab rohkem kui 40 Euroopa
riigis ja piirkonnas.

Transit Courieri seeria – Limited 20–21

Sport
Välisvarustuse
põhielemendid, lisaks
Trendile
■
■
■
■

■
■
■

16-tollised 7 kodaraga valuveljed
Laiendatud küljekarbid
Kapoti ilutriip
Sportlikus stiilis kerevärvi eesmine ja
tagumine kaitseraud
Sportlikud küljekarbid
Musta raamiga radiaatorivõre
Mustaks värvitud elektriliselt reguleeritavad
soojendusega küljepeeglid

Salongi põhielemendid, lisaks
Trendile
■
■
■

Osaline Torino nahast polster
Valgustusega kindalaegas
12 V pistikupesa pakiruumis

Keretüüp
■

Kaubik

Mootorid
Bensiin
■

1,0-liitrine Ford EcoBoost 100 hj

Diisel
■
■

1,5-liitrine TDCi 75 hj
1,5-liitrine TDCi 100 hj
16-tollised 7 kodaraga valuveljed

Osaline nahkpolster

(Standardvarustuses)

(Standardvarustuses)

Näidatud mudel on Transit Courier Van Sport
tavavärviga Race Red (standardvarustuses).

Transit Courieri seeria – Sport 22–23

Värvid ja viimistlus.
Valige värv ja siseviimistlus, mis teie ettevõtte tegevust kõige
paremini peegeldab.

1. Ambiente
Istme pealispind: Netdot, värv Soft Charcoal
Istme servapolster: Max, värv Charcoal Black

1.

2.

3.

4.

2. Trend ja Limited
Istme pealispind: Light Commercial Twill, värv Charcoal Black
Istme servapolster: Light Commercial Twill, värv Charcoal Black
3. Trend (viimistlus pole saadaval)
Istme pealispind: Quadro, värv Charcoal Black
Istme servapolster: Gecko, värv Medium Dark Stone
4. Sport
Istme pealispind: Nahk Torino, värv Charcoal Black
Istme servapolster: Light Commercial Twill, värv Charcoal Black

*Kere metallikvärv kuulub valikvarustusse lisatasu eest.
Märkus. Kasutatud fotod näitavad vaid kerevärve ega pruugi täpselt vastata müüdavate
sõidukite varustusele ja tehnilistele näitajatele. Trükitehniliste piirangute tõttu võivad tegelikud
värvid selles trükises toodud siseviimistluse ja autokere värvidest veidi erineda.

Transit Courieri värvid ja viimistlus 24–25

Blazer Blue

Moondust Silver

Diffused Silver

Kere tavavärv

Kere metallikvärv*

Kere metallikvärv*

Chrome Blue

Frozen White

Shadow Black

Magnetic

Kere metallikvärv
(pole saadaval)

Kere tavavärv

Kere metallikvärv*

Kere metallikvärv*

Race Red

Deep Impact Blue

Metal Blue

Kere tavavärv

Kere metallikvärv*

Kere metallikvärv*

12-aastane läbiroostetamisvastane garantii
Uuele Ford Transit Courierile on antud 12-aastane Fordi läbiroostetamisvastane garantii, mis hakkab kehtima esmase registreerimise kuupäevast. Kooskõlas kehtestatud tingimustega.
Uus Transit Courier võlgneb oma vastupidava välispinna eest tänu põhjalikule mitmeetapilisele värvimisprotsessile. Uued töömeetodid ja materjalid – alates vahaga kaetud terasest kereosadest
kuni ülimalt vastupidava kattevärvini – tagavad sõiduki hea välimuse veel paljudeks aastateks.
Tsinkkate

Fosfaatkate

Elektroforeesmeetodiga
peale kantud kattekiht

Krunt

Kattevärv

Läbipaistev lakikiht

Valik- ja lisavarustus 26

Lisavarustus.
Valuveljed

Porikummid

ClimAir®+ tuulesuunajad

15-tollised viie kodaraga hõbedased valuveljed. (Limitedi
standardvarustuses)

Kumerad porikummid kaitsevad teie Transit Courieri
keret kivitäkete ja pritsmete eest. Saadaval komplektid
nii ette kui ka taha. (Lisavarustus)

Vähendavad tuule turbulentsi ja müra, võimaldades
nautida sõitu ka täielikult avatud esiakendega – isegi
kerge vihmasaju ajal. (Lisavarustus)

Tagaakna kaitsevõre

Xvision (SCC)+ parkimisandurid

Võre on lisaturvalisuse tagamiseks kinnitatud
tagaakende siseküljele ja see ei piira nähtavust. (Valik- ja
lisavarustus)

Kuuldav hoiatussignaal aitab parkimisel hinnata kaugust
takistuseni. (Lisavarustus)

Vargusvastased rattapoldid
Neljane komplekt rataste varguse eest kaitsvaid
vargamutreid. (Lisavarustus)
Thule®+ professionaalsed katusetarvikud
Pakub maksimaalset paindlikkust, mis sobiks iga
transpordi vajadusega koos moodultarvikutega, nagu
(liuglev) redelihoidik, rullik, silmpolt ja
põrkemehhanismiga kinnitus. (Lisavarustus)
Thule®+ redelihoidik
(Lisavarustus)
Thule®+ redelirullik
Tagaosa redelirullik lihtsamaks laadimiseks ja
mahavõtmiseks. (Lisavarustus)
Brink®+ veokonks
Transpordimahtu suurendav veokonks suudab sõltuvalt
mootorist vedada kuni 910 lisakilo*. Lisateabe saamiseks
pöörduge oma Fordi edasimüüja poole. Kui veokonksu ei
kasutata, saab selle eemaldada. Saadaval ka
statsionaarne veokonks. (Lisavarustus)

+Varustus, millel on vastava toote tarnija garantii; täpsem teave on tagakaanel.
*Suurim lubatud järelhaagise mass oleneb mootorist ja sõiduki seeriast, vt sõiduki masside ja kandevõimete
tabelit.
Fordi tootemarki kandvad tooted – alates riietest ning lõpetades elustiilitoodete ja mudelautodega – leiate
aadressilt
www.fordlifestylecollection.com.

Sõiduohutus ja turvalisus 27

Sõiduohutus ja juhiabisüsteemid.
Kõikides uutes Ford Transit Courieri mudelites kaitseb teid, kõiki kaassõitjaid ja teie pagasit täiskomplekt
uusimal tehnoloogial põhinevaid turvafunktsioone*.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Juhi turvapadjad (standardvarustuses) ja eesmise kaassõitja◊ turvapadi (valikvarustuses)
Juhi ja eesmise kaassõitja külgturvapadjad (pole saadaval)
Külgmised turvakardinad ja rindkere turvapadjad (pole saadaval)
Põlveturvapadi (pole saadaval)
DIN/ISO nõuetele vastavad kinnitamispunktid külgedel kauba kinnitamiseks (standardvarustuses)
Elektrooniline stabiilsuskontroll ja lisafunktsioonid (standardvarustuses)
Puldiga kesklukustus (standardvarustuses)
Mootori immobilisaator (standardvarustuses)
Juhi turvavöö meeldetuletus (standardvarustuses) ja eesmise kaassõitja turvavöö meeldetuletus
(valikvarustuses)

Juhiabisüsteem
Nõlvaltstardiabi

Veojõu kontrollsüsteem

See süsteem ei lase sõidukil
kallakust alla veereda ajal, kui
panete jala piduripedaalilt
gaasipedaalile. See töötab nii
edasikäikude kui ka tagasikäigu
kasutamisel ning on ideaalne
abiline raskete koormate ja
järelhaagise vedamisel.
(Standardvarustuses)

Tuvastades väikesel kiirusel mõne
ratta libisemise, oskab see
süsteem rohkem pöördemomenti
üle kanda just sellele rattale, mille
haardumine on hetkel parim.
(Standardvarustuses)

Hädapidurdusabi süsteem
Loodud tuvastama
hädapidurdamise olukorda ja
suurendama pidurisüsteemi
rõhku, et pakkuda vajaduse korral
lisapidurdusjõudu.
(Standardvarustuses)
Avariipidurdamise hoiatustuled
Kõik suunatuled hakkavad järsul
pidurdamisel automaatselt
vilkuma, andes teistele
autojuhtidele võimalikust ohust
aegsasti märku.
(Standardvarustuses)

Ümbermineku stabiilsuskontroll
Tuvastab potentsiaalselt ohtliku
sõiduolukorra ja käivitab
stabiilsuse taastamiseks
ESC-süsteemi.
(Standardvarustuses)
Järelhaagise stabiliseerimise abi
Kui süsteem tuvastab, et haagis
hakkab küljelt küljele
vänderdama, vähendab see
mootori pöördemomenti ning
rakendab tööle pidurid, et kiirust
vähendada ja stabiilsust säilitada.
(Standardvarustuses)

*Oleneb mudelist. Mõned funktsioonid on saadaval lisatasu eest. Lisateavet leiate tehniliste andmete jaotisest
◊Märkus. Seljaga sõidusuunas olevat turvaistet ei tohi kunagi paigaldada kõrvalistuja istmele, kui Fordi

sõiduk on varustatud kõrvalistuja toimiva turvapadjaga.

Võtke oma
uuest Fordist maksimum.

Soovime teil aidata oma uue Fordi kõiki võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Selleks peate teadma, kui raske koorma vedamiseks on teie sõiduk ette nähtud, arvestades
nii veoki kandevõimet kui ka kaubaruumi mahtu. Fordi tarbesõidukite müügiesindajalt saate asjatundlikke soovitusi spetsifikatsioonide kohta ning ta aitab teil leida kaubiku,
mis vastab täpselt teie eelarvele ja ärivajadustele.

Uus Ford Transit Courier on mõeldud vedama kaupa, palju
kaupa.
Uue kaubiku valimine on tähtis tegevus, mille puhul tuleb
arvestada paljude teguritega. Kui mõned aspektid, nt
sobivaima mudeliversiooni valimine, peamise kasutusotstarbe
väljaselgitamine ja veokasti suuruse määramine, on suhteliselt
lihtsad, siis teised, näiteks vajaliku kandevõime arvutamine, on
juba keerulisemad.
Kandevõime
Kandevõime arvutamiseks peate teadma kahte asja: sõiduki
registrimass (GVM) ja tühimass.
Sõiduki registrimass
See on sõiduki suurim lubatud mass koos koormaga, millega
sõiduk tohib liikuda. Registrimass sisaldab sõiduki enda,
paigaldatud varustuse, juhi ja meeskonna massi
(autotööstuses aluseks võetud standardkaalu kohaselt 75 kg
inimene), samuti vedelike ja 90% täis kütusepaagi massi (1
liiter diislikütust kaalub umbes 0,85 kg) ning igasuguse
sõidukile hiljem paigaldatud lisavarustuse ja koorma massi.
Tühimass
Tühimass on standardse põhivarustusega baasmudeli mass,
kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90%
täis. Tühimass ei sisalda juhi, meeskonna ega koorma kaalu.
Kui kavatsete ära kasutada sõiduki kogu kandevõime,
soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime
arvutamist lisada tühimassile 5% varu.
Kandevõime on nende kahe massi vahe.
Registrimass miinus tühimass = kandevõime
Autorongi täismass (GTM)
Autorongi täismass on sõiduki suurim lubatud mass koos
järelhaagise ja selle koorma massiga.

Niisiis, et oskaksite valida oma vajadustele kõige paremini
vastava sõiduki, selgitame alljärgnevalt täpsemalt neid
tegureid, mis võivad mõjutada sõiduki kandevõimet. Need
sisaldavad näiteks järgmist.
Juht ja meeskond
Juhi ja meeskonna kaalu arvutamisel lähtume tööstusharus
kehtivast standardkaalust – 75 kg inimene. Pidage meeles, et
tühimass ei hõlma juhi ega meeskonna kaalu. See tähendab,
et juhi ja/või meeskonna sisenemisel sõidukisse väheneb selle
kandevõime nende kaalu võrra.
Tehases paigaldatud valikvarustus
Suur osa tehases paigaldatud valikvarustusest mõjutab
sõiduki kandevõimet. Näiteks kliimaseade võib lisada sõiduki
massile ligikaudu 13 kg, vähendades selle võrra sõiduki
kandevõimet.
Mudeliversioonid
Kõik selles brošüüris toodud tühimassid kehtivad standardse
põhivarustusega baasmudeli kohta ilma varurattata. Üldjuhul
on Trendi seeria mudelite mass suurem kui Base'i seeria
mudelitel, sest neil on rohkem omadusi ja lisavarustust.
Tootmishälbed
Tootmisprotsessi käigus esineb alati teatud kõikumisi ning see
tähendab, et tõenäoliselt ei ole kahe ühesuguse sõiduki mass
kunagi täpselt sama.
Lisavarustus ja hiljem tehtud muudatused
Väga tähtis on hoolikalt läbi mõelda, mida te oma sõidukiga
pärast selle kättesaamist teha soovite. Kõik sõidukile hiljem
paigaldatud lisavarustus ja hilisemad muudatused võivad
sõiduki kandevõimele halvasti mõjuda. Lisateabe ja kasulike
nõuannete saamiseks pöörduge oma Fordi tarbesõidukite
edasimüüja poole.

Kui kandevõime on teie ettevõtte jaoks eriti tähtis või kui
plaanite vedada koormaid, mille mass on ligilähedane või
võrdne sõiduki maksimaalse kandevõimega, konsulteerige
Fordi tarbesõidukite edasimüüjaga. Tuginedes oma
kogemustele ja teadmistele, oskavad nad teile nõu anda,
milliste tehniliste näitajate ja varustusega peaks sõiduk olema,
et see vastaks täpselt just teie ettevõtte vajadustele.
Märkus. Tehnilist teavet sõiduki ümberehitajate kohta saate
veebist. Jaotises Kere ja varustuse paigaldusjuhend veebilehel
www.etis.ford.com valige > teave > sõiduki ümberehitamine.
Sobitage kaubik oma tööga
Fordi tarbesõidukid on saadaval laia valiku standard- ja
valikvarustusega. Teie Fordi tarbesõidukite edasimüüja aitab
teil valida sobiva konfiguratsiooniga sõiduki teie konkreetsete
ärivajaduste kohaselt, sh tehnilist varustust, mis hõlbustab
erivarustuse paigaldamist või sõiduki konfiguratsiooni
muutmist hiljem.

Tehnilised üksikasjad 28–29

Massid, koormused ja jõudlus

Reaalsuskontroll. Teeme kütusesäästu näitajad reaalsemaks.
Alates 1. septembrist 2017 antakse teatud uutele sõidukitele tüübikinnitus kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (WLTP) alusel, viimati muudetud
määruse EL 2017/1151 kohaselt, mis on uus ja reaalsem kütusekulu ja CO2-heitkoguste mõõtmise jaoks. Alates 1. septembrist 2018 asendab WLTP täielikult uue Euroopa
sõidutsükli (NEDC), mis on praegune katsemenetlus. NEDC väljavahetamise ajal seotakse WLTP kütusekulu ja CO2-heitkogused veel NEDC-ga. Eelmised kütusekulu ja



 

 
 

 

 

heitkoguste näitajad võivad olla mõnes osas erinevad, sest katsete teatud elemente on muudetud, st sama auto kütusekulu ja CO2-heitkogused võivad olla erinevad.
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IGA SÕIDUK KANNAB TEMA NIME.












    









    









  









  









  









  











             

Näidatud mudel on Transit Courier
Limited Van erilise metallikvärviga
Metal Blue (valikvarustuses) koos
15-tolliste viie kodaraga
valuvelgedega (standardvarustuses).







Saadavus mudelitel

Järgmised sammud
proovige

Minge Fordi tarbeautode edasimüüja juurde ja
tehke Ford Transit Courieriga proovisõit.

koostage

Külastage Fordi edasimüüjat, et panna kokku
sobivate tehniliste näitajate ja hinnaga Ford Transit
Courier.

omage

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

rahastage

€

Sõiduki finantseerimise valdkonnas lubavad meie suurus ja 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.

MY 2018.75 EDM ee

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.

Kui te seda brošüüri enam ei
kasuta, viige see
taaskasutuskeskusse.
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