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FANTASTIŠKAS. ORIGINALUS. NEPAPRASTAS.
KIEKVIENA TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI SAVO SKIRIAMĄJĮ ŽENKLĄ.

Pavaizduotas „Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van“ 
modelis; kėbulas „Moondust Silver  metallic“ spalvos (nėra).

Parodytas „Transit Limited L3 H2 Van“ modelis, kėbulo spalva 
„Chrome Blue“, (nėra).
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Pavaizduotas „Transit Trend L3 H2 Kombi“ modelis; kėbulas 
„Kapoor Red metallic“ spalvos (pasirinktinis elementas).
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Visų laikų 
geriausias „Ford 
Transit“
Sukurtas sunkiam darbui
Dar išmanesnis. Dar daugiau galimybių. Dar efektyvesnis. Su naujuoju „Ford“ 
jūsų verslas taps produktyvesnis.

Visi „Transit“ automobiliai dabar didesnio bendro krovumo ir su mažiau degalų 
sunaudojančiais varikliais, užtikrinančiais didesnį sukimo momentą ir daugiau 
priekabos vilkimo galimybių. Be to, naujas priekio dizainas su trijų strypų 
grotelėmis, stilingu variklio dangčiu ir charakteringais priekiniais žibintais su 
LED technologija.

Salone rasite visiškai integruotą ryšio prieigą ir pažangias pagalbos vairuotojui 
technologijas vairavimui be streso visą darbo dieną. Naujo dizaino salonas ne 
tik žavi patraukliomis apdailos medžiagomis, sėdynių apmušalais ir spalvomis, 
bet suteikia daugiau komforto keliaujantiems.

Parodytas „Transit Limited L3 H2 Van“ modelis, kėbulo spalva „Chrome Blue metallic“, 
(nėra).
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Sveiki atvykę į 
naująjį biurą
Naujasis „Transit“ taps nepakeičiamu pagalbininku net ir labiausiai įtemptą 
dieną.

Erdvus atnaujintas salonas, naujas prietaisų skydelis ir aukštos kokybės 
ergonimiškas dizainas pritaikytas patogiam valdymui. Naujasis 8 colių jutiklinis 
ekranas prietaisų skydo centre reaguoja į gestus ir mostus, siūlo daug 
informacijos ir pramogų, navigacijos sistemą, o taip pat turi valdymo balsu 
galimybę.

Pasirinkus standartinį  dvivietės priekinės sėdynės arba papildomos visiškai 
reguliuojamos vienvietės sėdynės variantą galima papildomai sutalpinti iki trijų 
keleivių, o prietaisų skyde įmontuota pavarų perjungimo svirtis leidžia kabinoje 
laisvai judėti. Be to, salone yra daug lengvai pasiekiamos vietos bagažui, kad 
galėtumėte turėti viską, ko reikia jums ir jūsų automobiliui.

Parodytas „Transit Limited Van“ modelis, kėbulo spalva „Chrome Blue metallic“ (nėra).
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Parodytas „Transit Trend L4 H3 Van“ modelis, vientisa kėbulo spalva „Race Red“.
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Sukurtas sunkiam 
darbui
Naujasis „Transit“ gali viską, ko jūs tikitės iš furgono. Už „Transit“ DIN/ISO 
standartus atitinkančios pertvaros įrengtas saugus 15,1 kub. m* talpos krovinių 
skyrius. Kadangi „Jumbo“ ilgiausios modifikacijos „L4“ versijos šoninės sienos 
beveik vertikalios, krovinių skyriaus grindys lygios ir galima sutalpinti net 4 217 
mm ilgio krovinius, į šį modelį lengvai telpa standartinio ilgio kroviniai, 
pavyzdžiui, vamzdžiai, lentos, suvynioti kilimai.

Į vidų pateksite greitai ir lengvai dėl plačiai atsidarančių stumdomų šonininių 
durų, užpakalinių durų per visą aukštį ir užpakaliniame buferyje įtaisytos 
paminos. O tvirtos, lengvai valomos krovinių skyriaus grindys leidžia apsaugoti 
tiek furgoną, tiek krovinį.

* Matuota kubiniais metrais ir su pertvara per visą plotį.

Tvirtinimo elementai šoninėje sienelėje
„Transit“ DIN / ISO standartus atitinkantys 
tvirtinimo taškai įrengti virš grindų ant 
šoninių krovinių skyriaus sienelių. Dėl to 
lengviau pritvirtinti krovinius, nesudarant 
jokių kliūčių ant grindų. (standartinis 
elementas)

LED krovinių skyriaus apšvietimas
Geriau apšviečia krovinių skyrių, todėl 
pakrovimo– iškrovimo darbus galima 
atlikti greičiau ir lengviau. (Pasirinktinis 
elementas „Van“ ir  „Double Cab-in-Van“ 
modeliuose)
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„Transit Van“

10.0  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD 11,2 kub. 

m*

10,7 
kub. m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

Vidutinė ratų bazė L2

Ilga ratų bazė L3

Ilga ratų bazė EF L4

9.5  
kub.m*

RWD/AWD

11.5  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD

11.0  
kub.m*

RWD/AWD

13,0 kub. 
m*

12,4 
kub. m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

15,1 kub. 
m*

Aukštas stogas H3  
RWD/AWD

* Matuota kubiniais metrais ir su pertvara per visą plotį.
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Didžiausias bendras krovumas iki 1468 kg 
Bendra automobilio masė nuo 2800 kg iki 3550 kg

Didžiausias bendras krovumas iki 1414 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3140 kg iki 3550 kg

Didžiausias bendras krovumas iki 2158 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3490 kg iki 4700 kg

Europadėklai x4

Europadėklai x4

Europadėklai x5

2/3  
sėdynės

2/3  
sėdynės

2/3  
sėdynės

Europadėklas 1 200 mm x 800 mm.
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Erdvė visiems jūsų 
poreikiams
Kai reikia pervežti ekipažą, įrankius ar krovinius, naujasis „Transit Double 
Cab-in-Van“ yra idealus pasirinkimas. Stumdomosios šoninės krovinių skyriaus 
durys* yra visiškai įstiklintos ir pro jas netrukdomai galima patekti prie 
keturiems keleiviams skirtos antrosios eilės sėdynių.

Sukurtas konkrečiai paskirčiai–turi 7 patogias sėdimąsias vietas keleiviams ir 
10,6 kub.m talpos lengvai poreikiams pritaikomą krovinių skyrių už tvirtos 
pertvaros, todėl „Transit Double Cab-in-Van“ gali susidoroti faktiškai su bet 
kokia jam tekusia užduotimi.

*Stumdomosios durys keleiviams yra standartinis elementas; dvigubas stumdomąsias duris galia rinktis kaip pasirenkamąjį 
elementą.

Parodytas „Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van“ modelis, kėbulo spalva „Diffused 
Silver“ (nėra).
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Pagal poreikius 
pritaikoma 
krovinių pervežimo 
priemonė
„Transit Double Cab-in-Van“ furgone tikrai užteks vietos tiek jums, tiek jūsų 
komandai, tiek darbo įrangai. Juo patogu vežti iki septynių žmonių kartu su jų 
įrankiais, saugiai sudėtais į universalų krovinių skyrių. Įstiklintos dvigubos 
šoninės krovinių skyriaus durys leidžia patogiai pasiekti aukštos kokybės 
antrosios eilės sėdynes, o pertvara per visą aukštį atskiria keleivių skyrių nuo 
krovinių skyriaus. Guminė grindų danga ir dalinė šonų apdaila atspindi jo 
pritaikymą sunkiems darbams.

Parodytas „Transit Limited L3 H2 Double Cab-in-Van“ modelis, kėbulo spalva „Diffused Silver 
metallic“ (nėra).

Daugiau universalumo
Jeigu norite kažko dar universalesnio nei 
„Transit“, daugiau ieškoti nereikės. „Double 
Cab-in-Van“ – tai, ko jums reikia. Juo 
galima vežti net septynis keleivius, o 
standartinė jo pertvara saugiai atskiria 
krovinių skyrių nuo keleivių zonos.
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„Double Cab-in-Van“
Vidutinė ratų bazė L2

Ilga ratų bazė L3

Ilga ratų bazė EF L4

Didžiausias bendras krovumas iki 1259 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3140 kg iki 3500 kg

Didžiausias bendras krovumas iki 1205 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3365 kg iki 3500 kg

Didžiausias bendras krovumas iki 964 kg 
Bendra automobilio masė 3500 kg

Europadėklai x2

Europadėklai x2

Europadėklai x3

5-7 
sėdynės

5-7 
sėdynės

5-7 
sėdynės

6.1  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD

5.7  
kub.m*

RWD/AWD

7.6  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD

7.2  
kub.m*

RWD/AWD

* Matuota kubiniais metrais ir su pertvara per visą plotį.

6.7  
kub.m*

6,4 
kub. m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

8.4  
kub.m*

8,0 
kub. m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

10,6 kub. 
m*

Aukštas stogas H3  
RWD/AWD
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„Kombi“
Vidutinė ratų bazė L2

Ilga ratų bazė L3

Didžiausias bendras krovumas iki 1290 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3140 kg iki 3500 kg

Didžiausias bendras krovumas iki 1244 kg 
Bendra automobilio masė nuo 3365 kg iki 3500 kg

8/9 
sėdynės

8/9 
sėdynės

10.0  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD

9.5  
kub.m*

RWD/AWD

11.5  
kub.m*

Standartinis stogas H2  
FWD

11.0  
kub.m*

RWD/AWD

11.2  
kub.m*

10.7  
kub.m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

13.0  
kub.m*

12.4  
kub.m*

Aukštas stogas H3  
FWD

RWD/AWD

Europadėklas 1 200 mm x 800 mm.
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Nuosavybės turėjimo kaštai
Kiekviena naujojo „Transit“ automobilio detalė pasižymi patvarumu ir kokybe. „Transit“ gaminami ne  tik su 2,0 l „EcoBlue“ dyzeliniu varikliu, bet ir 48 voltų „mild hybrid“ 
(mHEV) varikliu. Sumontuota automobiliuose su mechanine transmisija, mHEV technologija dar efektyviau naudoja degalus, ypač kai automobilis dažnai stabdomas ir vėl 
paleidžiamas. Lėtėjimo metu mHEV sistema kaupia energiją ličio–jonų akumuliatoriuje ir ją panaudoja greitėjant bei maitinant automobilio elektrinius priedus.

„Transit“ –tai patikimumas, vairavimo efektyvumas ir mažesnės išlaikymo išlaidos, pradedant pažangiu naujuoju varikliu ir baigiant kurą taupančiomis technologijomis ir 
nauju priežiūros monitoriumi, kuris analizuoja jūsų vairavimo stilių.

Automobilio priežiūros monitorius
Analizuoja jūsų automobilio duomenis, kad variklis dirbtų 
nepriekaištingai. Jame rodoma prietaisų skydo informacija, 
įskaitant duomenis, kada reikia keisti variklio alyvą, „ AdBlue®“ 
skysčio rezervą ir įspėjimą apie vandenį degaluose. 
(standartinis elementas)

„Ford Easy Fuel“ degalų pildymo sistema be dangtelio
Unikalus apsauginis įtaisas, kuris niekam neleis įpilti netinkamo 
tipo degalų. Be to, nebereikės liesti nešvaraus degalų bako 
dangtelio. (standartinis elementas)

„Auto-Start-Stop“
Automatiškai išjungia variklį, kai sustojate ir įjungiate neutralią 
automobilio pavarą. Sklandžiai įsijungia, kai nusprendžiate 
pajudėti iš vietos, sumažindama kuro sąnaudas ir išmetamųjų 
dujų kiekius. (standartinis elementas)
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Versija su priekiniais 
varomais ratais (FWD)

 ■ Žemesnės krovinių skyriaus 
grindys, skirtos palengvinti kovimą 
ir iškrovimą

 ■ Didesnis krovinių skyrius ir 
aukštesnis salonas

 ■ Ekonomiškesnės kuro sąnaudos ir 
didesnis krovumas, lyginant su 
ekvivalentiškais RWD modeliais

Versija su galiniais 
varomaisiais ratais (RWD)

 ■ Tradicinis išplanavimas 
sunkesniems darbams

 ■ Idealus pasirinkimas, kai reiki vilkti 
priekabą

 ■ Geresnė trauka, ypač, kai 
automobilis pakrautas

Versija su visais 
varomaisiais ratais (AWD)

 ■ Vairuotojo pasirenkamas 
vairavimas su visais varomaisiais 
ratais (AWD) suteikia papildomo 
sukibimo sudėtingomis vairavimo 
sąlygomis

 ■ Esant normalioms sąlygoms, galia 
perduodama užpakaliniams 
ratams. Kai įsijungia, sistema 
automatiškai padidina variklio 
ratams perduodamą sukimo 
momentą maksimaliai 
padidindama sukibimą

 ■ Pritaikytas gelbėjimo tarnyboms 
ar buitinių paslaugų įmonėms, kai 
dažnai reikia atlikti lauko ar kelio 
darbus
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Varomoji jėga
Kad geriau tenkintų jūsų verslo poreikius, naujasis „Transit“ gali būti varomas 
priekiniais, galiniais ar visais ratais*. Visi varikliai yra su 6 greičių mechanine 
transmisija standartinėje versijoje ir su 6 greičių automatine transmisija 
priekiniais ratais varomuose modeliuose**.

Kai važiuoti tampa sunku, geriausią našumą užtikrina visų varančiųjų ratų 
funkcija.  Montuojama pasirinktuose modeliuose* „Transit“ išmanioji visų 
varančiųjų ratų (AWD) sistema padeda tolygiau važiuoti ir tvirčiau jaustis ant 
sudėtingos kelio dangos.

*Visi varomieji ratai gali būti „Van“, „Double Cab-in Van“ ir „Kombi“ N1 350 serijos modeliuose su 130 AG ir 170 AG farikliais.
**Naują 10 greičių automatinę transmisiją bus galima rinktis galiniais ratais varomuose automobiliuose nuo 2020 metų 
pradžios. Daugiau informacijos suteiks įgaliotas „Ford Transit“ specialusis atstovas.

„SelectShift“ 6 greičių automatinė 
pavarų dėžė
Užtikrina tolygų ir ramų vairavimą, ypač 
intensyvaus eismo sąlygomis. Lengvai 
perjungia pavaras sudėtingesnėmis 
vairavimo sąlygomis, pavyzdžiui, ant 
slidžios kelio dangos ar stačiose 
nuokalnėse. (pasirinktinas modelių su 
priekiniais varomaisiais ratais elementas).
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Naujas geriausias jūsų telefono draugas
„Ford SYNC 3“
„Ford SYNC 3“ sklandžiai integruojama į jūsų išmanųjį telefoną, todėl galite valdyti viską – nuo telefono skambučių, tekstinių žinučių iki muzikos ir palydovinės navigacijos 
naudodami 8 col. jutiklinį ekraną arba duodami stebėtinai paprastas balso komandas. Žemėlapio naujiniai padeda tinkamai orientuotis kelyje ir visada būti laiku. 
Nemokamai juos galima gauti ribotą laiką po transporto priemonės registracijos.

„SYNC 3“ funkcijos
 ■ Valdykite telefoną, muziką, programas ir navigacijos sistemą paprastomis balso 

komandomis
 ■ Girdėkite jums garsiai perskaitomas tekstines žinutes
 ■ Pagalbos iškvietimo sistema „Emergency Assistance“† padeda keleiviams iškviesti 

pagalbą ir pagalbos tarnyboms atitinkama kalba suteikia informacijos apie 
automobilio buvimo vietą

 ■ Valdykite su „SYNC“ suderinamas programas, naudodami „AppLink“, o su „Apple 
CarPlay“ ir „Android Auto“ naršykite išmaniajame telefone naudodami „SYNC 3“ 
pagrindinį ekraną taip, lyg jis būtų jūsų telefonas

 ■ Spalvotas jutiklinis ekranas palaiko daugkartinio spustelėjimo „swipe“ ir mastelio 
keitimo braukiant pirštais „pinch-to-zoom“ funkcijas ir leidžia keisti programų 
piktogramų išdėstymą bei ekrano foną taip pat, kaip planšetėje arba išmaniajame 
telefone

Savo išmaniajame telefone pasiekite papildomų funkcijų naudodami „FordPass“ 
programą.

 ■ Savo maršrute pasirinkite lankytinus objektus. „FordPass“ atsiųs šių vietovių 
duomenis į jūsų „SYNC 3 Navigation“ sistemą, kai prisijungsite per „AppLink“

 ■ Ieškokite degalinių pagal prekių ženklą arba degalų rūšį ir palyginkite kainas
 ■ Ieškokite laisvų stovėjimo vietų, patikrinkite kainas, darbo valandas ir įvertinimus

Atkreipkite dėmesį. Visos išmaniajame telefone integruotos „SYNC 3“ funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“ / „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas. Kai kurioms „SYNC 3“ funkcijoms reikalingas interneto ryšys, todėl gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 
Norėdami patikrinti, ar jūsų rinkoje teikiamos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, ieškokite informacijos oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse.
†„Ford Emergency Assistance“ yra inovatyvi „SYNC“ funkcija, naudojanti su „Bluetooth®“ susietą ir prijungtą mobilųjį telefoną. Ši funkcija padeda transporto priemonės keleiviams paskambinti į vietinį ryšių centrą, transporto priemonei patyrus avariją, kai sprogsta oro pagalvė 
arba išjungiamas degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos šalių ir regionų.
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Sukurtas ryšiui
Tik „Ford“ gali pasiūlyti visiškai prijungtą ekosistemą, integruotą jau nuo pat pirmųjų žingsnių. „FordPass Connect“* modemo ir „FordPass“ programos efektyvumo ir 
saugumo funkcijos padeda dirbti lengviau.

 ■ „Live Traffic“* teikia naujausią eismo informaciją jūsų „SYNC 3“ navigacijos 
sistemai. Tuomet technologijos parenka rekomenduojamą kelią pagal eismo 
sąlygas, todėl kelyje iki tikslo praleisite mažiau laiko

 ■ Prie automobilyje esančio iki 4 G greičio „Wi-Fi“*** tinklo gali jungtis ir dirbti iki 
10 įrenginių. Atvykus į vietą, prieigos tašką galite naudoti iki 15 m nuo automobilio 
ir dirbti nevaržydami savo judėjimo

„Ford Data ServicesTM „†

Su „Ford Data ServicesTM“ ir „FordPass Connect“  galite saugiai gauti duomenis į 
savo telematikos įrenginį arba per pasirinktą telematikos paslaugų tiekėją. Galite 
gauti duomenis apie automobilio būklę, lokaciją, kuro sąnaudas ir vairavimo 
charakteristikas. Be to, duomenis galite gauti į kelis įrenginius. Duomenis galima 
integruoti su jūsų esama arba pasirinkto telematikos paslaugų tiekėjo programa.

 ■ Pranešimas apie pavojų iškilus pavojui, apie tai informaciją gausite „FordPass“ 
programoje, kad jūsų automobilis liktų saugus

 ■ Nuotolinis užrakinimas ir atrakinimas leidžia patikrinti, ar automobilis 
užrakintas ir atrakinti jį nuotoliniu būdu, nepriklausomai nuo to, kaip toli nuo 
automobilio esate

 ■ Raskite netoliese esančias laisvas stovėjimo vietas ir atrinkite rezultatus pagal 
minimalų leidžiamą automobilio aukštį

 ■ Automobilio būklė padeda vairuotojui sužinoti, kokia yra priežiūros būklė, greitai 
patikrinti, ar yra pakankamai kuro ir koks padangų slėgis reikalingas esamai 
apkrovai

„Ford TelematicsTM“† 
Su „Ford TelematicsTM“ ir „FordPass Connect“ galite lengvai peržiūrėti duomenis ir 
valdyti visus jūsų automobilius intuityviame vartotojo prietaisų skyde. Galite gauti 
duomenis apie kelis automobilius, įskaitant informaciją apie automobilio būklę, 
lokaciją, kuro sąnaudas ir vairavimo charakteristikas. Informacija pateikiama su 
praktinėmis įžvalgomis, leidžiančiomis jums valdyti savo automobilių parką.

*FordPass Connect“ yra standartinis elementas automobiliuose su 4 ar 8 cplių jutikliniais ekranais. Automobilyje esantis modemas bus prijungtas pristačius transporto priemonę. Galite pasirinkti, kuriais duomenimis dalintis, o kuriais ne. Technologija pasirinktose rinkose bus 
prieinama 2019 m., kitose rinkose ji bus siūloma nuo 2020 m. „FordPass Connect“ funkciją nemokamai galima naudoti pirmuosius 2 metus, o vėliau prenumerata yra mokama.
** Prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama pirmuosius 2 metus po naujojo „Ford“ su „SYNC 3“ su navigacija registracijos, vėliau taikomas licencijos mokestis.
*** „Wi-Fi“ prieigos taškas (iki 4G LTE) apima nemokamo duomenų siuntimo belaidžiu ryšiu bandomąjį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti klientui aktyvinus bandomąją funkciją su „Vodafone“ ir baigiasi praėjus 3 mėnesiams arba išnaudojus 3 GB duomenų, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyks anksčiau. Vėliau duomenų rinkinius galima įsigyti iš „Vodafone“; daugiau informacijos apie jų duomenų paketus pateikta jų svetainėje. Norint naudotis integruoto „Wi-Fi“ prieigos taško funkcija, 2019 m. „Ford“ automobilis turi turėti atitinkamą įrangą, taip pat 
reikalingas duomenų planas. Duomenų aprėptis ir paslaugos teikiamos ne visur, gali būti taikomos jūsų duomenų plano sąlygos, įskaitant taikomus žinučių ir duomenų tarifus.
†“Ford Data Services™“ ir „Ford TelematicsTM“ reikalinga sutartis ir paskyros prenumerata. 
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Išmanus 
automobilio 
statymas
Pastatyti automobilį judrioje gatvėje ar ankštoje vietoje gali būti sudėtinga. 
Tačiau su naujajame „Transit“ įdiegta „Side Park AssistØ“ sistema, automobilio 
statymas tampa vienas juokas. Ultragarsiniai jutikliai gali aptikti aplink 
automobilį esančius objektus ir įspėti  privažiavus prie jų per arti. Sustiprinta 
„Active Park Assist“Ø sistema gali dar daugiau–ji nustato tinkamo dydžio 
stovėjimo vietą ir automatiškai įvairuoja ir išvairuoja automobilį, jums valdant 
pedalus ir pavaras. (Pasirinktinis elementas)

Taip pat yra aukšto lygio galinio vaizdo kamera su apšvietimu. Galinio vaizdo 
kamera su apšvietimu leidžia plačiau matyti važiuojant atbuline eiga ir 
apšviečia zoną už automobilio geresniam matomumui blogo matomumo 
sąlygose. Galinio vaizdo kamera užtikrina platų matymo kampą, kai 
specifikacijose nurodyta ir priekinė plataus formato kamera. (Pasirinktinis 
elementas)

ØNaudoja jutiklius.

Automobilio statymas statmenai
Sustiprinta „Active Park Assist“Ø sistema 
gali surasti tinkamo dydžio stovėjimo vietą 
ir padėti joje pastatyti automobilį.

Automobilio statymas lygiagrečiai
Sustiprinta „Active Park Assist“Ø sistema 
gali net padėti išvairuoti automobilį iš 
lygiagrečios statymo vietos.

Pavaizduotas „Transit Limited L3 H3 Van“ modelis; kėbulas „Moondust Silver  metallic“ 
spalvos (nėra).
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Visuomet budrus
Naujasis „Transit“ sukurtas saugoti jus, jūsų automobilį ir esančius šalia jūsų. Informacijos apie nematomą ruožą sistema „Blind Spot Information System“ su Eismo 
apžvelgimo ir perspėjimo sistema „Cross Traffic Alert“Ø2) lempučių abiejų durų veidrodėliuose pagalba perspėja jus apie kitą automobilį, furgoną ar sunkvežimį patekusį į 
jums nematomą ruožą važiavimo metu. (Pasirinktinis elementas) Įspėjimo apie skersine kryptimi judančius objektus sistema „Cross Traffic Alert“ jus įspės apie aptiktus 
judančius automobilius ar kitus pavojus išvažiuojant atbuline eiga iš vertikalios automobilio statymo vietos; jums nepakankamai greitai reaguojant, sistema taip pat gali 
pradėti stabdyti už jus. „Live Traffic“* informuoja apie įvykius ir galimus kelionės trikdžius. (Pasirinktinis elementas)

ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbinės vairavimo sistemos funkcija.
* prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama pirmuosius 2 metus po naujojo „Ford“ su „SYNC 3“ su navigacija registracijos, vėliau taikomas licencijos mokestis.

„Live Traffic“*
Teikia naujausią eismo informaciją tiesiai jūsų „SYNC 3“ 
navigacijos sistemai. Tada technologija pakoreguoja jūsų 
rekomenduotą maršrutą pagal eismo sąlygas, todėl galite 
važiuoti labiau atsipalaidavę ir tikslą pasiekti laiku. Prieinama 
„FordPass“ paslaugos dėka naudojant „SYNC 3“ su navigacijos 
sistema

„Cross Traffic Alert“Ø2) 

Eismo apžvelgimo sistema „Cross Traffic Alert“ atlieka kliūčių 
kairėje ir dešinėje pusėje paiešką, kai jūs važiuojate atbuline 
eiga važiuojate iš automobilio statymo statmenai vietos ir 
įspėja apie judančius automobilius bei kitus pavojus. 
(Pasirinktinis elementas)

„Blind Spot Information System“ (informacijos apie 
nematomą ruožą sistema)Ø2) 

Kai tik važiavimo metu kita transporto priemonė – lengvasis 
automobilis, furgonas ar sunkvežimis – atsiduria jums prastai 
matomame ruože, jus apie tai įspėja atitinkamame 
veidrodėlyje matoma įspėjamoji lemputė. (Pasirinktinis 
elementas)

Pavaizduotas „Transit Limited L3 H2 Van“ modelis; kėbulas „Chrome Blue  metallic“ spalvos (nėra).
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Pavaizduotas „Transit Limited L3 Van“ modelis; kėbulas „Chrome Blue  metallic“ spalvos 
(nėra).

Važiuokite savo 
greičiu
Pasirinkite savo greitį su išmania adaptyvia pastovaus greičio palaikymo 
sistema „Intelligent Adaptive Cruise Control“Ø2). Sistema nustato dominuojantį 
greičio apribojimą ir automatiškai palaiko jūsų pasirinktą greitį nustatytose 
ribose. Pažangi radaro technologija skenuoja lėčiau priešais jus judančias 
transporto priemones ir gali automatiškai priderinti jūsų greitį taip, kad 
nesutrumpėtų atstumas iki priešais važiuojančio automobilio. Kai eismo 
spūstis išsisklaidys, jūsų automobilio greitis vėl padidės iki anksčiau nustatyto. 
(Pasirinktinis elementas, reikia „SYNC 3“ su navigacija)

ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbinės vairavimo sistemos funkcija.

Išmani adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“Ø2)

Derina išmaniąją greičio reguliavimo sistemą su adaptyvia pastovaus greičio palaikymo 
sistema, kad nustatytų galiojantį greičio ribojimą ir automatiškai pagal tai nustatytų 
automobilio greitį. (Pasirinktinis elementas, reikia „SYNC 3“ su navigacija)
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Šoninio vėjo 
kompensavimo sistemaØ2)

Padeda vairuotojui išsilaikyti eismo 
juostoje pučiant stipriam, gūsingam 
vėjui, naudojant ESC sistemą, 
nustatančią, kada transporto priemonę 
veikia šoninis vėjas.
ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbinės vairavimo sistemos funkcija.

Funkcija „Electronic 
Stability Control“ (ESC)Ø1)

Nustato, kada nukrypstate nuo 
pasirinktos linijos, ir padeda išlikti 
tinkamoje padėtyje automatiškai 
reguliuodama stabdymą ir variklio 
apsukas. „Traction Control“Ø1) pašalina 
ratų prasisukimą ir suteikia geriausią 
įmanomą sukibimą nuolat stebėdama ir 
reguliuodama atskirų ratų sukimo 
momentą. (Pasirinktinis elementas)
ØNaudoja jutiklius.
1)Saugos funkcija.

Funkcijos, 
palengvinsiančios 
jūsų gyvenimą
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Neišvažiavimo iš eismo 
juostos sistemaØ2*) 

Eismo juostos stebėjimo ir perspėjimo 
sistema nustato, kai Jūsų automobilis 
pernelyg priartėja prie eismo juostos 
linijų nerodydamas posūkio signalo, ir 
perspėja Jus siųsdama virpesius į vairą. 
Jei nesureaguosite, važiavimo eismo 
juostoje sistema „Lane-Keeping Aid“ 
padės išlikti pažymėtoje juostoje. 
(Pasirinktinis elementas)
ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbinės vairavimo sistemos funkcija.
*Veikia, kai greitis viršija 65 km/h keliuose su keliomis eismo 
juostomis, kurios pažymėtos aiškiai matomomis linijomis.

Antiavarinė pagalbinė 
sistemaØ2), aptinkanti 
pėsčiuosius*
Sistema sukurta taip, kad galėtų aptikti 
kitas transporto priemones ir įspėti jus 
apie galimą susidūrimą, naudojant 
radarą ir vaizdo kamerą. (Pasirinktinis 
elementas)
ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbinės vairavimo sistemos funkcija.
*Pėsčiųjų aptikimo funkcija veikia, kai automobilis pasiekia iki 
80 km/val. greitį.

Priekinė plataus formato 
kamera
Leidžia plačiai matyti vaizdą nuo pat 
automobilio priekio į kairę ir į dešinę 
pusę. Tai ypač naudinga sankryžose ir 
važiuojant į priekį iš vietos, kurioje buvo 
pastatytas automobilis, kai prastai 
matomi vaizdai šonuose. (Pasirinktinis 
elementas, įeina galinio vaizdo plataus 
formato kamera ir apšvietimas)
 

Elektra valdomos šoninės 
krovinių skyriaus durys
Padeda įlipti ir išlipti patogiau. Galima 
valdyti naudojant šoninių krovinių 
skyriaus durų rankeną, specialų 
mygtuką prietaisų skydelyje ar nuotolinį 
raktą. (Pasirinktinis elementas „Van“, 
„Kombi Van“ ir „Kombi“ M1 modeliuose)
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◊Pastaba. Jei „Ford“ automobilyje yra įrengta ir veikianti 
priekinio keleivio saugos oro pagalvė, ant priekinės keleivio 
sėdynės niekada negalima tvirtinti į galą nukreiptos 
vaikiškos kėdutės. Pavaizduotas „Transit Ambiente L3 H2 Van“ modelis; kėbulas „Moondust Silver  metallic“ spalvos (pasirinktinis elementas).

Kėbulų stiliai
„Van“

„Double Cab-in-Van“

„Ambiente“
Pagrindiniai išorės elementai

 ■ Durų veidrodėliai su nematomos zonos 
stebėjimo taškais ir integruotu posūkio 
rodikliu

 ■ Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų 
užraktas

 ■ Stumdomosios krovinių skyriaus durys 
keleivių pusėje

 ■ Galiniai purvasaugiai
 ■ 15 colių skersmens plieniniai ratlankiai su 

daliniais gaubtais 290 ir 310 serijose
 ■ 16 colių skersmens plieniniai ratlankiai su 

daliniais gaubtais 330 ir 350 serijose
 ■ „Auto-Start-Stop“ sistema

Pagrindiniai salono elementai
 ■ „Single DIN“ radijas, „MyFord Dock“ laikiklis, 

keturi priekiniai garsiakalbiai (du žemų 
garsų ir du aukštų garsų garsiakalbiai), 
nuotolinis garso valdymas ir USB jungtis su 
„iPod®“ funkcija.

 ■ Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir 
atstumas

 ■ Elektra valdomi priekiniai langai
 ■ Vairuotojo oro pagalvė
 ■ Priekinė keleivio oro pagalvė◊ su 

deaktyvavimo funkcija (tik „Kombi“ M1)
 ■ 4 padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė 

su pakreipiama pagalvėle ir porankiu

Varikliai
Dyzelinis
130 AG (96 kW)/350 Nm

170 AG (125 kW)/350 Nm, 470 Nm
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Pavaizduotas „Transit Trend L3 H2 Van“ modelis; kėbulas „Kapoor Red metallic“ spalvos (pasirinktinis elementas).

Kėbulų stiliai
„Van“

„Double Cab-in-Van“

„Kombi“

„Trend“
Pagrindiniai papildomi 
„Ambiente“ versijos išoriniai 
elementai

 ■ Elektros energija reguliuojami ir šildomi 
vienspalviai durų veidrodėliai

 ■ Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai 
su statiškais posūkių žibintais

 ■ Priekiniai rūko žibintai
 ■ Ratų gaubtai
 ■ Priekinis ir užpakalinis statymo atstumo 

jutikliai

Pagrindiniai papildomi 
„Ambiente“ versijos salono 
elementai

 ■ „Single DIN“ radijas su skaitmeninio 
transliavimo funkcija, „MyFord Dock“ 
laikiklis, keturi priekiniai garsiakalbiai (du 
žemų garsų ir du aukštų garsų 
garsiakalbiai), nuotolinis garso valdymas ir 
USB jungtis su „iPod®“ funkcija

 ■ Lengvai valomos krovinių skyriaus grindys 
(tik „Van“)

 ■ Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
reguliuojamu greičio ribotuvu

Varikliai
Dyzelinis
105 AG (77 kW)/310 Nm

130 AG (96 kW)/360 Nm

170 AG (125 kW)/390 Nm
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Spalva ir apdaila
Pasirinkite spalvą ir 
apdailą, kuri 
geriausiai atspindėtų 
jūsų verslą.

1. „Ambiente“
Įdėklas: „Traxon“, spalva „Charcoal Black“ 
Sėdynių paminkštinimas: „Max“ danga, 
„Charcoal Black“ spalva

2. „Trend“ 
Įdėklas: „City“ apdaila, „Ebony“ spalva 
Sėdynių paminkštinimas: „City“ apdaila 
„Ebony“ spalva

3. „Ambiente“ 
Įdėklas: „Artec“ vinilas, spalva „Pewter“ 
Sėdynių paminkštinimas: „Prima“ vinilas, 
spalva „Pewter“ 1. 2. 3.
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„Frozen White“
Vientisa kėbulo spalva

„Moondust Silver“
„Metallic“ kėbulo spalva*

„Magnetic“
Metalo blizgesio kėbulo spalva*

„Blazer Blue“
Vientisa kėbulo spalva

„AgateBlack“
Metalo blizgesio kėbulo spalva*

„Chrome Blue“
Metalo blizgesio kėbulo spalva*

„Race Red“
Vientisa kėbulo spalva

„Kapoor Red“
Metalo blizgesio kėbulo spalva*

„Diffused Silver“
Metalo blizgesio kėbulo spalva*

Cinko danga Fosfato danga Elektrolitinė danga Gruntas Viršutinė danga „Clearcoat“ ( (ne su „Frozen White“ 
kėbulo spalva)

Pastaba. Paveikslai skirti pavaizduoti tik kėbulo spalvą ir gali neatitikti aprašytos transporto priemonės. Spalvos ir apdaila, aprašytos šiame leidinyje, gali skirtis nuo faktinių spalvų dėl naudojamo spausdinimo proceso apribojimų.
* Kėbulas metalizuotomis spalvomis dažomas pasirinktinai, už papildomą kainą.

12 metų perforacijos garantija
„Transit“ išorinis patvarumas yra kelių etapų dažymo proceso rezultatas. Nuo plieninio kėbulo skerspjūvių su įpurkštu vašku iki sunkiai susidėvinčio viršutinio sluoksnio – naujos medžiagos ir 
apdorojimo procesai užtikrina, kad gera išvaizda išliks daug metų.
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Personalizavimas
Stogo bagažinės laikiklis, 
užrakinamas
Skirtas tvirtinti įvairius transportavimo 
ant stogo priedus. Stogo bagažinę 
galima pailginti papildomais strypais, 
tokiu būdu užtikrinant stabilumą. 
(Priedas)

„Q-Top“®+ („Q-Tech“) stogo bagažinė
Lengva aliuminio konstrukcija leidžia 
pervežti papildomą krovinį*. Puikiai tinka 
didelių, ilgų ar stambiagabaričių daiktų 
pervežimui ir tokiu būdu suteikia jums 
daugiau lankstumo jūsų kasdieninėje 
veikloje (Priedas). Galimas su 
kopėčiomis, kurios tvirtinamos furgono 
gale ir yra skirtos lengvesniam 
pakrovimui. (Priedas)

„Brink®+“ kablys
Papildomam transportavimo pajėgimui, 
pritvirtinamas kablys gali vilkti iki 3 500 
kg., priklausomai nuo variklio. (Priedas) 

(Verslininkams gali būti reikalingas 
skaitmeninis tachografas. Tinkamą 
įrangą galima įsigyti iš vietinio „Ford“ 
atstovo)

Užpakalinės kopėčios
Automobiliams su varstomomis 
galinėmis durimis kroviniui, kurių 
didžiausias atidarymo kampas 180°, 
išskyrus automobilius su prailginta 
važiuoklės baze) Krovinių tūris 125 kg. 
(PRIEINAMUMAS BUS TIKSLINAMAS)

Vidinis stogo stelažas
Du juodi plieniniai stelažai išlaiko krovinį 
iki 50 kg. Juos galima pritvirtinti 
skirtingose vietose ant vidinių išilginių 
stogo sijų virš lanksčių grindų. 
(Pasirinktinis elementas ir priedas)

Šoniniai strypai
Stilingi nerūdijančio plieno strypai (1,5 
mm x 60 mm diametro) geriau saugo 
nuo kasdien galinčių pasitaikyti 
pažeidimų. (Priedas)

Galinio lango apsauginės grotelės
Grotelės yra tvirtinamos prie vidinių 
arba galinių langų, kad būtų užtikrintas 
didesnis saugumas ir geresnis 
matomumas. (Pasirinktinis elementas ir 
priedas)

Visoms oro sąlygoms tinkami grindų 
kilimėliai
Visoms oro sąlygoms tinkami grindų 
kilimėliai su „Transit“ pavadinimu yra 
gaminami pagal specialų užsakymą, 
kad tobulai tiktų jūsų automobiliui ir 
apsaugotų jį nuo purvo ir drėgmės. 
Vairuotojo kilimėlis yra saugiai 
pritvirtintas tiesiai ant transporto 
priemonės grindų, kad neslidinėtų. 
(Variantas ir (arba) priedas)
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+Prekėms taikoma trečiųjų šalių tiekėjų garantija; daugiau informacijos pateikta galiniame lape.
*Žr. transporto priemonės svorio ir krovumo duomenis.
Daugiau priedų žr. internetiniame priedų kataloge, kurį galite rasti www.ford-accessories.com.
„Ford“ firminių prekių–nuo drabužių iki laisvalaikio prekių ir žaislinių automobilių ieškokite www.fordlifestylecollection.com. 

Medinis pakrovimo dugnas
Kietmedžio grindys ir neslidi danga Trys 
integruoti krovinių tvirtinimo bėgeliai (LWB-EF 
L4 - keturi bėgeliai) atitinka ISO reikalavimus 
ir išbandyti su 500 daN jėga. Aliuminio kraštai 
durų skyriuose užtikrina patvarumą. 
(Pasirinktinis elementas)

Krovinio tvarkymo paketas
Krovinio tvirtinimo paketą sudaro šoniniai 
turėklai per pusę aukščio ir per visą aukštį su 
tvirtinimo elementų rinkiniu (pasirinktinis el.). 
Krovinio skyriaus grindų rinkinį sudaro 
kietmedžio grindys su neslystančia danga ir 
integruoti oro linijų tipo turėklai (atitinka 500 
daN/ISO standartą). Tvirtinimo bėgeliai ant 
stogo skersinio ir keturios spryruoklės. 
(Pasirinktinis elementas ir priedas)

Bagažo tvirtinimo tinklas
Pritvirtinkite krovinius saugiai ir lengvai su 
lengvasvore reguliuojama krovinių tinklo 
sistema, kuri bus labai naudinga kurjerių ir 
krovinių pristatymo tarnyboms. Tvirtinama 
prie šonuose sumontuotų pririšimo vietų; 
nenaudojant galima laikyti krepšyje. 
Maksimali apkrova – 500 daN. (Pasirinktinis 
elementas ir priedas)

Variklio apsauginis skydas
Tvirti nerūdijantys plieniniai dugniniai 
skydai apsaugo variklį nuo atsitiktinių 
pažeidimų ekstremaliomis sąlygomis. 
Lengvai nuimamas keičiant alyvą ir 
atliekant planinės techninės priežiūros 
darbus. (Variantas ir (arba) priedas)

„Bosch®“+ atbulinės eigos 
perspėjimo įtaisas
Susietas su atbuline pavara. Perspėja 
pėsčiuosius garsiniu signalu, kad 
automobilis juda atbulas. (Priedas)

„ClimAir®+“ vėjo kreipikliai
Leidžia grynam orui patekti į automobilį 
važiuojant su atidarytais priekiniais 
langais, kai net lengvai lyja ar sninga. 
(Priedas)

SCC/„Vodafone“ pastatymo atstumo 
kontrolė
Garsinis signalas padės įvertinti statymo 
atstumus priekyje ir (arba) gale. 
(Priedas)

„Rhino Products®+ SafeStep™“

Tvirta galinė pamina padeda lengviau 
įlipti į automobilį. Su atbulinės eigos 
jutikliais manevravimui be streso. 
(Priedas)



38

d29d5a446d0840ffe58cbd6c8d2e2263-f7c38249babd4cc8aefa385404ab77f4-00000_book.indb   38 12/12/2019   14:32:49

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

Pastaba Daugiau informacijos apie kuro taupymą ir teršalų išmetimą rasite specifikacijų 
skyriuje.
Pastaba. Kai kurios pirmiau nurodytos funkcijos yra pasirinktinės, integruojamos už 
papildomą kainą ir gali būti prieinamos ne visuose modeliuose. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, žr. techninių sąlygų lentelėse arba kreipkitės į savo „Ford“ komercinių 
transporto priemonių pardavimo atstovybę.

Efektyvumas
Pasirinkimo galia
Nuo galios ir sukimo momento iki kuro ekonomijos ir  efektyvumo ir rafinuotumo, kiekvienas naujos kartos „Ford 
EcoBlue“ dyzelinis variklis optimaliai pritaikytas visiems poreikiams patenkinti. Sukurti pagal naujausius Europos 
išmetamųjų teršalų „Euro 6.2 standartus, patobulinti varikliai yra mažiau taršūs ir efektyvesni už savo pirmtakus, 
naudoja net iki 7 proc. mažiau kuro, lyginant su ankstesniais varikliais. 

Efektyvus
2,0L „Ford EcoBlue“ 105 AG dyzelinis 
variklis
„Transit“ „2,0- Ford EcoBlue“ 105 AG (77 kW)/310 Nm 
dyzelinis variklis pasižymi išskirtiniu degalų sąnaudų 
ekonomiškumu (vos 7,2-9,9 l/100 km*) ir puikių 
važiavimo charakteristikų bei rafinuotumo. Jo 
pažangiausia konstrukcija padeda sumažinti 
eksploatavimo išlaidas nesumažinant krovumo ir 
galios.
*105 AG N1 nuo 7,2-,99 l/100 km, 166-185 g/km. Pagal WLTP (Harmonizuota pasaulinė 
lengvųjų automobilių bandymo procedūra) iš viso

Pagrindinės technologijos, padedančios 
taupyti degalus

 ■ „Auto-Start-Stop“ sistema
 ■ „Ford“ išmanusis regeneracinis krovimas

 ■ Pavarų perjungimo signalinė lemputė, padedanti 
vairuoti ekonomiškiau

 ■ Elektrinė pagalbinė vairavimo sistema (EPAS)
 ■ Aerodinaminiai dizaino patobulinimai
 ■ Mažo riedėjimo praradimo padangos

166-185  
g/km* 

105 AG

310 Nm

„Mild Hybrid Electric Vehicle“ (mHEV) technologija
Naujajame „Transit“ naudojama inovatyvi  „mild hybrid (mHEV) technologija, kurią galima rinktis modeliams su 
mechanine transmisija. Integruotas paleidiklis/generatorius regeneruoja energiją automobiliui važiuojant 
nuokalnėn išjungus variklį ir kaupia ją 48 voltų ličio jonų akumuliatoriuje. Tuomet sukaupta energija naudojama 
padėti varikliui važiuojant įprastai ir greitėjant bei maitinant automobilio elektrinius priedus. Sistema dar 
efektyviau naudoja degalus, ypač kai automobilis dažnai stabdomas ir vėl paleidžiamas. (Pasirinktinis elementas 
modeliuose su priekiniais/galiniais varomaisiais ratais ir mechanine transmisija)
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Lankstus

Galingas

2,0L „Ford EcoBlue“ 130 AG dyzelinis 
variklis
Naujasis 2,0 l „Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)/360 Nm 
dyzelinis variklis pasižymi balansu tarp didesnės galios 
ir sukimo momento, reikalingo norint padidinti 
bendrąją pakrautos transporto priemonės su priekaba 
masę (GTM), ir nedidinamo išmetamų teršalų kiekio.
** 130 AG  nuo 157 -205 g/km. Pagal WLTP (Harmonizuota pasaulinė lengvųjų 
automobilių bandymo procedūra) iš viso

2,0L „Ford EcoBlue“ 170 AG ir 185 AG 
dyzelinis variklis
170 AG (125 kW) „Ford EcoBlue“ dyzelinį variklį papildo 
naujasis 185 AG (138 kW) variklis, išvystantis įspūdingą 
415 Nm sukimo momentą. Tai galingiausias variklis 
serijoje, kurio sunkiam darbui pritaikytos 
charakteristikos puikiai tiks transportuojant sunkius 
krovinius ir velkant priekabas, neaukojant išskirtinio 
degalų sąnaudų ekonomiškumo***.
*** 185 AG  nuo 173 -205 g/km. Pagal WLTP (Harmonizuota pasaulinė lengvųjų 
automobilių bandymo procedūra) iš viso

157-205  
g/km** 

163-205  
g/km*** 

130 AG

170/185 
PS360 Nm

405/415 Nm

Švarios 
dyzelinės 

technologijos

Naujojo „Transit“ patobulinta „Ford 
EcoBlue“ dyzelinių variklių linija atitinka 
naujausius ir griežčiausius „Euro 6.2“ 
išmetamųjų teršalų standartus.

„Ford EcoBlue“ varikliai išsiskiria 
selektyvine išmetamųjų dujų valymo 
sistema „Selective Catalytic Reduction“ 
(SCR), naudojančia „AdBlue®“, karbamido/ 
vandens pagrindo skystį, padedantį 
konvertuoti išmetamųjų dujų NOx 
medžiagas į azotą ir vandenį. Dyzeliniuose 
automobiliuose įmontuoti dalelių filtrai 
pašalina daugiau nei 99 % kietųjų dalelių, 
išmetamų iš transporto priemonės 
išmetamojo vamzdžio.

„Ford EcoBlue“ dyzeliniai 
varikliai
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L2 H2 
Furgonas

L2 H3 
Furgonas

L3 H2 
Furgonas

L3 H3 
Furgonas

L4 H3
Furgonas
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A Bendrasis ilgis 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Bendrasis plotis su veidrodžiais 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Bendrasis plotis su užlenktais veidrodėliais 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Bendrasis plotis be veidrodžių (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Bendrasis plotis be veidrodžių (DRW) – – – – – – – – 2126

C Bendrasis aukštis* 2426-
2490

2450-
2542

2665-
2781

2689-
2781

2431-
2541

2462-
2543

2670-
2780

2701-
2782

2687-
2790

D Važiuoklės bazė 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų centro 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Šoninių durų angos plotis 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Šoninių krovimo durų aukštis 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Galinių durų plotis 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Galinių durų aukštis 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis su 
pertvara) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217

L Maksimalus krovinių skyriaus plotis 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Bagažinės plotis tarp ratų arkų (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Bagažinės plotis tarp ratų arkų (DRW) – – – – – – – – 1154

N Krovinių skyriaus aukštis nuo grindų iki lubų 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Maksimalus krovinių aukštis* 496-
614

620-
713

496-
614

620-
713

501-
613

632-
715

501-
613

632-
715

617-
722

P Maksimalus krovinių tūris (su pertvara) (m3) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Krovinių skyrius (su pertvara) (VDA) (m3) 9,3 8,8 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

„Double Cab-in-Van“ furgono unikalūs matmenys

G Šoninių durų angos plotis 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

P Maksimalus krovinių tūris (už pertvaros) (m3) 6,1 5,7 6,7 6,4 7,6 7,2 8,4 8,0 10,6

Krovinių skyrius (už pertvaros) (VDA) (m3) 5,5 5,3 6,0 5,7 7,0 6,6 7,6 7,3 9,8

Q Maksimalus krovinių skyriaus ilgis 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 3211

R Naudingasis krovinių ilgis 1,2 m aukštyje 1777 1777 1777 1777 2227 2227 2227 2227 2950

Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)

Tarp kelkraščių 11,9 11,9 11,9 11,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = prailginta ilga važiuoklės bazė. H2 = vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas, Priekiniai 
varantieji ratai (FWD) = priekiniai varantieji ratai, Galiniai varantieji ratai (RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi 
varantieji ratai, SRW =viengubi užpakaliniai ratai, DRW = dvigubi užpakaliniai ratai. Visi matmenys (mm) – nurodyti tik baziniams modeliams be 
papildomos įrangos – gali būti keičiami gamybos nuokrypio ribose. *Pateikiamas visas aukščio matmenų diapazonas – nuo mažiausio iki didžiausio: 
nuo pilnai pakrautos mažiausio krovumo transporto priemonės iki nepakrautos didžiausio krovumo transporto priemonės. Šie duomenys yra tik 
orientaciniai. VDA metodas Šį metodą naudoja Vokietijos organizacija Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaičius nustatomas užpildant 
krovinių skyrių „litrų“ blokeliais, kurių dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaičiuojami, o rezultatas konvertuojamas į kubinius metrus. 
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„Van“

„Double Cab-in-Van“

„L2“, „H2“

„L2“, „H2“

„L2“, „H3“

„L2“, „H3“

„L3“, „H2“

„L4“, „H3“

„L4“, „H3“

„L3“, „H2“

„L3“, „H3“

„L3“, „H3“

Matmenys (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“
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A Bendrasis ilgis 5531 5531 5981 5981

B Bendrasis plotis su veidrodžiais 2474 2474 2474 2474

Bendrasis plotis su užlenktais veidrodėliais 2112 2112 2112 2112

Bendrasis plotis be veidrodžių (SRW) 2059 2059 2059 2059

Bendrasis plotis be veidrodžių (DRW) – – – –

C Bendrasis aukštis* 2429-2536 2668-2775 2429-2532 2668-2771

D Važiuoklės bazė 3300 3300 3750 3750

E Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų 
centro 1023 1023 1023 1023

F Nuo transporto priemonės galo iki užpakalinių ratų 
centro 1208 1208 1208 1208

G Šoninių durų angos plotis 1200 1200 1200 1200

H Šoninių krovimo durų aukštis 1664 1664 1664 1664

I Galinių durų/gaubto plotis 1565 1565 1565 1565

J Galinių durų/gaubto aukštis 1697 1936 1697 1936

K Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (už antros eilės 
sėdynių) 2270 2270 2720 2720

Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (už trečios eilės 
sėdynių) 1486 1486 1936 1936

L Maksimalus krovinių skyriaus plotis 1784 1784 1784 1784

M Bagažinės plotis tarp ratų arkų (SRW) 1392 1392 1392 1392

Bagažinės plotis tarp ratų arkų (DRW) – – – –

N Krovinių skyriaus aukštis nuo grindų iki lubų 1818 2055 1818 2055

O Maksimalus krovinių aukštis* 542-650 492-650 541-645 541-645

P Maksimali krovinių skyriaus talpa (m3) 10,0 11,2 11,5 13,0

Krovinių skyrius (VDA) (m3) 9,3 10,3 10,8 12,0

Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)

Tarp kelkraščių 11,9 11,9 13,3 13,3

L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = prailginta ilga važiuoklės bazė. H2 = vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas, Priekiniai 
varantieji ratai (FWD) = priekiniai varantieji ratai, Galiniai varantieji ratai (RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi 
varantieji ratai, SRW = viengubi užpakaliniai ratai, DRW = dvigubi užpakaliniai ratai. Visi matmenys (mm) – nurodyti tik baziniams modeliams be 
papildomos įrangos – gali būti keičiami gamybos nuokrypio ribose. *Pateikiamas visas aukščio matmenų diapazonas – nuo mažiausio iki didžiausio: 
nuo pilnai pakrautos mažiausio krovumo transporto priemonės iki nepakrautos didžiausio krovumo transporto priemonės. Šie duomenys yra tik 
orientaciniai. VDA metodas Šį metodą naudoja Vokietijos organizacija Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaičius nustatomas užpildant 
krovinių skyrių „litrų“ blokeliais, kurių dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaičiuojami, o rezultatas konvertuojamas į kubinius metrus. 
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Matmenys (mm) 
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Nedidelės kuro sąnaudos ir CO2 emisijos (EU6.2)
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Furgonas/„Double Cab-in-Van“/„Kombi“ furgonas/„Kombi M1“/„Kombi N1“
FWD

„2,0 TDCi Ford EcoBlue 105 AG“ (77 kW) 4,429/3,263 166-185 7,2-9,9

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,429/3,263 (?) 165-184 8,1-10,0

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 AG“ (96 kW) 6 pavarų automatinė 3,39 177-182 8,6-10,4

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 4,18/3,045 (?) 163-184 7,8-10,0

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 4,429/3,263 (?) 163-184 7,8-10,0

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 AG“ (125 kW) 6 pavarų automatinė 3,39 177-182 8,6-10,4

Galiniai varantieji ratai (RWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,10 173-205 8,2-10,8

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 3,31 157-172 8,2-10,4

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 4,10 173-205 8,2-10,8

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 3,31 173-205 8,2-10,8

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 185 AG (136 kW) 3,31 173-205 8,2-10,8

Visi varantieji ratai (AWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) / 170 AG (125 kW) 4,10 224-228 8,6-8,8

*Pasiekiama nuo 2020 m. vasario gamybos. Pastaba dėl visų „Ford EcoBlue“ variklių: nurodytos reikšmės galioja automobiliams su „Auto Start-Stop“ funkcija. „Auto Start-Stop“ sistema sumažina CO2 išmetamųjų teršalų lygį ir kuro sąnaudas atitinkamai – 6 
g/km ir 0,2–0,3 l/100km. ØØPaveiksle parodytas ašių santykis yra vienintelis galimas, priklausomai nuo modelio, GVM apkrovos ir variklio/transmisijos kombinacijos.
ØØØSkelbiamos kuro ir energijos sąnaudos, CO2 emisijos 6c (N1) ir 6d-TEMP (M1) etap7 varikliams matuojamas pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas, kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007, (EB) 692/2008 ir (ES) 2017/1151 su naujausiais 
papildymais. Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos yra nurodytos automobilio versijai, o ne atskiram automobiliui. Taikoma standartinė bandymų procedūra leidžia palyginti įvairius skirtingų gamintojų automobilių tipus. Degalų sąnaudas lemia ne tik automobilio 
degalų vartojimo efektyvumas, bet ir vairavimo stilius, taip pat kiti ne techniniai veiksniai, kurie turi įtakos automobilio degalų arba energijos sąnaudoms ir CO2 . Degalų taupymo ir CO2 išmetalų rekomendacijas, kuriose yra visų naujų lengvųjų automobilių modelių 
duomenys, galima gauti nemokamai visuose pardavimo taškuose.
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Svoriai ir apkrovos
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Furgonas (3 vietų)
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

Galiniai varantieji ratai (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

Visi varantieji ratai (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

Priekiniai varantieji ratai (FWD) = Versija su priekiniais varomais ratais, Galiniai varantieji ratai (RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi varantieji ratai, L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ilga važiuoklės 
bazė, H2 = Vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai – transporto priemonėms su vidutinio aukščio stogu. Automobiliams su pasirinktiniu aukštu stogu padidėja transporto priemonės masė be krovinio ir sumažėja naudingoji 
apkrova. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos – skirtingos automobilio masės 
be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo (75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir 
transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina 
apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5 % paklaidą. Pastaba: Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį 
eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas. * Tik DRW, ** Tik automatinė transmisija.
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Svoriai ir apkrovos

Di
dž

iau
sia

 na
ud

ing
oji

ap
kro

va
 (b

e
va

iru
ot

ojo
) (

kg
)

Au
to

m
ob

ilio
 m

as
ė

su
 ke

lei
via

is 
ir k

ro
vin

iu 
(k

g)

M
až

iau
sia

 tr
an

sp
or

to
 pr

iem
on

ės
m

as
ė b

e k
ro

vin
io 

(b
e

va
iru

ot
ojo

) (
kg

)

Di
dž

iau
sia

 pr
iek

inė
s a

šie
s

ap
kro

va
 (k

g)

Di
dž

iau
sia

 už
pa

ka
lin

ės
 aš

ies
ap

kro
va

 (k
g)

„Double Cab-in-Van“ (7 vietų)
FWD

330 L2 H2 (6 vietų) 1080-1049 3300 2251-2220 1750 2050

330 L2 H3 (6 vietų) tbc tbc tbc tbc tbc

330 L3 H2 (6 vietų) 1000-968 3300 2332-2300 1750 2050

330 L3 H3 (6 vietų) tbc tbc tbc tbc tbc

Galiniai varantieji ratai (RWD)

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

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L4 H3 (6 vietų) 1000-987 3500 2513-2500 1750/1850 2250

Visi varantieji ratai (AWD)

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

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

Priekiniai varantieji ratai (FWD) = Versija su priekiniais varomais ratais, Galiniai varantieji ratai (RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi varantieji ratai, L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ilga važiuoklės 
bazė, H2 = Vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai – transporto priemonėms su vidutinio aukščio stogu. Automobiliams su pasirinktiniu aukštu stogu padidėja transporto priemonės masė be krovinio ir sumažėja naudingoji 
apkrova. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos – skirtingos automobilio masės 
be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo (75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir 
transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina 
apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5 % paklaidą. Pastaba: Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį 
eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas. * Tik DRW, ** Tik automatinė transmisija.
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Svoriai ir apkrovos
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„Kombi M1“ (9 vietų)
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

Priekiniai varantieji ratai (FWD) = Versija su priekiniais varomais ratais, Galiniai varantieji ratai (RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi varantieji ratai, L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ilga važiuoklės 
bazė, H2 = Vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai – transporto priemonėms su vidutinio aukščio stogu. Automobiliams su pasirinktiniu aukštu stogu padidėja transporto priemonės masė be krovinio ir sumažėja naudingoji 
apkrova. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos – skirtingos automobilio masės 
be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo (75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir 
transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina 
apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5 % paklaidą. Pastaba: Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį 
eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas.
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Maks. bendroji pakrautos transporto priemonės su priekaba masė (kg)
Bendroji pakrautos transporto priemonės masė 
(GVM)
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Priekiniai varantieji ratai (FWD)

„2,0 TDCi Ford EcoBlue 105 AG“ (77 kW) 4,429/3,263 (?) i – – –

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

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

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 
6 pavarų automatinė

3,39 i 4300 4250 – –

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

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

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

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

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 
6 pavarų automatinė

3,39 i 4100 4300 4250 – –

Galiniai varantieji ratai (RWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 3,31 i – – 5550 – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 3,73 j – – 6100 – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,10 i – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,10 j – – 6500 –

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

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

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 3,31 i – – 5650 – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 3,73 j – – 6400 – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 4,10 i – – –

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

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

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

Visi varantieji ratai (AWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,10 i – – 6000 – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) 4,10 i – – 6000 – –

i = standartinis elementas, j= pasirinktinis elementas už papildomą kainą, Pastaba. Visi varikliai yra EU6.2, nebent nurodyta kitaip. ØØPavaizduotas ašies perdavimo skaičius yra vienintelis pasiekiamas skaičius, kuris priklauso nuo modelio, GVM naudingosios 
apkrovos ir variklio kombinacijos. * GTM apribota iki 5 500 kg, jei gale įrengtas oro kondicionierius. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją. ** Pasiekiama nuo 2020 m. vasario gamybos.

Confidential - PDF Created: 16 March 2020, 15:15:08 - Origin: TRVEDM_201975_MAXGTM_EDM_LT_bro_0.xdt [IDML]



46

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

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

47

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

V363_TRV_19.75_V2EDM_#SF_cmyk_14:39_12.12.2019

Maks. stabdomos priekabos apkrova (kg)
Bendroji pakrautos 
transporto priemonės 
masė (GVM)
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Furgonas/„Double Cab-in-Van“/„Kombi N1“/„Kombi M1“/„Kombi“ furgonas
FWD

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,429 / 3,263 (?) i TBA TBA

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 4,93 / 3,450 (?) j – TBA

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)
6 pavarų automatinė

3,39 i TBA TBA

i = standartinis elementas, j = pasirinktinis elementas už papildomą kainą, Pastaba. Visi varikliai yra EU6.2, nebent nurodyta kitaip. ØØPavaizduotas ašies perdavimo skaičius yra vienintelis pasiekiamas skaičius, kuris priklauso nuo modelio, GVM naudingosios 
apkrovos ir variklio kombinacijos. *GTM apribota iki 5  500 kg, jei gale įrengtas oro kondicionierius. **Transporto priemonės, kuriose įrengta pasirenkama galinė pneumatinė pakaba, netinkamos vilkti, tad priekabos apkrovos vertė nenurodyta. Maksimalus 
nestabdomos priekabos svoris yra 750 kg. **Pasiekiama nuo 2020 m. vasario gamybos.
Furgonas: 1) 2050 naudojant MWB/1950 naudojant LWB, 2) 1900 naudojant MWB/1850 naudojant LWB, 3) 2550 naudojant MWB, LWB/2400 EWB, „DCiV“: E) 1850 naudojant MWB/1800 naudojant LWB, F) 1750 naudojant MWB/1700 naudojant LWB, „Kombi 
M1“: A) 2050 naudojant MWB/2000 naudojant LWB, B) 2700 naudojant MWB/2650 naudojant LWB, C) 1200 naudojant MWB/1150 naudojant LWB/1100 naudojant LWB aukštą stogą, D) 1300 naudojant MWB/1250 naudojant LWB, „Kombi“ furgonas: a) 2150 
naudojant MWB/2100 naudojant LWB.
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Modelio prieinamumas
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Furgonas
FWD

„2,0 TDCi Ford EcoBlue 105 AG“ (77 kW) i i – – – – – – – – –60 – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – i i i i i i i i i i – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 AG“ (96 kW) 6 pavarų automatinė – – – – – – – – i i i i – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) – – – – i i – – – – – – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 AG“ (125 kW) 6 pavarų automatinė i i – – – – i i i i i i – – –

Galiniai varantieji ratai (RWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – – – – – – – i i i i i – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) 6 etapų HDT – – – – – – – – – – – – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) – – – – – – – – i i i i i – i

Visi varantieji ratai (AWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – – – – – – – i i i i – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) – – – – – – – – i i i i i – –

„Double Cab-in-Van“
FWD

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – – – i i i i – – – – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 AG“ (96 kW) 6 pavarų automatinė – – – – – – i i – – – – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) – – – – i i i i – – – – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 AG“ (125 kW) 6 pavarų automatinė – – – – – – i i – – – – – – –

Galiniai varantieji ratai (RWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – – – – – – – – – i i – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) – – – – – – – – – – i i i – –

Visi varantieji ratai (AWD)

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – – – – – – – – – i i – – –

i = prieinama, – = neprieinama. L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = prailginta ilga važiuoklės bazė, H2 = vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas, Priekiniai varantieji ratai (FWD) = priekiniai varantieji ratai, Galiniai varantieji ratai 
(RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi varantieji ratai. Visi varikliai yra EU6.2 su 6 pavarų mechanine transmisija, nebent nurodyta kitaip. * Pasiekiama nuo 2020 m. vasario gamybos.
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Modelio prieinamumas
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„Kombi“ (M1)
FWD

„2.0 TDCi Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW) – – i i – – – – i i i i – – – –

„2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 AG“ (96 kW) 6 pavarų automatinė i i i i – – – – i i i i – – – –

i = prieinama, – = neprieinama. L2 = vidutinė ratų bazė, L3 = ilga ratų bazė, L4 = prailginta ilga važiuoklės bazė, H2 = vidutinio aukščio stogas, H3 = aukštas stogas, Priekiniai varantieji ratai (FWD) = priekiniai varantieji ratai, Galiniai varantieji ratai 
(RWD) = galiniai varantieji ratai, Visi varantieji ratai (AWD) = visi varantieji ratai. Visi varikliai yra EU6.2 su 6 pavarų mechanine transmisija, nebent nurodyta kitaip. 
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Kiti žingsniai

bandomasis važiavimas
Apsilankykite pas savo „Ford“ priemonių 
pardavimo atstovą ir patys vairuodami „Ford 
Transit Van“ išbandykite jį.

turėkite savo
Kai išvažiuojate savo naująja transporto priemone, mes su jumis visoje jūsų kelionėje. „Ford“ turi platų 
įgaliotojų priežiūros centrų tinklą, kuris padės palaikyti nepriekaištingą jūsų transporto priemonės būklę. Jei 
jūsų naujajam „Ford‘ prireiktų remonto po avarijos, „Ford Accident Repair Centre“ yra geriausia vieta, kurioje 
jūsų transporto priemonei bus sugrąžinta pradinė būklė ir kaip įmanoma greičiau galėsite grįžti į kelią.

finansai
Jei reikia finansuoti jūsų transporto priemonę, mūsų dydis ir kompetencija reiškia, kad galime jums pasiūlyti 
platų įvairių finansinių produktų asortimentą.
„Ford Credit“ siūlo finansinių produktų, skirtų jūsų transporto priemonei, asortimentą, nepaisant to, ar esate 
privatus, ar juridinis asmuo.
„Ford Lease“ specializuojasi nuomos sutarčių ir lizingo srityse ir gali pasiūlyti alternatyvių finansinių planų, 
kuriuos galime parengti individualiai pagal jūsų įmonės poreikius, asortimentą. Tik verslo klientams.

komplektavimas
Apsilankykite pas vietinį „Ford“ pardavimo 
atstovą ir pasirinkite savo naujojo „Ford 
Transit Van“ konfigūraciją ir kainą.
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Iliustracijos, aprašymai ir specifikacijos. Šis bukletas buvo teisingas jo spausdinimo metu. Tačiau “Ford” politika – nuolat rūpintis produktų tobulinimu. Todėl pasiliekama teisė bet kuriuo metu pakeisti modelių 
ir atskirų detalių, pavaizduotų ir aprašytų šiame leidinyje, specifikacijas, spalvas ar kainas. Dėl naujausios informacijos visuomet kreipkitės į savo “Ford” atstovą. Papildoma įranga. Jeigu šiame leidinyje elementas 
yra apibūdintas kaip ‘Papildomai pasirenkamas elementas’ ar 'Papildomai pasirenkamos detalės/paketas’ir pan., reiškia jis neįeina į standartinę transporto priemonės komplektaciją ir už jį reikia mokėti 
papildomai, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip. Galimos visos modelių ir spalvų kombinacijos. Pastaba. Kai kurie šiame buklete vaizduojami automobiliai dar negaminami ir yra sukurti kompiuteriu, todėl galutinis 
automobilio dizainas/priedai gali kai kuriais aspektais skirtis. Be to, kai kurie pavaizduoti automobilių elementai gali būti pasirinktini. Pastaba. Šiame lankstinuke yra ir originalių „Ford“ priedų ir mūsų tiekėjų 
produktų. +Šiuos priedus kruopščiai atrenka tiekėjas; jiems nėra taikoma „Ford“ garantija, tačiau jiems garantiją suteikia pats tiekėjas; informaciją apie šią garantiją Jums suteiks „Ford“ tarpininkas. Pastaba.
„Bluetooth® “ yra „ Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas. Bet koks šio ženklo naudojimas „Ford Motor Company“ tikslais yra licencijuotas. „iPod“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra „Apple Inc.“ nuosavybė. Kiti 
prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Pastaba. Kai kurios pagalbinės vairuotojo ir saugos funkcijos, aprašytos šiame buklete, veikia tam tikrų jutiklių pagalba, kurių eksploatacinės savybės gali 
priklausyti nuo tam tikrų oro ar aplinkos sąlygų.
Tarptautinis brošiūros leidimas yra tik bendro informacinio pobūdžio; aprašytos specifikacijos galioja ne visose rinkose. Gali būti, kad iliustracijose ar tekste pateiktos nuorodos į tokius modelius, funkcijas ar 
sąlygas, kurių tam tikrose rinkose negalima gauti kaip standartinių ar kaip pasirinktinių elementų. Be to, brošiūroje gali būti nenurodyti kai kurie specialieji įrangos elementai, kuriuos iš tikrųjų galima įsigyti. Todėl 
visuomet klauskite savo „Ford“ atstovo naujausios išsamios informacijos apie specifikacijas ir dabartines kainas.

Išleido „Ford Motor Company Limited“,  
Laindon, Essex, Anglija. 
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Kai ši brošiūra bus nebereikalinga, 
atiduokite ją perdirbti.


