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„Kuga ST-Line X“ FWD FHEV, „Blue metallic“ kėbulo spalva (pasirinktina).
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SUŽINOKITE

PATIRKITE NUOTYKIUS 
IŠ NAUJO
Kodėl nuotykis yra vienkartinis potyris? Jums tai yra emocinė 
būsena. Jūs žinote, kad jums nereikia 20 kilogramų kuprinės ir 
šešių mėnesių trukmės karjeros pertraukos, norint leistis į kelią ir 
jį patirti. Nuo ryškių miesto šviesų iki neaprėpiamos dangaus 
žydrynės – bet kokia vieta, bet koks laikas ir bet kuri akimirka 
atneša kažką naujo. Pristatome „Ford Kuga“. Nuotykis kiekvieną 
kartą vairuojant.

Vaizde yra priedų.

„Kuga ST-Line X“ PHEV, „White Platinum metallic“ kėbulo spalva 
(pasirinktina).
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ĮJUNGIMAS
Su dviem naujomis hibridinėmis versijomis „Ford Kuga“ elektrinė hibridinė jėga siūlo švaresnį ir 
ekonomiškesnį būdą mėgautis SUV vairavimu. „Plug-In Hybrid“ (PHEV) funkcija sujungia 
akumuliatoriaus energiją su efektyviu 2,5 l „Atkinson“ ciklo benzininiu varikliu, todėl būsite pasiruošę 
viskam. 

Transporto priemonė gali būti varoma tik elektros energija iki 62 km*, dėl to ji idealiai važiuoti kasdien ir 
ypač mažo emisijų kiekio zonose. Ir kai reikia išvykti iš miesto ilgesnėms kelionėms, variklis persijungia į 
darbą benzinu.

SUŽINOKITE

*Su visiškai įkrautu akumuliatoriumi. Pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP) išmatuotas 
naudojant tik elektros energiją įveikiamas iki 62 km atstumas yra galimas tik esamos konfigūracijos atveju. Faktinis įveikiamas atstumas 
priklauso nuo sąlygų, pavyzdžiui, išorinių veiksnių, vairavimo stiliaus, automobilio techninės būklės ir ličio jonų akumuliatoriaus amžiaus.

„Kuga ST-Line X“ PHEV, „Solar Silver metallic“ kėbulo spalva (pasirinktina).

Laidas ir laido krepšys
Naudodami šį patogų nešiojamąjį įkrovimo kabelį 
su nešiojimo krepšiu įkraukite „Ford Kuga PHEV“, 
kad ir kur vyktumėte. (Priedas)

Įkrovimo apsaugos nuo oro sąlygų dangtelis
Orai gali būti nenuspėjami, todėl šis priedas yra 
sukurtas taip, kad šaltu oru įkrovimo laidas prie 
lizdo neprišaltų. (Priedas) 

1



„ST-LINE X“  
JUODA PAKUOTĖ
Suteikite savo naujajam „Ford Kuga“ šiek tiek papildomo 
dėmesio. „ST-Line X“ Black Package prie jūsų automobilio 
prideda 20 colių lengvojo lydinio ratlankių rinkinį „Absolute 
Black“. Kad ir kur bebūtumėte, automobilis taip pat turi juodą 
stogą, juodus sparnų veidrodėlius ir didelį galinį aptaką, taip pat 
unikalų juodą „ST-Line“ ženklelį, juodą galinį Kuga ženklelį, 
raudonos spalvos stabdžių apkabas. Be to, „Ford Lifestyle“ 
kolekcijoje yra ir platus asortimentas toliau nurodytų priedų.

Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu ford-accessories.
com 
„Kuga ST-Line X PHEV“ šaltos baltos spalvos metalinis korpusas 
(pasirinktinis) su 20 colių visiškai juodais ratais (pasirinktiniai).

SUŽINOKITE1



ATRASKITE SAVO 
PASAULĮ
„Ford Kuga“ yra toks pats puikus tiek tyrinėjant vietinius 
kraštovaizdžius, tiek ieškant nuotykių mieste. Kai tik leisitės 
užvaldomi kelionės nuotaikos, mėgausitės puikiu masyvaus SUV 
funkcijų ir nuostabaus dizaino deriniu.   

Įspūdingas automobilio pagalbinių funkcijų rinkinys – SYNC 3 
navigacija, „FordPass Connect“ su „Live Traffic“, prisitaikanti 
pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“ 
su automatinio sustojimo ir pajudėjimo funkcija „Stop & Go“* – 
tai idealūs sprendimai esant ypač intensyviam dažnai stojančiam 
miesto eismui.

Arba tiesiog įsimeskite kalnų dviratį į erdvią galinę bagažinę ir 
patraukite į laukinę gamtą. Su pažangiomis technologijomis, pvz., 
išmaniąja visų varančiųjų ratų ir pasirenkamų važiavimo režimų 
sistemomis, vairavimo patirtį galite pritaikyti prie kelio sąlygų.

*Siūloma tik modeliams su automatine pavarų dėže.

„Kuga ST-Line X“ PHEV, „Blue Metallic“ kėbulo spalva (pasirinktina).
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ATRASKITE NAUJAS 
RIBAS
Judesio ir laisvės jausmas persmelkia kiekvieną automobilio 
interjero detalę. Nuo aptakaus prietaisų skydo ir centrinės 
konsolės dizaino iki prabangaus „Sensico®“ priekinių sėdynių 
stiliaus (standartinis „Titanium“ (AGR), „Titanium X“, „ST-Line“ 
(AGR) ir „ST-Line X“ elementas) – „Ford Kuga“ yra aukščiausios 
klasės komforto įsikūnijimas.

Papildomi sumanaus dizaino elementai papildo aktyvų gyvenimo 
būdą. Galinės sėdynės turi stumdymo funkciją, kuria 
pasinaudodami galite suteikti papildomai vietos gale sėdinčių 
keleivių kojoms, jei reikia, ar padidinti galinės bagažinės talpą ir 
taip suteikti daugiau erdvės bagažui. Kadangi bagažinę galima 
atidaryti be rankų, ją atidarysite, netgi jeigu jūsų abiejose rankose 
bus bagažas (standartinėje komplektacijoje).

„Kuga ST-Line X“ PHEV su „Rapton in Ebony“ intarpais ir „Sensico®“ 
atramomis (standartiniai elementai).

SUŽINOKITE1



JŪSŲ SUMANUS ANTRASIS PILOTAS

*Siūloma tik modeliams su automatine pavarų dėže. *Jei sustojimas trunka ilgiau nei tris sekundes, vairuotojas turi atlikti veiksmą ir 
spustelėti mygtuką „RES“ ar akceleratoriaus pedalą tam, kad sistema toliau veiktų. 
ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija. Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, 
nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.

„Kuga Vignale“ PHEV su aukščiausios kokybės „Windsor Leather“ (standartinis elementas).

SUŽINOKITE

Įvairios išmaniosios sistemos jūsų naujojoje „Kuga“ padeda palengvinti gyvenimą kelyje ir padaryti jį 
saugesnį visiems.

 ■ „Adaptive Cruise Control“ su „Stop & Go“*2) išlaiko atstumą iki priekyje esančio automobilio ir netgi 
gali visiškai sustabdyti Jūsų automobilį ir vėl pradėti važiuoti su eismu. (Pasirinktinio paketo dalis)

 ■ „Pre-Collision Assist“Ø2) su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija stebi atstumą iki kitų 
automobilių, dviratininkų ir pėsčiųjų bei įspėja Jus apie galimą susidūrimą. „Intersection Assist“ gali 
aptikti artėjančius eismo dalyvius, kai ruošiamasi kirsti sankryžas, ir stabdyti, jei jūsų automobilis gali 
trenktis. (Pasirinktinio paketo dalis)

 ■ „Evasive Steering AssistØ2)“ aptinka priešais iššokusią kliūtį ir padeda ją apvažiuoti. (Antiavarinės 
pagalbinės sistemos „Pre-Collision Assist“ dalis)

 ■ „Active Lane-Keeping System“ su „Blind Spot Assist“Ø2), nustato automobilius aklojoje Jūsų zonoje 
ir įjungia lemputę atitinkamų durų veidrodėlyje tam, kad Jus įspėtų. Jei bandysite pakeisti juostą, kol 
rodomas įspėjimas, sistema lengvai priešinsis vairavimui, kad sumažėtų susidūrimo rizika. 
(Pasirinktinio paketo dalis)

 ■ „Cross Traffic Alert with Active BrakingØ2)“ naudoja jutiklius nuskaityti kairę ir dešinę pusę, kai 
važiuojate atbuline eiga iš statmenos stovėjimo vietos. Sistemas perspėjus jus, aptikusi judantį 
automobilį arba kitą pavojų. (aklosios zonos informacinės sistemos dalis, įskaitant aktyvųjį 
stabdymą) (papildoma įranga, kaip paketo dalis)
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ELEKTRINIS VEIKIMAS

„Kuga ST-Line X“ FWD FHEV, „Blue metallic“ kėbulo spalva (pasirinktina).

SUŽINOKITE

Efektyviau pasiekite adresatus su „Kuga Plug-In Hybrid“. Rinkitės, kada naudotis elektros energija, o kada 
naudotis našiu 2,5 l Atkinson ciklo benzininiu varikliu – ar tiesiog leiskite „Kuga“ pasirinkti režimą už Jus. 
Per kiekvieną kelionę automobilis generuos energiją, kai tik mažinsite greitį ar stabdysite.

 ■ „Auto EV“ režimas, priklausomai nuo važiavimo sąlygų ir įkrovos lygio, įjungia elektros variklį

 ■ „EV Now“ režimas naudoja tik elektros energiją. Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, jis vėl 
pradeda naudoti hibridinę operaciją

 ■ „EV Later“ režimas leidžia taupyti akumuliatoriaus elektros energiją tam, kad galėtumėte jį naudoti 
vėliau, dažniausiai Jums važiuojant hibridiniu režimu, kol perjungsite

 ■ Įjungę akumuliatoriaus įkrovimo režimą, galite įkrauti akumuliatorių naudodamiesi Atkinsono ciklo 
benzininiu varikliu

 ■ Geografinių zonų stebėjimo technologija dar labiau palengvina važiavimą zonose, kur leistinas 
mažas išmetamųjų teršalų kiekis. Navigacijos sistema parodys kontroliuojamą zoną, pvz., kur leistinas 
mažas išmetamųjų teršalų kiekis, ir informuos, kad reikia perjungti į „EV Now“ režimą
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PAPRASTA ĮKROVA

2) „Ford Connected Wallbox“ galima įsigyti kaip priedą.
Programėlę †„FordPass“, suderinamą su pasirinktomis išmaniųjų telefonų 
platformomis, galima atsisiųsti. Gali būti taikomi trumpųjų pranešimų ir duomenų 
perdavimo tarifai.
*Įkrovos laikas gali skirtis priklausomai nuo jūsų individualios buitinės elektros 
grandinės srovės pajėgumo.

„Kuga ST-Line X“ PHEV, „Frozen White solid“ kėbulo spalva (pasirinktina).

SUŽINOKITE

Nesvarbu, ar esate namuose, ar kelionėje, „Kuga“ galite lengvai 
įkrauti naudodamiesi buitiniu elektros lizdu, „Wallbox“2) ar 
viešomis įkrovimo stotelėmis. Naudokite programėlę „FordPass“† 
akumuliatoriaus įkrovos lygiui patikrinti, įkrovimo vietų paieškai ir 
norėdami gauti pranešimus apie įkrovos būseną. 7,1 m įkrovos 
laidas ir laido krepšys standartiškai pristatomi su transporto 
priemone.

 ■ „Ford Connected Wallbox“ užtikrina greitą įkrovą namuose. Jį 
paprasta naudoti, nes galima montuoti viduje ar lauke ir 
visiškai įkrauti vos per 3,5 val.* 

 ■ Įkrova iš elektros tinklo per 230 voltų elektros lizdą gali 
visiškai įkrauti jūsų „Kuga“ vos per 6 valandas*

1



*„Active Lane-Keeping System“ dalis su „Blind Spot Assist“.
2)Pagalbos vairuotojui funkcija. 
Pastaba. Pagalbinio vairavimo funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.

„Kuga ST-Line X“ PHEV, „Solar Silver metallic“ kėbulo spalva (pasirinktina).

SUŽINOKITE

LEISKITE „KUGA“ PAČIAM PASISATYTI Į 
STOVĖJIMO VIETĄ
Nuo tinkamos stovėjimo vietos aptikimo iki saugaus įvairavimo ir išvairavimo - su „Kuga“ tai paprasta, netgi jeigu 
yra mažai vietos. 

 ■ „Active Park Assist2)“ kontroliuoja vairavimą, kadangi padeda Jums įvažiuoti į stovėjimo vietą ir iš jos 
išvažiuoti. Sistemoje yra ne tik galinė plataus vaizdo kamera, bet ir priekinė plataus vaizdo kamera. (Tik su 
mechanine pavarų dėže. Pasirinktinio paketo elementai.) 

 ■ „Active Park Assist 22)“ perima vairavimą, pavarų perjungimą ir pedalų valdymą, o Jūs galite valdyti 
automobilį dar kartą spustelėję „Park Assist“ mygtuką manevruojant metu. (Tik su automatine pavarų dėže. 
Pasirinktinio paketo elementai.) 

 ■ „Cross Traffic Alert*2)“ padeda atbulai išvažiuojant iš stovėjimo vietos, įspėdama apie iš abiejų pusių 
artėjančias transporto priemones. (Apima „Active Braking“ ir „Trailer Coverage“) (Pasirinktinio paketo 
elementus)

 ■ Galinio vaizdo kamera2) – įjungus atbulinės eigos pavarą, rodo aiškų vaizdą kairiojoje ir dešinojoje 
automobilio galo pusėje. (Standartiškai teikiama visose versijose) 
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SUŽINOKITE

MATYKITE IR BŪKITE MATOMI
Išskirtinį apšvietimą naktį ir esant prastam matomumui užtikrina akį traukiantys pažangūs „Kuga“ LED 
priekiniai žibintai. Lengvesniam ir laisvesniam važiavimui naktį adaptyvusis apšvietimas su dinaminiais 
LED priekiniais žibintais naudoja fotoaparato technologiją tam, kad pakeistų šviesos srautą ir apšviestų 
posūkius prieš Jums juos darant.

 ■ Apšvietimo pagal kelio ženklus sistema atpažįsta, kada artėjate prie žiedinės sankryžos ar STOP 
ženklo ir pritaiko priekinių žibintų apšvietimą pagal kelio planą (Pasirinktinio paketo dalis)

 ■ Kelio vingio nuspėjamasis apšvietimas nustato kelio posūkius pagal juostų žymas ir apšviečia juos 
prieš pradedant sukti (Pasirinktinio paketo dalis)

 ■ Neakinantys tolimųjų šviesų žibintaisureguliuoja priekinių žibintų kampą maksimaliam apšvietimui, 
o priekinė vaizdo kamera padeda apsaugoti kitus vairuotojus nuo apakinimo (Pasirinktinio paketo 
dalis)
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PALENGVINKITE SAU 
GYVENIMĄ

Atkreipkite dėmesį. Visos išmaniajame telefone integruotos SYNC 3 funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“/„Android 5.0“ 
(„Lollipop“) arba naujesnes versijas. 100 % susietas. Tik „AppLink“ būtų taikomi mokesčiai. Norėdami patikrinti, ar jūsų regione teikiamos 
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, naujausios informacijos ieškokite oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse. 
Ribotą laiką po automobilio registracijos žemėlapių naujiniai yra nemokami.
*Nevairuokite, jei jaučiatės išsiblaškę. Kai įmanoma, naudokite balsu valdomas sistemas; vairuodami nesinaudokite nešiojamaisiais 
įrenginiais. Kai kurios funkcijos gali būti užblokuotos, kai įjungta automobilio pavara. Ne visos funkcijos suderinamos su visais telefonais.
**„FordPass Connect“ leidžia naudotis susietomis paslaugomis ir yra prieinama pasirinktuose automobiliuose arba automobiliuose su 
navigacija. Pristačius automobilį „FordPass Connect“ bus įjungta. Galite pasirinkti, kuriais duomenimis dalytis, o kuriais ne. Duomenų 
aprėptis ir paslauga prieinama ne visur. Gali būti taikomi duomenų perdavimo tarifai. Taikoma „FordPass“ ir „Connected Car“ privatumo 
politika, kurią galima perskaityti vietinėje „Ford“ svetainėje. 
†Prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama ribotą laiką po naujojo „Ford“ su SYNC 3 funkcija ir navigacija registracijos; vėliau reikalingas 
licencijos abonementas.
††„Local Hazard Information“ yra nemokama ribotą laiką po naujojo „Ford“ įsigijimo su tam tikrais vairuotojo informacijos moduliais; vėliau 
reikalingas licencijos abonementas.
‡„Ford eCall“ dalijasi automobilio buvimo vieta ir padeda keleiviams inicijuoti skambutį atitinkama kalba vietiniam ryšių centrui, įvykus 
automobilio avarijai, kai išsiskleidžia oro pagalvė arba išsijungia degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos valstybių ir regionų.
Pastaba. Nuotolinis paleidimas galimas tik modeliuose su automatine pavarų dėže.

SUŽINOKITE

FORD SYNC 3
„Ford SYNC 3“ sklandžiai integruojasi su jūsų 
išmaniuoju telefonu, dėl to ryšio palaikymas ir 
navigacija yra ypač nesudėtingi*. Valdykite su 
SYNC suderinamomis programomis, naudodami 
„AppLink“, o su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ 
naršykite išmaniajame telefone naudodami 8 colių 
spalvotą ekraną taip, lyg jis būtų jūsų telefonas. 
Naudodamiesi jutikliniu ekranu ar paprastomis 
balso komandomis galite skambinti, rašyti 
tekstinius pranešimus ar jų klausytis ir valdyti savo 
muziką bei palydovinę navigaciją.

FORDPASS CONNECT
„Kuga“ su „FordPass Connect“ funkcija** suteikia 
įvairių funkcijų, sukurtų vairavimui palengvinti ir 
suteikti jam daugiau malonumo. Šios funkcijos 
apima tiesioginius pranešimus apie naujausias 
eismo sąlygas „LiveTraffic“†, pateikiamus SYNC 3 
navigacijos sistemoje, ir vietinę informaciją apie 
pavojus „Local Hazard Information“††, kuri gali 
įspėti apie būsimus pavojus prieš su jais 
susiduriant. Nelaimingo įvykio metu pagalbos 
iškvietimo sistema „eCall†“ padeda paskambinti 
avarinėms tarnyboms ir pasidalija jūsų buvimo 
vieta. 
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„FORDPASS“ PROGRAMĖLĖ
Nuo išmaniųjų nuotolinio valdymo funkcijų iki išsamių automobilio sveikatos ataskaitų - „FordPass“ 
programėlėØ leidžia pasiekti dar daugiau funkcijų per išmanųjį telefoną. Kad būtų ramu, galite užrakinti ar 
atrakinti automobilį, kad ir kur būtumėte ir netgi atitirpinti priekinį stiklą bei įjungti šildomas sėdynes ir 
šildomą vairą (jei tokie yra) šaltą žiemos rytą (tik modeliuose su automatine pavarų dėže). (Galima įsigyti 
tik ES rinkose.)

Ø„FordPass“ programėlę, kuri suderinama su tam tikromis išmaniųjų telefonų platformomis, galima atsisiųsti. Gali būti taikomi trumpųjų 
pranešimų ir duomenų perdavimo tarifai. 

SUŽINOKITE1



KOLIMATORINIS EKRANAS
Numato pagrindinę jūsų regėjimo lauko informaciją, kad galėtumėte 
stebėti prieš jus esantį kelią. Aiškiame ir ryškiame ekrane gali būti 
rodoma jūsų pasirinkta informacija, įskaitant automobilio greitį, 
navigaciją, greičio palaikymo kontrolės pranešimus ir eismo ženklų 
atpažinimo duomenis. Gali būti naudojamas su poliarizuotais akiniais 
nuo saulės.

Nevairuokite išsiblaškę. Išsamios informacijos ir sistemos apribojimų ieškokite savininko 
vadove.

SUŽINOKITE

„B&O BEOSONICTM“ GARSO SISTEMA
Pasirinkite kelionės nuotaiką su „Bang & Olufsen BeoSonic™“ 
garso sistema. Intuityvi vieno paspaudimo sąsaja leidžia dar 
labiau mėgautis mėgstamiausiais atlikėjais. Sklandžiai rinkitės iš 
keturių garso profilių: „Warm“ (šiltas), „Excited“ (džiaugsmingas), 
„Bright“ (ryškus) ir „Relaxed“ (atsipalaidavęs), kad galėtumėte 
pakoreguoti garsą pagal savo skonį.

Papildomi iš anksto nustatyti profiliai gali būti priderinti prie jūsų 
veiklos, kad jaustumėtės dar patogiau, geriau ir smagiau.

„BeoSonicTM“ prekės ženklas yra „Bang & Olufsen a/s“ nuosavybė ir yra taikomas, 
registruotas ir naudojamas visame pasaulyje daugelyje jurisdikcijų.

PASIRENKAMI VAŽIAVIMO REŽIMAI
Pritaikykite „Kuga“ važiavimo patirtį, kad atitiktų sąlygas, 
pasirinkdami galimus važiavimo režimus. Sistema sureguliuoja 
įvairius nustatymus, įskaitant droselinės sklendės reagavimą ir 
vairavimo pojūtį, taip pat pavarų perjungimo režimą 
automobiliuose su automatine pavarų dėže.
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BAGAŽINĖS ATIDARYMAS BE RANKŲ
Bagažinės dureles atidaryti ar uždaryti yra paprasta, net kai jūsų rankos yra užimtos. Kai rakteliai yra jūsų 
kišenėje ar krepšyje, tiesiog lengvai bakstelėkite koja užpakalinio buferio apačią ties viduriu ir bagažinė 
atsidarys prie jos net neprisilietus. Galite atidaryti ir uždaryti bagažinę ir sėdėdami automobilyje.

PRIEKINIO IR GALINIO VAIZDO KAMEROS2)

Stovėjimo manevrus galite atlikti profesionaliai, jei liečiamajame ekrane rodomi automobilio priekio ir 
galo vaizdai. Galinio vaizdo kamera įsijungia, kai perjungiama į automobilio atbulinės eigos pavarą.

2)Pagalbos vairuotojui funkcija. 
Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
Vaizdo kameros veikia tik esant mažesniam nei 10 km/h greičiui.

SUŽINOKITE1



IŠTRAUKIAMAS TEMPIMO KABLYS
Kai „Ford“ vien tik elektra valdomas ištraukiamas tempimo kablys yra nenaudojamas, jis automatiškai 
įtraukiamas po užpakaliniu buferiu. Tokiu būdu išlaikomas vientisas stilius ir užtikrinama lengvesnė 
prieiga prie bagažinės skyriaus. Siekiant suteikti dar daugiau transportavimo galimybių, su tempimo 
kabliu galima vilkti iki 2 100 kg*, priklausomai nuo variklio tipo (kreipkitės į „Ford“ pardavimo atstovą dėl 
išsamesnės informacijos).

*Maksimalus vilkimo greitis priklauso nuo krovinio, automobilio konfigūracijos, priedų ir keleivių skaičiaus.

PATIKIMUMAS IR KOMFORTAS
„Power 12-way“ AGR sertifikuotos sėdynės (su daline „Sensico®“ apdaila) 
leidžia Jums ir Jūsų priekyje sėdinčiam keleiviui važiuoti besisukančiais 
keliais ir greitkeliais ir taip užtikrina, kad į paskirties vietą atvyksite 
nepavargę. (Pasirinktinis elementas) („Titanium“ ir „ST-Line“ 
modifikacijose)

Ergonomiškos sėdynės su AGR sertifikatu**

AGR asociacija atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su apsauga nuo 
nugaros skausmų, o ją plačiai remia gydytojai ir terapijos darbuotojai.

SUŽINOKITE

**AGR kokybės patvirtinimo ženklas (Aktion Gesunder Rücken = kampanija „Sveikesnė nugara“). Sertifikavo ir rekomendavo Asociacijos 
forumas „Sveika nugara – geresnis gyvenimas“ ir Vokietijos nugaros mokyklų federalinė asociacija. Daugiau informacijos: AGR e.V., Stader 
Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Tel. + 49 4761/926 358 0. 
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Su eksterjero ir interjero stiliaus 
pasirinkimu, naujasis „Ford Kuga“ 
automobilis yra Jums tinkamiausias 
sprendimas. 

SERIJOS APŽVALGAPASIRINKITE

„ST-Line X“
„Kuga ST-Line X“ pasižymi sportiškumu ir 
pažangiomis technologijomis ir dėl to, jis yra 
paruoštas bet kokiai vairavimo progai.

„Titanium X“
Didesnis rafinuotumas ir privatumas suteikiamas 
naudojant aukščiausios kokybės technologijas, dėl 
pagerinto komforto ir interjero stiliaus.

„Titanium“
Prabangūs „Kuga“ modeliai pasižymi aukščiausio 
lygio technologijomis ir komfortu, aukščiausios 
kokybės medžiagomis ir papildomomis 
technologijomis.

„ST-Line“
Įspūdingasis „Kuga ST-Line“ automobilis pasižymiu 
išraiškingu sportišku charakteriu dėl unikalaus 
eksterjero stiliaus ir interjero detalių.

„Vignale“
Unikalūs „Kuga Vignale“ dizaino elementai ir 
išskirtinai įsigytos minkšta oda jums leis pasinerti į 
neprilygstamo rafinuotumo pasaulį.
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„TITANIUM“
Standartinė išorės įranga

 ■ 17 col. 5x2 stipinų „Shadow 
Silver“ lengvo lydinio 
ratlankiai

 ■ „Silver“ apdailos stogo 
bagažinės bėgeliai

 ■ Galinio vaizdo kamera
 ■ Elektra valdomi ir šildomi 

automatiškai užsilenkiantys 
durų veidrodėliai su šoniniais 
posūkių rodikliais, kėbulo 
spalvos gaubtais ir sritį po 
automobiliu 
apšviečiančiomis 
lemputėmis

Standartinė vidaus įranga

 ■ Vidaus apšvietimas
 ■ Automatiškai tamsėjantis 

elektrochrominis galinio 
vaizdo veidrodėlis

 ■ 2 USB maitinimo prievadai 
grindų valdymo pulto gale

 ■ Vairuotojo ir keleivio 8 
padėčių rankinis sėdynės 
kampo reguliavimas

Varikliai

Benzininis

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 AG (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 AG (140 kW) 
1,5 l „Ford EcoBoost“, 150 AG 
(110 kW)

Dyzelinis

1,5 l Ford EcoBlue 120 AG  
(88 kW)

SERIJAPASIRINKITE2



„TITANIUM X“
Papildomi „Titanium“ 
standartinės išorės įrangos 
elementai

 ■ Automatiniai LED priekiniai 
reflektoriniai žibintai su LED 
dieniniais žibintais

 ■ Bagažinės atidarymas be 
rankų

 ■ Tamsintas stiklas
 ■ Priekiniai LED rūko žibintai

Papildomi „Titanium“ 
standartinės vidaus įrangos 
elementai

 ■ „B&O BeoSonicTM“ garso 
sistema

 ■ Nulenkiamas porankis su 
integruotu puodelių laikikliu 
per vidurį

 ■ Dalinės „Sensico®“ apdailos 
sėdynės su 10 krypčių 
reguliuojama vairuotojo 
sėdyne

Varikliai

Benzininis

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 AG (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 AG (140 kW)
1,5 l Ford EcoBoost 150 AG  
(110 kW)

Dyzelinis

1,5 l Ford EcoBlue 120 AG  
(88 kW)

SERIJAPASIRINKITE2



„ST-LINE“
Papildomi „Titanium“ 
standartinės išorės įrangos 
elementai

 ■ 18 col. 5x2 stipinų „Rock 
Metallic“ lengvo lydinio 
ratlankiai

 ■ Priekinės viršutinės grotelės 
su „Carbon Black“ koriniu 
tinkleliu ir ypač blizgiu juodos 
spalvos apvadu

 ■ Stogo bagažinės bėgeliai su 
juoda apdaila

 ■ Dvigubi išmetimo vamzdžiai 
su unikalia aukštos kokybės 
apdaila

Papildomi „Titanium“ 
standartinės vidaus įrangos 
elementai

 ■ Tamsus salono lubų 
apmušalas

 ■ Priekiniai ir užpakaliniai 
veliūriniai grindų kilimėliai su 
raudonais dygsniais

 ■ Unikali „Sensico®“ apdailos 
pavarų perjungimo rankenėlė 
su satininiu aliuminio intarpu 
ir raudonais dygsniais

Varikliai

Benzininis

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 AG (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 AG (140 kW)
1,5 l Ford EcoBoost 150 AG  
(110 kW)

Dyzelinis

1.5 l Ford EcoBlue 120 AG  
(88 kW)

SERIJAPASIRINKITE2



„ST-LINE X“
Papildomi „ST-Line“ 
standartinės išorės įrangos 
elementai

 ■ Automatiniai reflektoriniai 
LED žibintai su 
automatinėmis tolimosiomis 
šviesomis ir dieniniais LED 
žibintais

 ■ Tamsintas stiklas
 ■ Bagažinės atidarymas be 

rankų

Papildomi „ST-Line“ 
standartinės vidaus įrangos 
elementai 

 ■ Nulenkiamas porankis su 
integruotu puodelių laikikliu 
per vidurį

 ■ Dalinės „Sensico®“ apdailos 
sėdynės su 10 krypčių 
reguliuojama vairuotojo 
sėdyne

 ■ Beraktė priekinių durelių 
sistema „Ford KeyFree 
System“, „Ford Power“ 
variklio paleidimo mygtukas 
ir bagažinės durelių 
atidarymo/uždarymo be 
rankų funkcija 

Varikliai

Benzininis

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 AG (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 AG (140 kW)

Dyzelinis

1,5 l Ford EcoBlue 120 AG m  
(88 kW)

SERIJAPASIRINKITE2



„VIGNALE“

SERIJAPASIRINKITE

Papildomi „Titanium X“ 
standartinės išorės įrangos 
elementai

 ■ 18 col. 5x4 stipinų „Luster 
Nickel“ lengvo lydinio 
ratlankiai

 ■ Šildomi ir automatiškai 
užsilenkiantys elektriniai 
durų veidrodėliai su 
atminties funkcija

 ■ Kėbulo spalvos priekinis ir 
galinis buferiai su ypač 
blizgiomis galinėmis 
detalėmis

Papildomi „Titanium X“ 
standartinės vidaus įrangos 
elementai

 ■ „Premium FeelSensico ®“- 
vairas su apmušalus

 ■ Elektra valdoma vairuotojo 
sėdynės padėties nustatymo 
sistema (10 padėčių) su 
įsiminimo funkcija

 ■ Priekinio tarpdurio juostelės 
su aliuminio apdaila ir 
„Vignale“ užrašu

 ■ „Sensico®/Windsor“ odinės 
sėdynės

Varikliai

Benzininis

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 AG (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 AG (140 kW)
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SPALVOS

„Blazer Blue“† 

Solidi korpuso spalva

„Blue Metallic“

metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Solar Silver“

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Frozen White†“

„Solid“ kėbulo spalva*

„Lucid Red“

Tamsinta skaidraus lako metalinio 
blizgesio korpuso spalva*

„White Platinum“

„Metallic“ kėbulo spalva*

„Agate Black“

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Magentic Grey“

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Lucid Red“

Tamsinta skaidraus lako metalinio 
blizgesio korpuso spalva*

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS

*Už papildomą mokestį.
†Nepriainama su „Vignale“ modeliu.
„Ford Kuga“ automobiliui suteikiama „Ford 
Perforation“ garantija 12 metų nuo pirmosios 
registracijos datos. Priklausomai nuo 
numatytų sąlygų. 
Pastaba. Automobilių iliustracijos skirtos tik 
tam, kad pirkėjas susipažintų su galimomis 
modelio spalvomis. Iliustracijos neatspindi 
dabartinių specifikacijų ir pasirinkimo 
galimybių kai kuriose rinkose. Dėl 
spausdinimo proceso galimybių ribotumo 
šioje brošiūroje pateikti spalvų ir apdailos 
pavyzdžiai gali skirtis nuo tikrųjų spalvų ir 
apdailų.

Pritaikykite savo stilių 
pasirinkdami spalvas, ratų 
parinktis ir kitus elementus.
„Ford Kuga“ savo patvarią išorę įgyja per specialų kelių etapų dažymo 
procesą. Vašku padengtos plieninės kėbulo dalys, apsauginė viršutinė 
danga, visa tai padeda užtikrinti gerą naujojo „Kuga“ automobilio 
išvaizdą daugelį metų.
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„Ray in Ebony/Sensico® in Ebony“

Standartiškai „Titanium X“ komplektacijoje

Liejinys „Ebony/Eton Ebony“ su raudonu 
apsiuvu

„ST-Line“ standartinėje komplektacijoje

„Ray in Ebony/Eton in Ebony“

Standartiškai „Titanium“ komplektacijoje“

APDAILA

Pastaba. „Sensico®“ yra aukščiausio lygio „Ford“ ES prekės ženklas 
sintetiniuose apmušaluose, kurie yra sukurti automobilių interjerui. 
Kaip veganiški apmušalai, jie pasižymi aukščiausia kokybe, 
minkštumu, yra patvarūs ir puikiai atrodo. Nesunku prižiūrėti, nes 
yra lengvai valomi ir apsaugoti nuo dėmių ir kvapo. Dėl aukštos 
kokybės išvaizdos „Sensico®“ ne tik malonus ilgoje kelionėje, bet ir 
leidžia jaustis ramiai, nes pagamintas ne iš gyvulinių medžiagų. Tai 
šiuolaikiniams, veržliems automobilių vairuotojams skirtas 
dizainas, leidžiantis jaustis ramiai.

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS3



RATAI

Pastaba. Visus lengvojo lydinio ratlankius galima įsigyti kaip priedus iš 
„Ford“ atstovo už papildomą kainą, kol jų yra. Apsilankykite adresu 
ford-accessories.com

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS

5x2 stipinų „Magnetic“ apdailos lengvojo 
lydinio ratlankiai

„Titanium“ parinktis

18 colių
15 stipinų blizgūs „Ebony Black“ apdirbti 
lengvojo lydinio ratlankiai

Parinktis „ST-Line“ ir „ST-Line X“

19 colių
10 stipinų „Luster Nickel“ lengvojo lydinio

Parinktis su „Vignale“

10 stipinų „Premium Pearl Grey“ apdirbti 
lengvojo lydinio ratlankiai

„Titanium X“, „ST-Line X“ ir „Vignale“ parinktis

5x4 stipinų „Absolute Black“ lengvojo lydinio 
ratlankiai

„ST-Line X“ parinktis

19 colių

20 colių 20 colių
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„ST-LINE X“ JUODA SPALVA
 ■ 20" „Absolute Black“ lydinio ratlankiai
 ■ Juodas stogas ir didelis galinis aptakas
 ■ Juodi sparnų veidrodėliai
 ■ Juoda priekinė apatinė juosta su priešrūkiniais žibintais
 ■ Unikalus juodas „ST-Line“ ženklelis
 ■ Unikalus juodas galinis „KUGA“ ženkliukas
 ■ Raudoni stabdžių matuokliai
 ■ Lydinio pedalų dangteliai
 ■ Slenksčių apdaila
 ■ Juoda viršutinė galinio borto dalis
 ■ Juodas vyrių dangtelis
 ■ Juodojo ryklio plona antena

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS 
POREIKIAMS

„WINTER PACK“ ŽIEMINIS 
PAKETAS

 ■ Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
 ■ Šildomos galinės sėdynės
 ■ Šildomas „Quickclear“ priekinis stiklas
 ■ Šildomas vairas

3



PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS

TECHNOLOGIJŲ PAKETAS
 ■ Kolimatorinis ekranas 
 ■ Visi LED keturkampiai projektoriai (yra dinaminio lenkimo funkcija, priekiniai LED rūko žibintai, 

užpakaliniai LED žibintai, automatiniai priekiniai žibintai ir automatiniai priekiniai žibintai su 
neakinančiomis tolimosiomis šviesomis)

PAGALBOS VAIRUOTOJUI PAKETAS „DRIVER ASSISTANCE PACK“
 ■ Išmanioji greičio reguliavimo sistema „Intelligent Speed Assist“
 ■ „Adaptive Cruise Control“ su eismo kamščių asistentu (tik su automatine pavarų dėže) ar „Adaptive 

Cruise Control“ (tik su mechanine pavarų dėže)
 ■ Aklųjų taškų informacinė sistema su antrine įspėjimo sistema
 ■ Įspėjimas apie persirikiavimą į kitą eismo juostą
 ■ Susidūrimų išvengimo sistema
 ■ Greičio ženklų atpažinimas
 ■ Automatinė pagalbinė pastatymo sistema
 ■ Priekinė ir galinė plataus vaizdo kameros
 ■ Durelių kraštų apsaugos

3
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Dėl kitų „Kuga“ priedų apsilankykite ford-accessories.com
Norėdami rasti įvairių „Ford“ firminių prekių, apsilankykite svetainėje fordlifestylecollection.
com

PRIEDAI

1 Krovinio sulaikymo apsauga* 
2 Bagažinės skyriaus patiesalas
3 Bagažinės skyriaus kilimėlis
4 Prietaisų skydelio kamera
5 Užpakalinio bamperio apsauginė 

plokštė 
6 Nuimamas tempimo kablys

7 Stogo bagažinės skersiniai
8 „Thule®“+ dviračių laikiklis ant 

stogo
9 Purvasaugiai
10 Elektrinės transporto priemonės 

įkrovos laidas įkrovos stotelėms
11 „Ford Connected Wallbox“ 

 

12 G3+ bagažo dėžės pagrindo 
laikiklis su G3+ bagažo dėže

+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies 
garantija. Daugiau informacijos pateikiama 
paskutiniame viršelio puslapyje.
*Atitinka Europos ECE-R17/ISO27955 saugumo 
reikalavimus.

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS3



„KUGA HYBRID“ (FHEV)
Suderina benzininio ir elektros variklių veikimą, kad būtų pasiektas 
maksimalus našumas ir ekonomiškas degalų naudojimas. „Kuga Hybrid“ 
taip pat gali nuvažiuoti trumpus atstumus naudodamas tik elektros 
variklį be išmetamųjų teršalų.

 ■ 2,5 l „Atkinson“ ciklo benzininis variklis
 ■ 1,1 kWh 48 voltų ličio jonų baterija
 ■ Važiavimo naudojant tik elektrą galimybė
 ■ Galima įkrauti varikliu

HIBRIDINĖS JĖGOS PAVAROS

**Deklaruojamo išmetamo CO2 kiekiai matuojami pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas, 
kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su naujausiais 
papildymais. Lengvieji automobiliai, kurių tipas patvirtintas naudojant pasaulinę suderintą 
lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų/energijos 
suvartojimą ir išmetamo CO2 kiekį pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC) ir WLTP. WLTP 
procedūra visiškai pakeis NEVC vėliausiai iki 2020 m. pabaigos. Taikomos standartinės bandymų 
procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. Perėjimo nuo 
NEDC laikotarpiu degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekiai, išmatuoti pagal WLTP procedūrą, 
bus taip pat palyginti su NEDC. Gali atsirasti tam tikrų neatitikimų su ankstesniais duomenimis 
apie degalų sąnaudas ir emisiją, kadangi tam tikri bandymų elementai bus pasikeitę, pvz., 
skirtingos kai kurių automobilių degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekiai.
***Potencialaus nuvažiuojamo atstumo apskaičiavimas pagrįstas degalų sunaudojimo 
efektyvumu 4,9–5,5 l/100 km (WLTP) su „Kuga EcoBlue Hybrid“ (mHEV), 5,4–5,7 l/100 km 
(WLTP) su „Kuga Hybrid“ (FHEV) ir 54 litrų degalų bako talpa. „Kuga Plug-In Hybrid“ 
potencialaus nuvažiuojamo atstumo apskaičiavimas yra pagrįstas degalų vartojimo efektyvumu 
5,3–6,1 l/100 km (WLTP) veikiant įkrovos palaikymo režimui (kai išsenka aukštos įtampos 
akumuliatorius) ir 45 litrų degalų bako talpa. Bendras pasaulinės suderintos lengvųjų 
automobilių bandymo procedūros (WLTP) ciklo atstumas yra 3200 km. Tikrasis nuvažiuojamas 
atstumas priklauso nuo sąlygų, pvz., išorės elementų, vairavimo stiliaus ir automobilio techninės 
būklės. 

Nuvažiavimas pilna kuro 
talpa***

944-999 km

Įkrovos laikas
netaikoma

CO2 emisijos**
125-133 g/km

Baterijų diapazonas
netaikoma

Regeneracinis įkrovimas

Įkrovimas varikliu

SPECIFIKACIJOS

Tinkamos elektrifikuotos pavarų 
parinktys Jums.
Dar niekada nebuvo taip paprasta pereiti prie elektrifikuoto vairavimo. 
Raskite tinkamą sprendimą savo gyvenimo būdui, pasirinkdami „Kuga 
Plug-In Hybrid“ ir „Kuga Hybrid“ (visiškai hibridinę) versijas kartu su 
pažangiais 2,0 litrų ir 1,5 litro „EcoBoost“ benzininiais varikliais. 

4



„KUGA PLUG-IN HYBRID“ (PHEV)
Elektrinis ir benzininis varikliai užtikrina našumą be jokių pastangų, o tik 
elektrinis režimas leidžia Jums važiuoti be jokių emisijų iš išmetamojo 
vamzdžio. Siekiant maksimaliai padidinti nuvažiuotą atstumą tik 
elektriniu režimu, „Kuga PHEV“ galima įkrauti namuose ar viešose 
įkrovos stotelėse.

 ■ 2,5 l „Atkinson“ ciklo benzininis variklis
 ■ 14,4 kWh 48 voltų ličio jonų baterija
 ■ Važiavimo naudojant tik elektrą galimybė
 ■ Galimas įkrovimas kištuku prijungus prie  

elektros tinklo

HIBRIDINĖS JĖGOS PAVAROS

*Su visiškai įkrautu akumuliatoriumi. Pagal pasaulinę suderintą lengvųjų automobilių bandymų 
procedūrą (WLTP) naudojant tik elektros energiją išmatuotas įveikiamas iki 62 km atstumas yra 
galimas tik prieinamos konfigūracijos atveju. Faktinis įveikiamas atstumas priklauso nuo sąlygų, 
pavyzdžiui, išorinių veiksnių, vairavimo stiliaus, automobilio techninės būklės ir ličio jonų 
akumuliatoriaus amžiaus.
**Deklaruojamo išmetamo CO2 kiekiai matuojami pagal techninius reikalavimus ir specifikacijas, 
kurie nurodyti Europos reglamentuose (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su naujausiais 
papildymais. Lengvieji automobiliai, kurių tipas patvirtintas naudojant pasaulinę suderintą 
lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų/energijos 
suvartojimą ir išmetamo CO2 kiekį pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC) ir WLTP. WLTP 
procedūra visiškai pakeis NEVC vėliausiai iki 2020 m. pabaigos. Taikomos standartinės bandymų 
procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. Perėjimo nuo 
NEDC laikotarpiu degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekiai, išmatuoti pagal WLTP procedūrą, 
bus taip pat palyginti su NEDC. Gali atsirasti tam tikrų neatitikimų su ankstesniais duomenimis 
apie degalų sąnaudas ir emisiją, kadangi tam tikri bandymų elementai bus pasikeitę, pvz., 
skirtingos kai kurių automobilių degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekiai.
***Potencialaus nuvažiuojamo atstumo apskaičiavimas pagrįstas degalų sunaudojimo 
efektyvumu 4,9–5,5 l/100 km (WLTP) su „Kuga EcoBlue Hybrid“ (mHEV), 5,4–5,7 l/100 km 
(WLTP) su „Kuga Hybrid“ (FHEV) ir 54 litrų degalų bako talpa. „Kuga Plug-In Hybrid“ 
potencialaus nuvažiuojamo atstumo apskaičiavimas yra pagrįstas degalų vartojimo efektyvumu 
5,3–6,1 l/100 km (WLTP) veikiant įkrovos palaikymo režimui (kai išsenka aukštos įtampos 
akumuliatorius) ir 45 litrų degalų bako talpa. Bendras pasaulinės suderintos lengvųjų 
automobilių bandymo procedūros (WLTP) ciklo atstumas yra 3200 km. Tikrasis nuvažiuojamas 
atstumas priklauso nuo sąlygų, pvz., išorės elementų, vairavimo stiliaus ir automobilio techninės 
būklės.
****Įkrovos laikas gali skirtis priklausomai nuo Jūsų individualaus namų ūkio elektros srovės 
grandinės pralaidumo.
††Esant visiškai įkrautam akumuliatoriui ir pilnam degalų bakui, jų neįkraunant/nepapildant. 
Bendras pasauliniu mastu suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūros 
(WLTP) ciklo nuotolis yra 3 200 km.

Nuvažiavimas pilna kuro 
talpa***

688-462 km (benzininis/
elektrinis kombinuotas††)

Įkrovimo laikas****
3,5 valandos (2 tipo kabelis) ar 

6 valandos (standartinis 3 
kontaktų kabelis)

CO2 emisijos**
22-29 g/km

Baterijų diapazonas*
62 km

Įkrovimas naudojant sumontuotą 
„Wallbox“

Įkrovimas viešoje įkrovimo stotelėje

SPECIFIKACIJOS

Įkrovimas varikliu

Regeneracinis įkrovimas

Reikia įkrauti prijungus prie tinklo

Įkrovimas naudojant 230 V sieninį lizdą

4



SPECIFIKACIJOS4 DEGALAI, EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS IR EMISIJA
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5 DURŲ SUV

Išmetamas CO2 kiekisøø (g/km) – bendra pagal WLTP 149-152 123-128 130-133 122-126 149-152 156-158

Degalų sąnaudosøø l/100 km – bendros pagal WLTP 6,6-6,7 5,4-5,6 5,7-5,8 5,4-5,5 5,7-5,8 5,9-6,0

Taršos standartas „Euro 6d Temp“ „Stage 6d Temp“ „Stage 6d Temp“ „Euro 6d Temp“ „Euro 6d Temp“ „Euro 6d Temp“

Maksimali galia, AG (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 225 (165) 120 (88) 120 (88)

Sukimo momentas, Nm (Nm galios padidinimo režimu) 240
2,5 l benzininis 

variklis: 200 
Elektros variklis: 230

2,5 l benzininis 
variklis: 200 

Elektros variklis: 230

2,5 l benzininis 
variklis: 200 

Elektros variklis: 230
340 340

Degalų rūšis Benzinas Benzinas/elektra Benzinas/elektra Benzinas/elektra Dyzelinas Dyzelinas

Pavarų dėžė 6 pavarų mechaninė (H4F45 („eCVT“ 
automatinė))

(H4F45 („eCVT“ 
automatinė))

(H4F45 („eCVT“ 
automatinė)) 8 pavarų automatinė 8 pavarų automatinė

Varomieji ratai 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

VAŽIAVIMO SAVYBĖSØ

Maksimalus greitis, km/val. 195 (121 mph) 196 (122 mph) 196 (122 mph) 200 (124 mph) 180 (111 mph) 180 (111 mph)

0–100 km/val. (sek.) 9.7 9.1 9.5 9.2 11.6 11.9

50–100 km/val.* (sek.) 9.5 – – – – –

MASĖS IR APKROVOS

Parengto eksploatuoti automobilio masė, kg# 1564 1701 1773 1844 1667 1735

Bendroji automobilio masė, kg 2075 2215 2280 2320 2200 2245

Bendroji automobilio su pakrauta priekaba masė, kg 3875 3815 3780 3820 4345 4345

Maksimali velkamo krovinio masė (su stabdžiais) (kg) 1800 1600 1500 1500 2100 2100

Maksimali velkamo krovinio masė (be stabdžių) (kg) 750 750 750 750 750 750

Krovumas 410 410 410 410 410 410

*Važiuojant 4-ąja pavara. Ø„Ford“ testų rezultatai. Visuose benzininiuose varikliuose sumontuotas katalizinis konverteris.  
#Nurodoma mažiausia parengto eksploatuoti automobilio masė su vairuotoju (75 kg svorio), iki maksimalaus lygio įpiltais skysčiais ir iki 90 % pripildytu degalų baku, atsižvelgiant į gamyklines paklaidas, papildomą įrangą ir pan. Nurodyta velkamoji galia atitinka maksimalią automobilio velkamąją galią (atsižvelgiant į bendrąją automobilio masę) pradedant važiuoti 12 % statumo 
įkalne jūros lygyje. Visų vilkimo tikslais naudojamų modelių efektyvumo ir ekonomijos rodikliai suprastėja. Šerdeso apkrova yra ne daugiau nei 100 kg visuose modeliuose. Bendroji transporto priemonės su pakrauta priekaba masė apima priekabos svorį.
øøDeklaruojamos degalų/energijos sąnaudos pagal WLTP, išmetamas CO2 kiekis ir elektriniu režimu nuvažiuojamas atstumas nustatomi pagal Europos Reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Taikomos standartinės bandymų procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. 
Be to, degalų/energijos naudojimo ekonomiškumas labai priklauso nuo automobilio, vairavimo stiliaus, taip pat kitų ne techninių faktorių, kurie turi įtakos automobilio degalų ar energijos sunaudojimui, išmetamo CO2 kiekiams ir elektriniame režime nuvažiuojamam atstumui. CO2 yra pagrindinės šiltnamio dujos, didinančios pasaulinį atšilimą. Kuro taupymo ir išmetamo CO2 kiekio gaires, 
kuriose yra visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, galima gauti nemokamai visuose pardavimo taškuose.



Plotis (su veidrodėliais): 2 178 mm Plotis (be veidrodėlių): 1 883 mm

Ilgis: 4 614 – 4 629 mm
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MATMENYSSPECIFIKACIJOS4 MATMENYS
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Bendrasis ilgis be vilkimo sijos 4614-4629

Bendrasis plotis su/su nulenktais/be veidrodėlių (mm) 2178/2000/1883

Bendrasis aukštis (nepakrauto) (be stogo skersinių) (mm) 1666-1681

Bendrasis aukštis (nepakrauto) (su stogo skersiniais) (mm) 1666-1680

Minimalus apsisukimo spindulys (m) 11,4-11,5

KROVINIŲ TŪRIS (LITRAIS)‡

5 sėdynių režimas (pakrauta iki sėdynės atlošo viršaus) (su padangų taisymo rinkiniu) – ne PHEV 645**

2 sėdynių režimas (pakrauta iki stogo) (su padangų taisymo rinkiniu) – ne PHEV/FHEV 1534

DEGALŲ BAKO TALPA, L

Benzininis ir FHEV 54

Dyzelinis 54

Per jungtį įkraunamas hibridinis elektrinis automobilis 45

‡Išmatuota pagal ISO 3832. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir įrangos.
**Krovinio tūris, esant stumdomoms antros eilės sėdynėms: 475-645 l (ne PHEV/FHEV) ir 411-581 l (FHEV/PHEV).



SPECIFIKACIJOS4 SPALVA IR APDAILA

Grynos kėbulo spalvos Metalo blizgesio kėbulo spalvos* „Premium“ kėbulo spalvos*

„F
ro

ze
n W

hi
te

“

„B
la

ze
r B

lu
e“

„A
ga

te
 B

la
ck

“

„B
lu

e M
et

al
lic

“

„M
ag

ne
tic

 G
re

y“

„S
ol

ar
 Si

lve
r“

„L
uc

id
 R

ed
“

„W
hi

te
 P

la
tin

um
“

„TITANIUM“

Sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Ray in Ebony“ 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Ebony“ spalvos audinys 
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

AGR sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Ray in Ebony“ 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Sensico® in Ebony“  
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

„TITANIUM X“

Sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Ray in Ebony“ 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Sensico® in Ebony“  
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

„ST-LINE“ 

Sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Foundry in Ebony“ 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Ebony“ spalvos audinys su raudonais dygsniais 
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

AGR sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Rapton in Ebony“ 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Sensico® in Ebony“ su raudonais dygsniais 
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

„ST-LINE X“

Sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Rapton in Ebony“  
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Sensico® in Ebony“ su raudonais dygsniais 
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

n n n n n n n n

„VIGNALE“

Sėdynių intarpų priekinės dalies apdaila ir spalva: „Ebony“ spalvos „Windsor“ oda 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: „Vinyl in Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – viršutinės dalies: „Ebony“ 
Prietaisų skydelio spalva – apatinės dalies: „Ebony“

_ _ n n n n n n

*Kėbulas nudažomas metalo blizgesio ir „Premium“ spalvomis už papildomą kainą.

n siūloma _ nesiūloma. 



UŽSISAKYKITE BANDOMĄJĮ VAŽIAVIMĄ 
ŠIANDIEN
Geriausias būdas susipažinti su intriguojančiu „Kuga“ asortimentu yra atsisėsti už jo vairo.

Užsisakykite bandomąjį važiavimą ir jūsų vietinis „Ford“ pardavėjas mielai jums kuo greičiau padės.

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“,Laindonas, Eseksas, Anglija. Registracijos Anglijoje Nr. 235446. © „Ford Motor Company Limited“.
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