
FORD E-TRANSIT



*Iliustracijoje yra L2 H2 furgonas su 90 km/h greičio ribotuvu.
**Iliustracijoje naudojamas 11,3 kW integruotas įkroviklis.
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei aplinkos 
temperatūros naudojimo vietoje. 
†Oficialiai patvirtinti energijos vartojimo efektyvumo skaičiai bus paskelbti arčiau pardavimo datos. Tikslinis diapazonas ir įkrovimo laikas, 
remiantis gamintojo patikrintomis vertėmis ir skaičiavimais pagal WLTP važiavimo ciklą. Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, 
tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės techninė priežiūra, ličio jonų akumuliatoriaus amžius ir sveikatos 
būklė.

JOKIŲ APRIBOJIMŲ
„E-Transit“ leidžia jums 
dirbti produktyviai mažos 
emisijos zonose, 
nerizikuojant mokėti 
kasdienius mokesčius ar 
baudas.

JOKIŲ NUOSTOLIŲ
Krovinio tūris nesikeičia nuo 
dyzelino ekvivalento. Taip 
pat galite tikėtis tokio pat 
universalumo ir patogumo.

JOKIO KOMPROMISO
Su daugiausia  
2090 kg naudinga apkrova 
„Single Chassis Cab“ atlieka 
rimtus darbus. Lengvai 
padeda patenkinti visus 
verslo ir laisvalaikio 
poreikius.
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NIEKAS NEPASIKEITĖ
Naujasis „Ford E-Transit“ yra tas pats „Ford Transit“, kurį žinote ir kuriuo pasitikite, kada reikia atlikti 
darbą. Tačiau dabar jis suteikia daugybę visiškai elektrinės transporto priemonės privalumų.

Turėdamas išskirtinį 269 AG (198 kW) RWD† jėgos agregatą ir iki 317 km* WLTP bendrą atstumą, 
E-Transit iš naujo apibrėžia nulinės emisijos vairavimą įmonėms.

Lanksčios įkrovimo parinktys leidžia įkrauti kintamosios srovės per naktį maždaug per 8 valandas** arba 
greitai įkrauti naudojant nuolatinės srovės įkrovimą (15–80 % esant 115 kW galiai) per kiek daugiau nei 
30 minučių***, o tai suteikia pasitikėjimo atlikti kasdienius darbus. operacijos. Be to, daugybė naujų 
technologijų ir funkcijų užtikrina ryšio galimybes, pagalbą ir saugumą, siekiant optimizuoti veikimo laiką ir 
padidinti transporto parko naudojimo našumą.



MAKSIMALUS NAŠUMAS
Unikali „Pro Power Onboard“ funkcija užtikrina 
nepriklausomybę ir produktyvumą bet kurioje vietoje. 
Įmontuotas lizdas tiekia iki 2,3 kW galios jūsų įrankiams be 
generatoriaus. 

PATOGUS ĮKROVIMAS
Ant grotelių sumontuotas įkrovimo lizdas 
palengvina įkrovimą. Namuose „Ford 
Connected Wallbox“ gali įkrauti 0–100% 
per 8,2 valandos*. Augantis BlueOval™ 
įkrovimo tinklas siūlo virš 200000 viešųjų 
įkrovimo vietų visoje Europoje

OPTIMALŪS VAŽIAVIMO REŽIMAI
Optimizuokite savo vairavimą naudodami tam skirtus vairavimo 
režimus: Ekologinis režimas sumažina energijos suvartojimą iki 
10%, Low-Mode padidina regeneracinį įkrovimą ir efektyvumą, normalus 
režimas yra subalansuotas kasdieniam vairavimui, o slidaus kelio režimas 
leidžia geriau valdyti automobilį sudėtingomis sąlygomis.

*Rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į didžiausią 
įkrovimo laiką, akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir 
buitinio maitinimo šaltinį. 

Parodytas modelis yra „E-Transit Trend L3 H3“ 
furgonas (nepasiekiamas) su „Moondust Silver“ 
metalo kėbulo spalva (variantas).



DIAPAZONAS
Didelė 67 kWh baterija suteikia pakankamai 
energijos E-Transit iki praktiško WLTP 
kombinuoto 317 km atstumo**.

*Lyginant su panašiomis transporto priemonėmis su degalų pavara. Remiantis 3 metų veikimu arba 180000 km nuvažiuotu atstumu. Palyginti planinės ir neplaninės priežiūros elementus, skirtus akumuliatoriaus elektriniam ir panašiam dyzeliniu furgonu. 
**Iliustracijoje yra L2 H2 furgonas su 90 km/h greičio ribotuvu.

ĮKROVIMAS
Taip pat paprasta, kaip prijungti mobilųjį 
telefoną, „E-Transit“ standartiškai 
komplektuojamas su 8 metrų 3 fazių, 32 
amperų įkrovimo kabeliu. 

EMISIJOS
Laisvai keliaukite per ribojamų emisijų zonas, 
tuo pačiu sumažindami triukšmą, anglies 
pėdsaką ir socialinį poveikį.

IŠLAIDŲ TAUPYMAS
„E-Transit“ leidžia sutaupyti ir užtikrina iki 40% 
mažesnės aptarnavimo* priežiūros remonto 
išlaidas, palyginti su lygiaverte dyzeline 
transporto priemone. Tai taip pat gali sumažinti 
eksploatavimo išlaidas 

KODĖL ELEKTRA?
JOKIŲ KLIŪČIŲ PRADŽIOJE



NAUJOS TECHNOLOGIJOS
VIENTISAS RYŠYS
Naujoji SYNC 4 sistema yra galingiausias „Ford“ furgono įrankis 
pramogoms. Valdomas per patvarų, lengvai naudojamą 12 colių 
(30 cm) jutiklinį ekraną*, kuris padeda dirbti kasdien. Dėl 
patobulinto valdymo balsu navigacija suteikia efektyviausią 
maršrutą, įkrovimo taškus ir net gerą vietą išgerti kavos. Taip pat 
galima belaidžiu būdu susieti du mobiliuosius telefonus.

Kiti produktyvumo įrankiai apima skaitmeninį savininko vadovą, 
kuris leidžia ieškoti informacijos pagal poreikį naudojant jutiklinį 
ekraną. Išmaniojo diapazono sistema padeda vairuotojams 
išvengti nereikalingų sustojimų, tiksliau numatant likusį atstumą.

*Nevairuokite išsiblaškę arba naudodami rankinius įrenginius. Jeigu įmanoma, 
naudokite balsu valdomas sistemas. Kai kurios funkcijos gali būti užblokuotos, kai 
įjungta automobilio pavara. Ne visos funkcijos suderinamos su visais telefonais.



PRO POWER ONBOARD
Kad ir kur jus nuves verslas, esate pasirengę dirbti su „Pro Power 
Onboard“. Patogus 2,3 kW įmontuotas elektros lizdas, kurį galima 
įsigyti, kaip papildomą įrangą, leidžia prijungti galingus įrankius, 
tokius kaip stalo pjūklas, diskinis šlifuoklis, oro kompresoriai, taip 
pat akumuliatorių maitinamiems įrankiams reikalingas baterijas. 
Nereikia nešiotis generatoriaus, „Pro Power Onboard“ gali padėti 
optimizuoti darbo laiką, sumažinti triukšmą ir taršą. 

KASDIENIAI PRIVALUMAI

Įkraukite savo nešiojamą 
kompiuterį

Darbo  žibintaiįrankiai

Įkraukite savo telefoną



Pagrindinės išorės savybės

 ■ Unikalios 3 strypų grotelės su 
anoduotomis mėlynomis 
juostelėmis 

 ■ 3 fazių „Mode 3“ ir 32 amperų 
8 metrų įkrovimo kabelis

 ■ Elektros energija reguliuojami 
ir šildomi vienspalviai durų 
veidrodėliai

 ■ Užpakaliniame buferyje 
integruota pamina 

 ■ 16 colių plieniniai ratai su 
stipinus dengiančiais 
gaubtais.

 ■ Nuotoliniu būdu valdomas 
centrinis durų užraktas

 ■ Stumdomos keleivio pusės 
durys

 ■ Projektoriaus tipo 
halogeniniai priekiniai žibintai

 ■ Galiniai purvasaugiai
 ■ Plačios šoninės briaunos
 ■ Priekiniai rūko žibintai

Pagrindinės salono savybės

 ■ SYNC 4 12 colių jutiklinis 
ekranas su DAB radiju, 
belaidžiu išmaniojo telefono 
ryšiu ir skubia pagalba*

 ■ Beraktė variklio užvedimo 
sistema „Keyless Start“

 ■ Elektrinis parkavimo stabdys
 ■ Sukamasis pavarų 

perjungimo ratukas
 ■ Elektroninė automatinė 

temperatūros kontrolė
 ■ „Quickclear“ šildomas 

priekinis stiklas
 ■ Šildomos priekinės sėdynės
 ■ Pasirenkami važiavimo 

režimai – normalus, slidaus 
kelio, Low-Mode ir 
ekonomiškas 

 ■ Pastovaus greičio palaikymo 
sistema su reguliuojamu 
greičio ribotuvu

 ■ Eismo juostos stebėjimo ir 
perspėjimo sistema

 ■ Pagalbinė priemonė prieš 
susidūrimą su išmaniąja 
avarinio stabdymo pagalbine 
sistema

 ■ Rankomis dygsniuotas ypač 
malonus liesti „Sensico®“ 
vairas

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

 ■ Rakinama daiktadėžė 

 ■ Visiškai guminė grindų danga 
(tik dvivietėje kabinoje)

 ■ Galinės antrosios eilės 
trigubai pločio sėdynės (tik 
su dvigule kabina furgone)

Variklis

67 kWh elektrinė 184  
PS (198 kW) 430 Nm 1 greičio 
automatinė pavara
67 kWh elektrinė 269  
AG (198 kW) 430 Nm 1 greičio 
automatinė pavara

Kėbulo stilius 

Dvivietė kabina 

„E-TRANSIT" YPATYBĖS

*Ford Emergency Assistance“ yra naujoviška „SYNC“ funkcija, kuriai naudoti reikia su „Bluetooth®“ susieto ir prijungto mobiliojo telefono. Ši 
funkcija padeda transporto priemonės keleiviams paskambinti į vietos ryšių centrą įvykus transporto priemonės avarijai, kurios metu 
išsiskleidžia oro pagalvės arba išsijungia degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos valstybių ir regionų.



Pagrindinės išorės savybės

 ■ Unikalios 3 strypų grotelės su 
anoduotomis mėlynomis 
juostelėmis

 ■ 3 fazių „Mode 3“ ir 32 amperų 
8 metrų įkrovimo kabelis 

 ■ Dieninių šviesų žibintai
 ■ Projektoriaus tipo 

halogeniniai priekiniai žibintai 
 ■ Gabaritiniai žibintai ant stogo
 ■ Šoniniai gabaritiniai žibintai 

(tik L4)
 ■ 16 col. plieno ratlankiai
 ■ Ratų gaubtai 
 ■ Elektros energija reguliuojami 

ir šildomi vienspalviai durų 
veidrodėliai

 ■ Vienspalvės plačios šoninės 
briaunos

 ■ Priekiniai rūko žibintai

Pagrindinės salono savybės

 ■ SYNC 4 12 colių jutiklinis 
ekranas su DAB radiju, 
belaidžiu išmaniojo telefono 
ryšiu ir skubia pagalba*

 ■ Beraktė variklio užvedimo 
sistema „Keyless Start“ 

 ■ Unikalus 12 colių spalvotas 
prietaisų skydelio ekranas

 ■ Elektrinis parkavimo stabdys
 ■ Sukamasis pavarų 

perjungimo ratukas
 ■ Elektroninė automatinė 

temperatūros kontrolė
 ■ Šildomos priekinės sėdynės
 ■ „Quickclear“ šildomas 

priekinis stiklas
 ■ 8 padėčių reguliuojama 

vairuotojo sėdynė su 
pakreipiama pagalvėle ir 
porankiu

 ■ Pasirenkami važiavimo 
režimai – normalus, slidaus 
kelio, Low-Mode ir 
ekonomiškas 

 ■ Elektriniai priekiniai langai 
vienu pakėlimu/nuleidimu

 ■ Vairuotojo oro pagalvė
 ■ Iš dalies guminė grindų 

danga
 ■ Priekinės dvikryptės galvos 

atramos
 ■ Nulenkiamas sėdynės 

atlošas 
 ■ 2 padėčių reguliuojama 

keleivio sėdynė

 ■ Eismo juostos stebėjimo ir 
perspėjimo sistema

 ■ Pagalba prieš susidūrimą
 ■ Pastovaus greičio palaikymo 

sistema su reguliuojamu 
greičio ribotuvu

 ■ „MyKey“

Variklis

67 kWh elektrinė pavara 184  
PS (135 kW) 430 Nm 1 greičio 
automatinė pavara
67 kWh elektrinė 269  
AG (198 kW) 430 Nm 1 greičio 
automatinė pavara

Kėbulo stilius 

Važiuoklė su vienguba kabina

„E-TRANSIT" VAŽIUOKLĖ SU KABINA  
YPATYBĖS

*Ford Emergency Assistance“ yra naujoviška „SYNC“ funkcija, kuriai naudoti reikia su „Bluetooth®“ susieto ir prijungto mobiliojo telefono. Ši 
funkcija padeda transporto priemonės keleiviams paskambinti į vietos ryšių centrą įvykus transporto priemonės avarijai, kurios metu 
išsiskleidžia oro pagalvės arba išsijungia degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos valstybių ir regionų.



C J

O

B F

A
D

E

H

G

N

LK

M

I

„L2“, „H2“

„L3“, „H2“

„L4“, „H3“

„E-TRANSIT“ 
FURGONAS 
350 GVM*

L2
 

H2 L3
 

H2 L4
 

H3

MATMENYS (MM)

A Bendras ilgis 5531 5981 6704

B Visas plotis su veidrodžiais 2474 2474 2474

Bendras plotis su užlenktais galiniais veidrodžiais 2112 2112 2112

Bendras plotis be veidrodžių (SRW) 2059 2059 2059

C Bendras aukštis** 2447-2534 2443-2533 2680-2778

D Ratų bazė 3300 3750 3750

E Transporto priemonės priekis iki priekinio rato centro 1023 1023 1023

F Nuo automobilio galo iki galinio rato centro 1208 1208 1931

G Šoninių durų įėjimo plotis 1300 1300 1300

H Šoninių krovinių durų įėjimo aukštis 1600 1600 1600

I Galinių durų įėjimo plotis 1565 1565 1565

J Galinių durų įėjimo aukštis 1648 1648 1887

K Maksimalus krovinių erdvės ilgis (prie grindų su pertvara) 3083 3533 4256

L Maksimalus krovinio erdvės plotis 1784 1784 1784

M Tarpas tarp ratų arkų (SRW) 1392 1392 1392

N Nuo krovinio grindų iki stogo 1786 1786 2025

O Pakrovimo aukštis** 615-706 608-695 608-677

P Didžiausias krovinio tūris (su pertvara) (kub. m) 9.5 11.0 15.1

Krovinio erdvė (su pertvara) (VDA) (kub. m) 8.3 10.2 14.1

APSISUKIMO RATAS (M)

Nuo bortelio iki bortelio su 16 colių ratais 12,74-
12,83/12,23 14,3/13,72 14,3/13,69

SVORIAI IR NAUDINGOJI APKROVA (KG)

Maks. bendroji naudingoji apkrova (be vairuotojo) 1008-1035 951-980 790-826

Min. bortelio masėu (be vairuotojo) 2465-2492 2520-2549 2674-2710

VARIKLIS 
67 KWH ELEKTRINĖ PAVARA 184 AG (135 KW) 1 GREIČIO 
AUTOMATINĖ PAVARA

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 30,7-36,0 31,1-36,4 33,7-39,0

Sukimo momentas NmØØ 430 430 430

Diapazonas kmØØØ 234-256 232-252 221-236

L2
 

H2 L3
 

H2 L4
 

H3

ĮKROVIMO PARINKTYS 0–100% ĮKROVIMAS (MAKS. VAL.)

230 V lizdas su „Ford“ universaliu įkrovimo kabeliu bp bp bp

Pririštas 1 fazės 7,4 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp bp

Pririštas 3 fazės 11,0 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp bp

Įmontuotas 11,3 kW kintamosios srovės įkrovimas bp bp bp

ĮKROVIMO PARINKTYS, 15-80% ĮKROVIMAS (MIN.)

Didelės galios 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas*** bp bp bp

*Visi „E-Transit“ važiuoklės kabinos variantai yra galiniais ratais varomi automobiliai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis nulinis. 
L2 = Vidutinė ratų bazė, L3 = Ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ratų bazė. H2 = Vidutinis stogas, H3 = Aukštas stogas, SRW = Vientisi 
galiniai ratai. Visi matmenys (rodomi mm) priklauso nuo gamybos leistinų nuokrypių ir yra susiję su minimalių specifikacijų 
modeliaisneįtraukti papildomos įrangos. **Aukščio matmenys rodo diapazoną nuo minimalaus iki didžiausio visiškai pakrautos, 
mažiausios apkrovos transporto priemonės iki nepakrautos didžiausios naudingosios apkrovos transporto priemonės. Šios iliustracijos yra 
tik orientacinės. VDA metodas Šį metodą naudoja Verband der Automobilindustrie (VDA) Vokietijoje. VDA skaičius nustatomas 
užpildžius krovinio erdvę „litriniais“ blokeliais, kurių kiekvienas yra 200x100x50 mm. Tada blokai suskaičiuojami, o skaitinis rezultatas 
paverčiamas kubiniais metrais. 
ØDeklaruojamos kuro/energijos sąnaudos, CO2 emisijos ir elektros diapazonai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Lengvosios transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas 
taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų ir energijos 
sąnaudas ir CO2 emisiją naujajam Europos važiavimo ciklui (NEDC) ir WLTP. WLTP visiškai pakeis NEDC vėliausiai iki 2020 metų pabaigos. 
Taikomos standartinės bandymo procedūros leidžia palyginti skirtingus transporto priemonių tipus ir skirtingus gamintojus. Be 
transporto priemonės degalų vartojimo efektyvumo, vairavimo elgsena ir kiti netechniniai veiksniai lemia transporto priemonės degalų/
energijos sąnaudas, CO2 emisiją ir elektrinį atstumą. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sukeliančios visuotinį 
atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų vadovą, kuriame pateikiami visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, 
galima nemokamai gauti bet kurioje pardavimo vietoje. 
ØØApskaičiuojamas pagal didžiausią elektros variklio (-ių) našumą esant didžiausiai akumuliatoriaus galiai. Jūsų rezultatai gali skirtis. 
ØØØRemiantis pilnu įkrovimu. Apskaičiuotas atstumas naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą 
(WLTP). Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės 
priežiūra ir ličio jonų akumuliatoriaus amžius. 
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei aplinkos 
temperatūros naudojimo vietoje. 
uBortelio masei įtakos turi daugelis veiksnių, tokių kaip kėbulo tipai, varikliai ir pasirinktys. Tai standartinės specifikacijos bazinės 
transporto priemonės svoris (skirtingos serijos turės skirtingą masę), įskaitant skysčius ir kuro baką, užpildytą 90%, bet be vairuotojo (75 
kg), ekipažo ar krovinio. Šiame vadove naudingoji apkrova yra skirtumas tarp bendrosios transporto priemonės masės (BTPM) ir savo 
masės, atėmus dar 75 kg vairuotojo svorį. Reikia pažymėti, kad faktinis svoris visada priklausys nuo gamybos leistinų nuokrypių, dėl kurių 
gali skirtis naudingoji apkrova tarp šio vadovo ir faktinio svorio. Klientams, ketinantiems pakrauti transporto priemonę arti maksimalios 
naudingosios apkrovos, taip pat siūlome prieš apskaičiuojant prie savo masės skaičiaus pridėti 5% paklaidos ribą, kad sumažintumėte 
perkrovos riziką. Pastaba: Transporto priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad jo transporto priemonės atitiktų naudojimo 
keliuose reikalavimus. Galinėje plūduriuojančioje transporto priemonėje padidinama masė ir sumažinta naudingoji apkrova. 
Pastaba Įkrovimo greitis mažėja, kai baterija pasiekia visą talpą. Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į didžiausią įkrovimo laiką ir 
akumuliatoriaus įkrovimo būseną.
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„L2“, „H2“

„L3“, „H2“

„L4“, „H3“

„E-TRANSIT“ 
FURGONAS 
420 GVM*

L2
 

H2 L3
 

H2 L4
 

H3

MATMENYS (MM)

A Bendras ilgis 5531 5981 6704

B Visas plotis su veidrodžiais 2474 2474 2474

Bendras plotis su užlenktais galiniais veidrodžiais 2112 2112 2112

Bendras plotis be veidrodžių (SRW) 2059 2059 2059

C Bendras aukštis** 2447-2534 2443-2533 2680-2778

D Ratų bazė 3300 3750 3750

E Transporto priemonės priekis iki priekinio rato centro 1023 1023 1023

F Nuo automobilio galo iki galinio rato centro 1208 1208 1931

G Šoninių durų įėjimo plotis 1300 1300 1300

H Šoninių krovinių durų įėjimo aukštis 1600 1600 1600

I Galinių durų įėjimo plotis 1565 1565 1565

J Galinių durų įėjimo aukštis 1648 1648 1887

K Maksimalus krovinių erdvės ilgis (prie grindų su pertvara) 3083 3533 4256

L Maksimalus krovinio plotis 1784 1784 1784

M Tarpas tarp ratų arkų (SRW) 1392 1392 1392

N Nuo krovinio grindų iki stogo 1786 1786 2025

O Pakrovimo aukštis** 615-706 608-695 608-677

P Didžiausias krovinio tūris (su pertvara) (kub. m) 9.5 11.0 15.1

Krovinio erdvė (su pertvara) (VDA) (kub. m) 8.3 10.2 14.1

APSISUKIMO RATAS (M)

Nuo bortelio iki bortelio su 16 colių ratais 12,74-
12,83/12,23 14,3/13,72 14,3/13,69

SVORIAI IR NAUDINGOJI APKROVA (KG)

Maks. bendroji naudingoji apkrova (be vairuotojo) 1758 1701 1540

Min. bortelio masėu (be vairuotojo) 2492 2549 2710

VARIKLIS 
67 KWH ELEKTRINĖ PAVARA 269 AG (198 KW) 1 GREIČIO 
AUTOMATINĖ PAVARA

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 26,5-36,4 26,9-36,9 28,9-39,4

Sukimo momentas NmØØ 430 430 430

Diapazonas kmØØØ 232-312 230-308 219-287

L2
 

H2 L3
 

H2 L4
 

H3

ĮKROVIMO PARINKTYS 0–100% ĮKROVIMAS (MAKS. VAL.)

230 V lizdas su „Ford“ universaliu įkrovimo kabeliu bp bp bp

Pririštas 1 fazės 7,4 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp bp

Pririštas 3 fazės 11,0 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp bp

Įmontuotas 11,3 kW kintamosios srovės įkrovimas bp bp bp

ĮKROVIMO PARINKTYS, 15-80% ĮKROVIMAS (MIN.)

Didelės galios 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas*** bp bp bp

*Visi „E-Transit“ važiuoklės kabinos variantai yra galiniais ratais varomi automobiliai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis nulinis. 
L2 = Vidutinė ratų bazė, L3 = Ilga , L4 = Prailginta ratų bazė. H2 = Vidutinis stogas, H3 = Aukštas stogas, SRW = Vientisi galiniai ratai. 
Visi matmenys (rodomi mm) priklauso nuo gamybos leistinų nuokrypių ir yra susiję su minimalių specifikacijų modeliaisneįtraukti 
papildomos įrangos. **Aukščio matmenys rodo diapazoną nuo minimalaus iki didžiausio visiškai pakrautos, mažiausios apkrovos 
transporto priemonės iki nepakrautos didžiausios naudingosios apkrovos transporto priemonės. Šios iliustracijos yra tik orientacinės. VDA 
metodas Šį metodą naudoja Verband der Automobilindustrie (VDA) Vokietijoje. VDA skaičius nustatomas užpildžius krovinio erdvę 
„litriniais“ blokeliais, kurių kiekvienas yra 200x100x50 mm. Tada blokai suskaičiuojami, o skaitinis rezultatas paverčiamas kubiniais 
metrais. 
ØDeklaruojamos kuro/energijos sąnaudos, CO2 emisijos ir elektros diapazonai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Lengvosios transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas 
taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų ir energijos 
sąnaudas ir CO2 emisiją naujajam Europos važiavimo ciklui (NEDC) ir WLTP. WLTP visiškai pakeis NEDC vėliausiai iki 2020 metų pabaigos. 
Taikomos standartinės bandymo procedūros leidžia palyginti skirtingus transporto priemonių tipus ir skirtingus gamintojus. Be 
transporto priemonės degalų vartojimo efektyvumo, vairavimo elgsena ir kiti netechniniai veiksniai lemia transporto priemonės degalų/
energijos sąnaudas, CO2 emisiją ir elektrinį atstumą. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sukeliančios visuotinį 
atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų vadovą, kuriame pateikiami visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, 
galima nemokamai gauti bet kurioje pardavimo vietoje. 
ØØApskaičiuojamas pagal didžiausią elektros variklio (-ių) našumą esant didžiausiai akumuliatoriaus galiai. Jūsų rezultatai gali skirtis. 
ØØØRemiantis pilnu įkrovimu. Apskaičiuotas atstumas naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą 
(WLTP). Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės 
priežiūra ir ličio jonų akumuliatoriaus amžius. 
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei aplinkos 
temperatūros naudojimo vietoje. 
uBortelio masei įtakos turi daugelis veiksnių, tokių kaip kėbulo tipai, varikliai ir pasirinktys. Tai standartinės specifikacijos bazinės 
transporto priemonės svoris (skirtingos serijos turės skirtingą masę), įskaitant skysčius ir kuro baką, užpildytą 90%, bet be vairuotojo (75 
kg), ekipažo ar krovinio. Šiame vadove naudingoji apkrova yra skirtumas tarp bendrosios transporto priemonės masės (BTPM) ir savo 
masės, atėmus dar 75 kg vairuotojo svorį. Reikia pažymėti, kad faktinis svoris visada priklausys nuo gamybos leistinų nuokrypių, dėl kurių 
gali skirtis naudingoji apkrova tarp šio vadovo ir faktinio svorio. Klientams, ketinantiems pakrauti transporto priemonę arti maksimalios 
naudingosios apkrovos, taip pat siūlome prieš apskaičiuojant prie savo masės skaičiaus pridėti 5% paklaidos ribą, kad sumažintumėte 
perkrovos riziką. Pastaba: Transporto priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad jo transporto priemonės atitiktų naudojimo 
keliuose reikalavimus. Galinėje plūduriuojančioje transporto priemonėje padidinama masė ir sumažinta naudingoji apkrova. 
Pastaba Įkrovimo greitis mažėja, kai baterija pasiekia visą talpą. Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į didžiausią įkrovimo laiką ir 
akumuliatoriaus įkrovimo būseną.



C J

O

B F

A
D

E

H

G

N

L

K M

I

„L3“, „H2“

„E-TRANSIT“  
DVIGUBOS KABINOS 
FURGONAS 390 GVM*

L3
 

H2

MATMENYS (MM)

A Bendras ilgis 5981

B Visas plotis su veidrodžiais 2474

Bendras plotis su užlenktais galiniais veidrodžiais 2112

Bendras plotis be veidrodžių (SRW) 2059

C Bendras aukštis** 2443-2533

D Ratų bazė 3750

E Transporto priemonės priekis iki priekinio rato centro 1023

F Nuo automobilio galo iki galinio rato centro 1208

G Šoninių durų įėjimo plotis 1200

H Šoninių krovinių durų įėjimo aukštis 1564

I Galinių durų įėjimo plotis 1565

J Galinių durų įėjimo aukštis 1597

K Maksimalus krovinių erdvės ilgis (prie grindų su pertvara) 2488

L Maksimalus krovinio plotis 1784

M Tarpas tarp ratų arkų (SRW) 1392

N Nuo krovinio grindų iki stogo 1718

O Pakrovimo aukštis** 646-740

P Didžiausias krovinio tūris (su pertvara) (kub. m) 7.2

Krovinio erdvė (su pertvara) (VDA) (kub. m) 6.6

Q Naudojamas krovinio ilgis – 1,2 m aukštyje 2239

APSISUKIMO RATAS (M)

Nuo bortelio iki bortelio su 16 colių ratais 14,3/13,72

SVORIAI IR NAUDINGOJI APKROVA (KG)

Maks. bendroji naudingoji apkrova (be vairuotojo) 1212

Min. bortelio masėu (be vairuotojo) 2688

VARIKLIS 
67 KWH ELEKTRINĖ PAVARA 269 AG (198 KW) 1 GREIČIO AUTOMATINĖ PAVARA

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 27,1-37,1

Sukimo momentas NmØØ 430

Diapazonas kmØØØ 229-305

L3
 

H2

ĮKROVIMO PARINKTYS 0–100% ĮKROVIMAS (MAKS. VAL.)

230 V lizdas su „Ford“ universaliu įkrovimo kabeliu bp

Pririštas 1 fazės 7,4 kW „Ford Connected Wallbox“ bp

Pririštas 3 fazės 11,0 kW „Ford Connected Wallbox“ bp

Įmontuotas 11,3 kW kintamosios srovės įkrovimas bp

ĮKROVIMO PARINKTYS, 15-80% ĮKROVIMAS (MIN.)

Didelės galios 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas*** bp

*Visi „E-Transit“ važiuoklės kabinos variantai yra galiniais ratais varomi automobiliai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis nulinis. 
L3 = Ilga ratų bazė. H2 = Vidutinis stogas, H3 = Aukštas stogas, SRW = Vientisi galiniai ratai. Visi matmenys (rodomi mm) priklauso nuo 
gamybos leistinų nuokrypių ir yra susiję su minimalių specifikacijų modeliaisneįtraukti papildomos įrangos. **Aukščio matmenys rodo 
diapazoną nuo minimalaus iki didžiausio visiškai pakrautos, mažiausios apkrovos transporto priemonės iki nepakrautos didžiausios 
naudingosios apkrovos transporto priemonės. Šios iliustracijos yra tik orientacinės. VDA metodas Šį metodą naudoja Verband der 
Automobilindustrie (VDA) Vokietijoje. VDA skaičius nustatomas užpildžius krovinio erdvę „litriniais“ blokeliais, kurių kiekvienas yra 
200x100x50 mm. Tada blokai suskaičiuojami, o skaitinis rezultatas paverčiamas kubiniais metrais. 
ØDeklaruojamos kuro/energijos sąnaudos, CO2 emisijos ir elektros diapazonai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Lengvosios transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas 
taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų ir energijos 
sąnaudas ir CO2 emisiją naujajam Europos važiavimo ciklui (NEDC) ir WLTP. WLTP visiškai pakeis NEDC vėliausiai iki 2020 metų pabaigos. 
Taikomos standartinės bandymo procedūros leidžia palyginti skirtingus transporto priemonių tipus ir skirtingus gamintojus. Be 
transporto priemonės degalų vartojimo efektyvumo, vairavimo elgsena ir kiti netechniniai veiksniai lemia transporto priemonės degalų/
energijos sąnaudas, CO2 emisiją ir elektrinį atstumą. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sukeliančios visuotinį 
atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų vadovą, kuriame pateikiami visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, 
galima nemokamai gauti bet kurioje pardavimo vietoje. 
ØØApskaičiuojamas pagal didžiausią elektros variklio (-ių) našumą esant didžiausiai akumuliatoriaus galiai. Jūsų rezultatai gali skirtis. 
ØØØRemiantis pilnu įkrovimu. Apskaičiuotas atstumas naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą 
(WLTP). Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės 
priežiūra ir ličio jonų akumuliatoriaus amžius. 
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei 
aplinkos temperatūros naudojimo vietoje. 
uBortelio masei įtakos turi daugelis veiksnių, tokių kaip kėbulo tipai, varikliai ir pasirinktys. Tai standartinės specifikacijos bazinės 
transporto priemonės svoris (skirtingos serijos turės skirtingą masę), įskaitant skysčius ir kuro baką, užpildytą 90%, bet be vairuotojo (75 
kg), ekipažo ar krovinio. Šiame vadove naudingoji apkrova yra skirtumas tarp bendrosios transporto priemonės masės (BTPM) ir savo 
masės, atėmus dar 75 kg vairuotojo svorį. Reikia pažymėti, kad faktinis svoris visada priklausys nuo gamybos leistinų nuokrypių, dėl kurių 
gali skirtis naudingoji apkrova tarp šio vadovo ir faktinio svorio. Klientams, ketinantiems pakrauti transporto priemonę arti maksimalios 
naudingosios apkrovos, taip pat siūlome prieš apskaičiuojant prie savo masės skaičiaus pridėti 5% paklaidos ribą, kad sumažintumėte 
perkrovos riziką. Pastaba: Transporto priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad jo transporto priemonės atitiktų naudojimo 
keliuose reikalavimus. Galinėje plūduriuojančioje transporto priemonėje padidinama masė ir sumažinta naudingoji apkrova. 
Pastaba Įkrovimo greitis mažėja, kai baterija pasiekia visą talpą. Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į didžiausią įkrovimo laiką ir 
akumuliatoriaus įkrovimo būseną.
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„L3“, „H1“

„L4“, „H1“

„E-TRANSIT 
VAŽIUOKLĖS KABINA 
350 GVM*

L3
 

H1 L4
 

H1

MATMENYS (MM)

A Bendras ilgis 6022 6579

B Bendras plotis su veidrodžiais (standartinė/plati) 2474/2746 2474/2746

Bendras plotis su užlenktais galiniais veidrodėliais (standartinė/plati) 2112/2119 2112/2119

Bendras plotis be veidrodžių (SRW) 2052 2052

C Bendras aukštis (maksimalus) 2214 2215

D Transporto priemonės priekis iki priekinio rato centro 1023 1023

E Ratų bazė 3954 3954

N Važiuoklės rėmo ilgis 3592 4149

O Grindų/važiuoklės rėmo aukštis* 718-763 722-779

Q Nuo kabinos galo iki priekinio rato centro 1407 1407

R Nuo kabinos galo iki galinio rato centro 2547 2547

S Standartinė galinio rato vėžė bp bp

PLŪDĖS MATMENYS (MM)**

Visas ilgis (įskaitant plūdę) 6204 6797

Bendras plotis (įskaitant plūdę) be veidrodžių (SRW) 2098 2098

Vidinis krovinio plotis (SRW) 2038 2038

Vidinės krovinių erdvės ilgis 3645 4235

APSISUKIMO RATAS (M)

Nuo bortelio iki bortelio 14,9-15,0/15,3 14,9-15,0/15,3

SVORIAI IR NAUDINGOJI APKROVA (KG)

Maks. bendroji naudingoji apkrova (be vairuotojo) 1341-1341 1324-1324

Maks. bendroji naudingoji apkrova su plūde (išskyrus vairuotoją) 1001-1001 942-942

Min. bortelio masėu (be vairuotojo) 2159-2159 2176-2176

Min. bortelio masėu su plūde (be vairuotojo) 2499-2499 2558-2558

VARIKLIS 
67 KWH ELEKTRINĖ PAVARA 184 AG (135 KW) 1 GREIČIO AUTOMATINĖ PAVARA

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 32,0-32,1 32,0-32,1

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 34,4 34,6

Sukimo momentas NmØØ 430 430

L3
 

H1 L4
 

H1

Diapazonas kmØØØ 252 252

Diapazonas su plūde kmØØØ 241 240

ĮKROVIMO PARINKTYS 0–100% ĮKROVIMAS (MAKS. VAL.)

230 V lizdas su „Ford“ universaliu įkrovimo kabeliu bp bp

Pririštas 1 fazės 7,4 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp

Pririštas 3 fazės 11,0 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp

Įmontuotas 11,3 kW kintamosios srovės įkrovimas bp bp

ĮKROVIMO PARINKTYS, 15-80% ĮKROVIMAS (MIN.)

Didelės galios 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas*** bp bp

*Visi „E-Transit“ važiuoklės kabinos variantai yra galiniais ratais varomi automobiliai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis nulinis. 
L3 = Ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ilga ratų bazė. H1 = Žemas stogas. SRW = Vieni galiniai ratai. Visi matmenys (rodomi mm) priklauso 
nuo gamybos leistinų nuokrypių ir yra susiję su minimalių specifikacijų modeliaisneįtraukti papildomos įrangos. **Aukščio matmenys 
rodo diapazoną nuo minimalaus iki didžiausio visiškai pakrautos, mažiausios apkrovos transporto priemonės iki nepakrautos didžiausios 
naudingosios apkrovos transporto priemonės. Šios iliustracijos yra tik orientacinės. VDA metodas Šį metodą naudoja Verband der 
Automobilindustrie (VDA) Vokietijoje. VDA skaičius nustatomas užpildžius krovinio erdvę „litriniais“ blokeliais, kurių kiekvienas yra 
200x100x50 mm. Tada blokai suskaičiuojami, o skaitinis rezultatas paverčiamas kubiniais metrais. 
ØDeklaruojamos kuro/energijos sąnaudos, CO2 emisijos ir elektros diapazonai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Lengvosios transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas 
taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų ir energijos 
sąnaudas ir CO2 emisiją naujajam Europos važiavimo ciklui (NEDC) ir WLTP. WLTP visiškai pakeis NEDC vėliausiai iki 2020 metų pabaigos. 
Taikomos standartinės bandymo procedūros leidžia palyginti skirtingus transporto priemonių tipus ir skirtingus gamintojus. Be 
transporto priemonės degalų vartojimo efektyvumo, vairavimo elgsena ir kiti netechniniai veiksniai lemia transporto priemonės degalų/
energijos sąnaudas, CO2 emisiją ir elektrinį atstumą. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sukeliančios visuotinį 
atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų vadovą, kuriame pateikiami visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, 
galima nemokamai gauti bet kurioje pardavimo vietoje. 
ØØApskaičiuojamas pagal didžiausią elektros variklio (-ių) našumą esant didžiausiai akumuliatoriaus galiai. Jūsų rezultatai gali skirtis. 
ØØØRemiantis pilnu įkrovimu. Apskaičiuotas atstumas naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą 
(WLTP). Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės 
priežiūra ir ličio jonų akumuliatoriaus amžius. 
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei 
aplinkos temperatūros naudojimo vietoje. 
uBortelio masei įtakos turi daugelis veiksnių, tokių kaip kėbulo tipai, varikliai ir pasirinktys. Tai standartinės specifikacijos bazinės 
transporto priemonės svoris (skirtingos serijos turės skirtingą masę), įskaitant skysčius ir kuro baką, užpildytą 90%, bet be vairuotojo (75 
kg), ekipažo ar krovinio. Šiame vadove naudingoji apkrova yra skirtumas tarp bendrosios transporto priemonės masės (GVM) ir savo 
masės, atėmus dar 75 kg vairuotojo svorį. Reikia pažymėti, kad faktinis svoris visada priklausys nuo gamybos leistinų nuokrypių, dėl kurių 
gali skirtis naudingoji apkrova tarp šio vadovo ir faktinio svorio. Klientams, ketinantiems pakrauti transporto priemonę arti maksimalios 
naudingosios apkrovos, prieš apskaičiuojant prie savo masės skaičiaus taip pat siūlome pridėti 5% savo masės paklaidos ribą, kad 
sumažintumėte perkrovos riziką. Pastaba: Transporto priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad jo transporto priemonės atitiktų 
naudojimo keliuose reikalavimus. Galinėje plūduriuojančioje padidinama bortelio masė ir sumažinta naudingoji apkrova. 
Pastaba Įkrovimo greitis mažėja, kai baterija pasiekia visą talpą. Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į didžiausią įkrovimo laiką ir 
akumuliatoriaus įkrovimo būseną.
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„L3“, „H1“

„L4“, „H1“

„E-TRANSIT 
VAŽIUOKLĖS KABINA 
420 GVM*

L3
 

H1 L4
 

H1

MATMENYS (MM)

A Bendras ilgis 6022 6579

B Bendras plotis su veidrodžiais (standartinė/plati) 2474/2746 2474/2746

Bendras plotis su užlenktais galiniais veidrodėliais (standartinė/plati) 2112/2119 2112/2119

Bendras plotis be veidrodžių (SRW) 2052 2052

C Bendras aukštis (maksimalus) 2214 2215

D Transporto priemonės priekis iki priekinio rato centro 1023 1023

E Ratų bazė 3954 3954

N Važiuoklės rėmo ilgis 3592 4149

O Grindų/važiuoklės rėmo aukštis* 718-763 722-779

Q Nuo kabinos galo iki priekinio rato centro 1407 1407

R Nuo kabinos galo iki galinio rato centro 2547 2547

S Standartinė galinio rato vėžė bp bp

PLŪDĖS MATMENYS (MM)**

Visas ilgis (įskaitant plūdę) 6204 6797

Bendras plotis (įskaitant plūdę) be veidrodžių (SRW) 2098 2098

Vidinis krovinio plotis (SRW) 2038 2038

Vidinės krovinių erdvės ilgis 3645 4235

APSISUKIMO RATAS (M)

Nuo bortelio iki bortelio 14,9-15,0/15,3 14,9-15,0/15,3

SVORIAI IR NAUDINGOJI APKROVA (KG)

Maks. bendroji naudingoji apkrova (be vairuotojo) 2091 2074

Maks. bendroji naudingoji apkrova su plūde (išskyrus vairuotoją) 1751 1692

Min. bortelio masėu (be vairuotojo) 2159 2176

Min. bortelio masėu su plūde (be vairuotojo) 2499 2558

VARIKLIS 
67 KWH ELEKTRINĖ PAVARA 269 AG (198 KW) 1 GREIČIO AUTOMATINĖ PAVARA

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 32,6 32,7

Kombinuotos energijos sąnaudos, r/100 kmØ 34,8 35

Sukimo momentas NmØØ 430 430

L3
 

H1 L4
 

H1

Diapazonas kmØØØ 250 249

Diapazonas su plūde kmØØØ 239 283

ĮKROVIMO PARINKTYS 0–100% ĮKROVIMAS (MAKS. VAL.)

230 V lizdas su „Ford“ universaliu įkrovimo kabeliu bp bp

Pririštas 1 fazės 7,4 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp

Pririštas 3 fazės 11,0 kW „Ford Connected Wallbox“ bp bp

Įmontuotas 11,3 kW kintamosios srovės įkrovimas bp bp

ĮKROVIMO PARINKTYS, 15-80% ĮKROVIMAS (MIN.)

Didelės galios 115 kW nuolatinės srovės įkrovimas*** bp bp

*Visi „E-Transit“ važiuoklės kabinos variantai yra galiniais ratais varomi automobiliai, kurių išmetamųjų teršalų kiekis nulinis. 
L3 = Ilga ratų bazė, L4 = Prailginta ilga ratų bazė. H1 = Žemas stogas. SRW = Vieni galiniai ratai. Visi matmenys (rodomi mm) priklauso 
nuo gamybos leistinų nuokrypių ir yra susiję su minimalių specifikacijų modeliaisneįtraukti papildomos įrangos. **Aukščio matmenys 
rodo diapazoną nuo minimalaus iki didžiausio visiškai pakrautos, mažiausios apkrovos transporto priemonės iki nepakrautos didžiausios 
naudingosios apkrovos transporto priemonės. Šios iliustracijos yra tik orientacinės. VDA metodas Šį metodą naudoja Verband der 
Automobilindustrie (VDA) Vokietijoje. VDA skaičius nustatomas užpildžius krovinio erdvę „litriniais“ blokeliais, kurių kiekvienas yra 
200x100x50 mm. Tada blokai suskaičiuojami, o skaitinis rezultatas paverčiamas kubiniais metrais. 
ØDeklaruojamos kuro/energijos sąnaudos, CO2 emisijos ir elektros diapazonai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. Lengvosios transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas 
taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP), turės informaciją apie degalų ir energijos 
sąnaudas ir CO2 emisiją naujajam Europos važiavimo ciklui (NEDC) ir WLTP. WLTP visiškai pakeis NEDC vėliausiai iki 2020 metų pabaigos. 
Taikomos standartinės bandymo procedūros leidžia palyginti skirtingus transporto priemonių tipus ir skirtingus gamintojus. Be 
transporto priemonės degalų vartojimo efektyvumo, vairavimo elgsena ir kiti netechniniai veiksniai lemia transporto priemonės degalų/
energijos sąnaudas, CO2 emisiją ir elektrinį atstumą. CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sukeliančios visuotinį 
atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų vadovą, kuriame pateikiami visų naujų keleivinių transporto priemonių modelių duomenys, 
galima nemokamai gauti bet kurioje pardavimo vietoje. 
ØØApskaičiuojamas pagal didžiausią elektros variklio (-ių) našumą esant didžiausiai akumuliatoriaus galiai. Jūsų rezultatai gali skirtis. 
ØØØRemiantis pilnu įkrovimu. Apskaičiuotas atstumas naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą 
(WLTP). Faktinis atstumas skiriasi priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip išoriniai elementai, vairavimo elgsena, transporto priemonės 
priežiūra ir ličio jonų akumuliatoriaus amžius. 
***Pasiekta naudojant didelės galios įkrovimą. Laikas priklauso nuo įkrovimo sąlygų, akumuliatoriaus temperatūros ir dydžio bei 
aplinkos temperatūros naudojimo vietoje. 
uBortelio masei įtakos turi daugelis veiksnių, tokių kaip kėbulo tipai, varikliai ir pasirinktys. Tai standartinės specifikacijos bazinės 
transporto priemonės svoris (skirtingos serijos turės skirtingą masę), įskaitant skysčius ir kuro baką, užpildytą 90%, bet be vairuotojo (75 
kg), ekipažo ar krovinio. Šiame vadove naudingoji apkrova yra skirtumas tarp bendrosios transporto priemonės masės (BTPM) ir savo 
masės, atėmus dar 75 kg vairuotojo svorį. Reikia pažymėti, kad faktinis svoris visada priklausys nuo gamybos leistinų nuokrypių, dėl kurių 
gali skirtis naudingoji apkrova tarp šio vadovo ir faktinio svorio. Klientams, ketinantiems pakrauti transporto priemonę arti maksimalios 
naudingosios apkrovos, taip pat siūlome prieš apskaičiuojant prie savo masės skaičiaus pridėti 5% paklaidos ribą, kad sumažintumėte 
perkrovos riziką. Pastaba: Transporto priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad jo transporto priemonės atitiktų naudojimo 
keliuose reikalavimus. Galinėje plūduriuojančioje transporto priemonėje padidinama masė ir sumažinta naudingoji apkrova. 
Pastaba Įkrovimo greitis mažėja, kai baterija pasiekia visą talpą. Rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į didžiausią įkrovimo laiką ir 
akumuliatoriaus įkrovimo būseną.



MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE SAVO NAUJĄJĮ „FORD“
Mes norime padėti jums gauti maksimalią naudą iš savo naujojo „Ford“. Tam, kad galėtumėte tai padaryti, turite žinoti, kiek juo pervežti yra saugu. Jūsų „Transit“ centras gali suteikti profesionalią konsultaciją svarbiais 
specifikacijų aspektais bei padėti išsirinkti tinkamiausią jūsų biudžetą ir verslo poreikius atitinkantį furgoną.

„FORD E-TRANSIT“ SUKURTAS KROVINIAMS VEŽTI – IR DAUGELIUI 
KITŲ DALYKŲ.
Naujo furgono pasirinkimas yra svarbus sprendimas ir prieš jį priimant reikia 
apsvarstyti daugybę veiksnių. Kai kurie aspektai, pavyzdžiui., tinkamiausios 
išvestinės priemonės pasirinkimas, numatyto pirminio naudojimo 
nustatymas ir įkrovos dėžutės dydžio nustatymas yra gana paprasti, kiti, 
pavyzdžiui, naudingosios apkrovos apskaičiavimas, yra sudėtingesni.

KELIAMOJI GALIA
Norėdami apskaičiuoti keliamąją galią, turite žinoti: transporto priemonės 
masę su keleiviais bei kroviniu ir transporto priemonės masę be krovinio.
GVM yra didžiausias leistinas pakrautos ir paruoštos važiuoti transporto 
priemonės svoris, į kurį įeina pačios transporto priemonės svoris, 
pagalbiniai darbuotojai, vairuotojas ir ekipažas (darant prielaidą, kad 
pramonės standartinis svoris yra 75 kg/žmogui), skysčiai, pasirenkama ir 
antrinės rinkos įranga bei krovinys.
Kad būtų paprasčiau, „Ford Transit“ modelių numeriai atspindi jų bendrąją 
pakrautos transporto priemonės masę (GVM). Pavyzdžiui, „280“ modelio 
bendroji pakrautos transporto priemonės masė yra apie 2 800 kg; o „300“ 
modelio – apie 3 000 kg.
Automobilio masė yra standartinės specifikacijos Base serijos transporto 
priemonės svoris, įskaitant skysčius, bet be vairuotojo, ekipažo ar krovinio.
Krovumas – šių dviejų masių skirtumas.
Bendra transporto priemonės masė be automobilio masės= 
naudingoji apkrova

Siekdami padėti išsirinkti jūsų poreikius atitinkančią transporto priemonę, 
pateikiame keletą papildomų veiksnių, galinčių turėti įtakos transporto 
priemonės krovumui, paaiškinimų. Įskaitant, bet neapsiribojant, jie nurodyti 
toliau.

VAIRUOTOJAS IR EKIPAŽAS
Vairuotojo ir ekipažo masę mes skaičiuojame remdamiesi pramonėje 
taikomu standartiniu svoriu – 75 kg asmeniui. Atminkite, kad vairuotojo ir 
ekipažo masė nėra įtraukiama į transporto priemonės be krovinio masę, 
todėl, kai vairuotojas ar ekipažo nariai įlipa į transporto priemonę, jos 
krovumas atitinkamai sumažėja.

GAMYKLOJE SUMONTUOTI PASIRINKTINIAI ELEMENTAI
Didžioji dalis gamykloje įtaisytų pasirinktinių priedų turės įtakos transporto 
priemonės krovumui. Pavyzdžiui, oro kondicionierius gali pridėti apytiksliai 
18 kg prie transporto priemonės svorio ir dėl to atitinkamai sumažės jos 
krovumas.
Tačiau pasirinkus tik vieną priekinio keleivio sėdynę vietoje standartinės 
dvigubos, transporto priemonės svoris sumažėja maždaug 12 kg; tiek pat 
padidėja jo krovumas. Jūsų „Transit“ centras galės papasakoti jums apie 
įrangą, kuri gali padidinti arba sumažinti jūsų transporto priemonės masę 
be krovinio ir kiek.

SERIJOS
Visos šioje brošiūroje masės be krovinio yra nurodytos standartinės 
komplektacijos versijos bazinių modelių transporto priemonių, nebent 
nurodyta kitaip. „Trend“, „Trail“, „Limited“ ir „Sport“ serijos modeliai 
paprastai sveria daugiau nei „Base“ serijos dėl padidėjusio funkcijų ir 
įrangos lygio.

LEISTINAS GAMYBINIS NUOKRYPIS
Gamybos metu pasitaikantys nuokrypiai lemia tai, kad dvi skirtingos 
transporto priemonės retai sveria lygiai tiek pat.

PRIEDAI IR EKSPLOATAVIMO METU ATLIKTOS MODIFIKACIJOS
Labai svarbu gerai apgalvoti tai, ką kraunate į savo transporto priemone po 
to, kai ji jums pristatoma. Bet kokie įtaisyti priedai ar eksploatuojamai 
transporto priemonei atlikti pakeitimai gali turėti neigiamos įtakos jos 
krovumui. Daugiau informacijos ir patarimų galite gauti pasikalbėję su 
„Transit“ centru.
Jeigu krovumas yra labai svarbus jūsų verslui arba jeigu planuojate gabenti 
krovinius, kurių masė prilygsta arba beveik prilygsta maksimaliai keliamajai 
galiai, galite pasikonsultuoti su „Transit“ centro darbuotojais. 
Pasinaudodami savo specialia kompetencija ir žiniomis, jie galės 
pakonsultuoti jus dėl tikslių transporto priemonės specifikacijų, kurios yra 
svarbios, siekiant patenkinti konkrečius jūsų verslo poreikius.

SUSIKONFIGŪRUOKITE FURGONĄ PAGAL SAVO POREIKIUS
„Ford“ komercinės paskirties transporto priemonės siūlomos su įvairiais 
standartiniais ir pasirinktiniais elementais. „Transit“ centras gali padėti 
pasirinkti jūsų verslo poreikiams geriausiai tinkančius elementus, įskaitant 
techninius elementus, padedančius montuoti arba konvertuoti specialią 
įrangą po transporto priemonės įsigijimo.

Pastaba. Techninę informaciją apie transporto priemonių modifikuotojus galite rasti internete, 
Kėbulų ir įrangos montavimo žinyne adresu http://etis.ford.com >information >>vehicle conversions.



Parodytas modelis yra „E-Transit" tendencijos L3 H3 furgonas su 
„Moondust Silver" metalinės spalvos kėbulu (variantas).

BŪKITE PASIRUOŠĘ „E-TRANSIT"
Susisiekite su vietiniu platintoju, kad gautumėte klasę iš naujo apibrėžiančio „E-Transit“ naujienas ir 
pokyčius pirmieji.

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. 
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