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TURINYS

Viršuje: „Transit Custom Limited L2 H2 Van“ su aukštu stogu 
(pasirinktinis elementas), vientisa kėbulo spalva „Frozen White“.

Kairėje: „Transit Custom Sport L1 H1 Double Cab-in-Van“, 
parodytas su biksenoniniais priekiniais žibintais, kuriuose 
integruoti LED dieniniai žibintai (pasirinktinis elementas), 
metalinio blizgesio kėbulo spalva „Agate Black“ (pasirinktinis 
elementas).

Viršuje: „Transit Custom Trend L2 H1 Kombi“ su 6 col. 5x2 stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiais (pasirinktinis elementas), metalinio 
blizgesio kėbulo spalva „Orange Glow“ (pasirinktinis elementas).
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Gausu naujų 
sumanių idėjų
Išmanusis veidrodis.
Naujas „Transit Custom“ elementas – išmanusis veidrodis (pasirinktinis 
elementas ir priedas) – tai didelės raiškos ekranas, kuriame rodomas 
panoraminis galinis vaizdas. 

Važiuojant keliu, šiame ekrane rodoma tiesioginė vaizdo transliacija iš kameros, 
įmontuotos galinėje furgono dalyje, o tai padeda pastebėti dviratininkus, 
pėsčiuosius ir kitas transporto priemones, kurie gali būti už jūsų – dieną ar naktį 
– net ir tada, kai jums vaizdą užstoja belangės galinės durys ar pertvaros.

Pastaba. Pateiktas vaizdas yra iliustracinis ir jame „Transit Custom“ gali būti neparodytas.

„Transit Van Trend“, parodytas su „Ebony“/„City“ „Capitol“ ir apdaila „Ebony“ (standartinė).
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Darbo vieta
Nesvarbu, ką ir kur veikiate, „Ford Transit Custom“ yra sukurtas jūsų darbams palengvinti. Patogus, tvirtas ir 
kupinas pažangiausių vairuotojui skirtų technologijų, įskaitant naujausią „Ford SYNC“ pramogų ir ryšio sistemą 
(standartinis elementas „Limited“ ir „Sport“ modeliuose) bei praktišką 230 voltų elektros lizdą (pasirinktinis 
elementas), kurį galima naudoti įkraunant suderinamus įrankius, nešiojamuosius kompiuterius arba elektros 
įrangą be specialių adapterių.

Vieta daiktams kabinoje
Patogioje „Transit Custom“ furgono kabinoje gausu skyrių 
daiktams pasidėti: buteliams, telefonams ir dokumentams.

Dviguba priekinė keleivio sėdynė su atlenkiamu stalu
Atlenkiamas stalas, integruotas dvigubos priekinio keleivio 
sėdynės atloše, yra pakankamai didelis, kad ant jo 
pasidėtumėte nešiojamąjį kompiuterį. (Standartinis „Trend“, 
„Limited“ ir „Sport“ elementas)

„Transit Custom Van Limited“, parodytas su „Ford SYNC 3“, valdymo balsu sistema, 8 col. (20,3 cm) jutikliniu ekranu (pasirinktinis 
elementas) bei automatine transmisija (pasirinktinis elementas).
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*„Kombi M1“/„Kombi Van M1“ galinės durys atsidaro tik iki 90°.
**Įstiklintas galinis bortas yra pasirinktinis elementas „Van“, „Double Cab-in-Van“ ir „Kombi“ modeliuose, 
tačiau jo negalima pasirinkti „L1 280 Trend“ ir „Sport Double Cab-in-Van“ modeliuose.
***Nėra modeliuose „Kombi“ ir „Kombi Van“.

1 030 mm

A: 1 778 mm (H2) B: 1 775 mm C: 3 400 mm 
(L2 su perkišamąja pertvara)  

Protingai sukonstruotas
 ■ Krovinių skyriaus tūris – nuo 6,0 iki 8,3 kub. m 

(atitinkamai L1 H1 ir L2 H2 versijose). Pastaba. 
Galimas krovinio dydis ir apkrova priklauso nuo 
svorio ir jo paskirstymo.

 ■ Viso aukščio DIN/ISO standartus atitinkanti pertvara 
(standartinis elementas)

 ■ 3 Europadėklų talpa

Palengvintas priėjimas prie krovinių
Žemas krovinių skyriaus kraštas, padėklo pločio 
stumdomosios šoninės krovinių durys ir galinės durys, 
atveriamos 180° kampu*, padės maksimaliai išnaudoti 
prieinamą „Transit Custom“ talpą.

 ■ Unikalius galinių durų vyrius galima užblokuoti atidarius 
90° kampu

 ■ Galinis bortas, įstiklintas arba neįstiklintas** (tik H1 
modeliuose)

 ■ Žemas užpakalinis įlipimo į krovinių skyrių kraštas
 ■ LED krovinių skyriaus apšvietimas (standartinis elementas 

su „Limited“ ir „Sport“, taip pat galimas pasirinktinai)***
 ■ Dvigubos stumdomosios šoninės durys (pasirinktinis 

elementas) (1 030 mm – „Van“ / 930 mm – „Kombi“, 
DCiV)

 ■ Antros eilės įstiklinimas šoninėse krovinių skyriaus duryse 
(pasirinktinis elementas „Van“ modelyje)

 ■ Konfigūruojamas atrakinimas leidžia atidaryti vienerias 
duris, automatiškai neatrakinant kitų durų. Likusios durys 
lieka užrakintos tol, kol neatrakinate jų jungikliu, įtaisytu 
vairuotojo duryse

 ■ 3,0 m ilgio krovinių skyrius su perkišamąja pertvara 
(3,4 m L2 versijoje)

 ■ Iki 1 778 mm naudingasis aukštis (H2)
 ■ Šonuose įtaisyti su DIN/ISO standartais suderinti 

krovinio tvirtinimo taškai
 ■ Prieinamas faneros apmušalas per visą aukštį arba 

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

Krovinių skyriaus tvarkymas.
Nėra jokio kompromiso dėl svarbiausio jūsų darbo 
aspekto: maksimalus jūsų krovinių skyriaus 
išnaudojimas ir lengvumo pojūtis, kai juo naudojatės.

Galinės krovinių skyriaus durys
„Transit Custom“ furgono galines krovinių skyriaus duris galima užrakinti atidarytas 90° arba visiškai 
atidarytas 180°, kad būtų pasiekta nevaržoma prieiga. („Kombi M1“ furgono galinės durys atsidaro tik iki 90°)
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6,0  
kub. m*

3,5  
kub. m*

6,8   
kub. m*

4,3   
kub. m*

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Van Trumpa važiuoklės bazė (L1)

Double Cab-in-Van Trumpa važiuoklės bazė (L1)

Van Ilga važiuoklės bazė (L2)

Double Cab-in-Van Ilga važiuoklės bazė (L2)

Maks. bendra krovinio masė iki 1 508 kg (H1)/1 481 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 2 600 kg iki 
3 400 kg

Maks. bendra krovinio masė iki 1 427 kg (H1) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 2 700 kg iki 
3 400 kg

Maks. bendra krovinio masė iki 1 430 kg (H1)/1 395 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 2 900 kg iki 
3 400 kg

Maks. bendra krovinio masė iki 1 349 kg (H1) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 2 900 kg iki 
3 400 kg

Europadėklai x3 
3 sėdynės

Europadėklai x1 
6 sėdynės

Europadėklai x3 
3 sėdynės

Europadėklai x2 
6 sėdynės

8,3 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

7,2 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

„Van“ naudingoji talpa ir krovumas

„Double Cab-in-Van“ naudingoji talpa ir krovumas 

Skyrius daiktams po sėdyne
„Transit Custom“ furgono dviguba keleivio 
sėdynė su pakeliama sėdimąja dalimi ir po ja 
esančiu skyriumi daiktams. (Standartinis 
elementas. Sumažintas „EcoBlue Hybrid“ 
versijose)

Keleivių įlaipinimas
Pakrauti skirtų šoninių durų angos dabar dar 
didesnės – 930 mm (1 030 mm „Van“ 
modelyje), todėl dar lengviau vežti keleivius, 
gabenti krovinius.

Sutvirtinta pertvara
Įstiklinta, presuota pertvara per visą aukštį ir 
plotį garantuoja komfortą ir apsaugą „Transit 
Custom Double Cab-in-Van“ modelio 
kroviniams. (Standartinis elementas)

1,3  
kub. m*

2,0  
kub. m*

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Kombi M1 Trumpa važiuoklės bazė (L1)

Kombi M1 Ilga važiuoklės bazė (L2)

Maks. bendra krovinio masė iki 1 438 kg (H1)/1 381 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

Maks. bendra krovinio masė iki 1 346 kg (H1)/1 282 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

9 sėdynės

9 sėdynės

2,5 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

1,6 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

„Kombi“ naudingoji talpa ir krovumas

Europadėklas 1 200 mm x 800 mm.

3,1  
kub. m*

3,8  
kub. m*

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Kombi Van Trumpa važiuoklės bazė (L1)

Kombi Van Ilga važiuoklės bazė (L2)

Maks. bendra krovinio masė iki 1 391 kg (H1)/1 394 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

Maks. bendra krovinio masė iki 1 293 kg (H1)/1 290 kg (H2) 
Bendra transporto priemonės masė nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

„Kombi Van“ naudingoji talpa ir krovumas

4,7 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

3,8 kub. m*

Aukštas stogas (H2)

Europadėklai x1 
6 sėdynės

Europadėklai x2 
6 sėdynės
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Komandos 
žaidėjas
Daugiau keleivių. Daugiau įrangos.  
Daugiau galimybių.
Galite nuvežti brigadą į darbo vietą, tada atlenkti ar išimti galines sėdynes, 
kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti vietą kroviniams. Arba naudoti jį kaip 
furgoną darbo dienomis, o savaitgaliais įdėti sėdynes ir keliauti su šeima bei 
draugais. Patvarus „Transit Custom Kombi“ – itin universalus: tinka tiek jums, 
tiek jūsų verslui.

„Transit Custom Trend L1 H1 Kombi“ su 16 col. 5x2 stipinų lengvojo lydinio ratlankiais 
(pasirinktinis elementas).
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Prašome užimti savo vietas
Dvejopa „Transit Custom Kombi“ paskirtis jau tapo įprasta. Iš ryto galite nuvežti keleivius į darbo vietą. Tuomet užlenkti ar išimti galines sėdynes ir 
vežtis įrankius ar įrangą.

Lanksčios galinės sėdynės
Kiekvienos sėdynės atlošą galima 
palenkti į priekį ir sukurti plokščią 
darbo vietą. Tada, norint padaryti 
daugiau vietos, sėdynę (viengubą 
arba dvigubą) galima nulenkti į 
priekį arba visai išimti.

Lengva įlipti
Galines sėdynes lengva pasiekti pro 
šaligatvio pusėje esančias 
stumdomąsias šonines duris. 
(Standartinis elementas)

Galinis bortas
„Kombi“ modelio galinis bortas suteikia netrukdomą prieigą 
prie krovinių skyriaus, jį galima lengvai uždaryti patraukiant 
diržą. (Įstiklintas galinis bortas (parodytas) yra pasirinktinis 
elementas „Van“, „Double Cab-in-Van“, „Kombi“ ir „Kombi Van“ 
modeliuose, tačiau jo negalima pasirinkti H2 modelyje)

Galinė pneumatinė pakaba
Automatiškai reguliuojasi taip, kad išlaikytų pastovų važiavimo 
aukštį, nepriklausomai nuo pakrovimo sąlygų, kad važiavimas 
būtų dar sklandesnis ir komfortiškesnis. (Pasirinktinis 
elementas „M1 320 L2“, GVM apribota iki 3 175 kg)

„Transit Custom Trend L2 H2 Kombi“ 
su vairuotojo pusėje esančiomis 

stumdomosiomis krovinių skyriaus 
durimis (pasirinktinis elementas), 

kėbulo spalva – „Blue Metallic“ 
(pasirinktinis elementas).
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Transit 
Custom Trail
„Ford Transit Custom Trail“ sukurtas taip, kad jūsų verslas nesustotų. 
Legendinis „Transit“ tvirtumas, padidinta trauka ir drąsus išorės dizainas; 
mechaninis riboto slydimo diferencialas gali padėti sumažinti ratų prasisukimą 
ir pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas. Jis išsiskiria ir stiliumi. Su unikaliomis 
priekinėmis grotelėmis ir užrašu FORD, dažytu dviejų tonų priekiniu buferiu, 
16 col. 10 stipinų „Ebony“ lengvojo lydinio ratlankiais ir odine sėdynių apdaila*, 
„Transit Custom Trail“ gali suteikti apskritai labiau valdomą ir užtikrinantį 
važiavimo pojūtį.

Mechaninis riboto slydimo diferencialas
„Transit Custom“ mechaninis riboto slydimo diferencialas gali padėti sumažinti 
nepageidaujamą ratų prasisukimą, ypač ant neasfaltuotos kelio dangos. Automatiškai 
nukreipdamas sukimo momentą į labiausiai sukimbantį ratą, jis pagerina „Transit Custom“ 
priekinių ratų pavaros galimybes ir užtikrina dar didesnį sukibimą, stabilumą bei standumą 
sudėtingesnėmis sąlygomis. (Standartinis elementas „Trail“ modelyje ir pasirinktinis 
elementas kitose serijose su rankine transmisija)

*„Salerno“ odiniai sėdynių intarpai ir sėdynių laikikliai.

„Transit Custom Trail L1 H1 Van“, parodytas su unikaliomis FORD grotelėmis (standartinis 
elementas), kėbulo spalva – „Grey Matter Premium“ (pasirinktinis elementas).
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Pastaba. Daugiau informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų teršalų kiekį rasite specifikacijų skyriuje.
Pastaba. Kai kurios pirmiau nurodytos funkcijos yra pasirinktinės, už papildomą kainą ir gali būti prieinamos ne visuose modeliuose. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. techninių sąlygų lentelėse arba kreipkitės į savo „Transit“ centrą.

Efektyvumas
Jėga, kurios reikia jūsų verslui.
„Transit Custom“ furgoną varo galingi „Ford EcoBlue“ dyzeliniai varikliai. Visos 
versijos atitinka naujausių emisijų standartų reikalavimus ir sukuria didelį sukimo 
momentą sunkiems kroviniams ekonomiškai vežti. Galingi, švarūs ir ištobulinti „Ford 
EcoBlue“ dyzeliniai varikliai pasižymi pirmaujančių rinkoje ir apdovanojimų pelniusių 
„Ford EcoBoost“ benzininių variklių našumu ir technologija.

Pagrindinės technologijos
 ■ „Ford Auto-Start-Stop“ sistema
 ■ „Ford“ išmanusis regeneracinis krovimas
 ■ Pavarų perjungimo signalinė lemputė, padedanti vairuoti ekonomiškiau
 ■ Akceleracijos valdymas – unikalus variklio kalibravimas padeda sumažinti degalų 

sąnaudas vairuojant nepakrautą transporto priemonę (pasirinktinis elementas)
 ■ „Ford“ akumuliatoriaus priežiūros sistema pailgina akumuliatoriaus naudojimo 

laiką, sumažina degalų sąnaudas ir užtikrina patikimą eksploatavimą
 ■ Selektyvinė išmetamųjų dujų valymo sistema „Selective Catalytic Reduction“ 

(SCR), naudojanti „AdBlue®“, padedantį konvertuoti išmetamųjų dujų NOx 
medžiagas į azotą ir vandenį

 ■ Degalų pripildymo sistema be dangtelio „Ford Easy Fuel“ neleidžia per klaidą įpilti 
netinkamų degalų

2,0 l „Ford EcoBlue“ 130 PS
„Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)/360Nm dyzelinis 
variklis pasižymi subalansuota galia. Jis sukuria 
daugiau galios ir sukimo momento, reikalingo norint 
padidinti bendrąją pakrautos transporto priemonės su 
priekaba masę (GTM) ir priekabos su stabdžiais masę.
*WLTP apskaičiuoti važiavimo ciklų testo rezultatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Degalų sąnaudos ir techninės charakteristikos“.

2,0 l „Ford EcoBlue“ 150 PS
„Ford EcoBlue“ 150 AG (110 kW) dyzelinis variklis 
sukuria 360 Nm sukimo momentą. Todėl tai puikus 
pasirinkimas, kai norima vežti sunkius krovinius ir vilkti 
bei sutaupyti degalų.
*WLTP apskaičiuoti važiavimo ciklų testo rezultatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Degalų sąnaudos ir techninės charakteristikos“.

2,0 l „Ford EcoBlue“ 170 PS
Dabar galima rinktis galingesnę 170 PS (125 kW) galios 
„Transit Custom“ pažangaus naujos kartos 2,0 l 
„EcoBlue“ dyzelinio variklio versiją. Sukuriantis net 390 
Nm sukimo momentą, tai galingiausias viso 
asortimento variklis.
*WLTP apskaičiuoti važiavimo ciklų testo rezultatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Degalų sąnaudos ir techninės charakteristikos“.

Nuo

183 g/km*

Nuo

184 g/km*

Nuo

184 g/km*

130 PS

150 PS

170 PS

360 Nm

360 Nm

390 Nm

Nuo

184 g/km*
105 PS

310 Nm

2,0 l „Ford EcoBlue“ 105 PS
„Transit Custom“ modelio „Ford EcoBlue“ 105 AG 
(77 kW) / 310 Nm dyzelinis variklis pasižymi išskirtiniu 
degalų sąnaudų ekonomiškumu ir puikiomis važiavimo 
charakteristikomis bei rafinuotumu. Jo pažangi 
konstrukcija padeda sumažinti eksploatavimo išlaidas 
nesumažinant krovumo ir galios.
*WLTP apskaičiuoti važiavimo ciklų testo rezultatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Degalų sąnaudos ir techninės charakteristikos“.
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Eksploatavimo 
kaštai
Kiek furgoną naudosite – tiek jis taupys 
jūsų pinigus.
Kiekviena „Transit Custom“ automobilio detalė pasižymi patvarumu ir 
kokybe. Po daugelio tarnavimo metų jame jausitės taip pat gerai – ir jį 
vairuoti bus taip pat lengva – kaip pirmąją dieną.

Daugiau nesupainiosite 
degalų

Degalų pildymo sistema be dangtelio „Ford 
Easy Fuel“ neleidžia per klaidą įpilti 
netinkamų degalų. Be to, nebereikės liesti 
nešvaraus degalų bako dangtelio. 
(Standartinis elementas)

 ■ Galimybė rinktis geresnių techninių charakteristikų ir mažesnių 
eksploatavimo kaštų variklį*

 ■ Automatinė „Start-Stop“ sistema padeda maksimaliai sumažinti degalų 
sąnaudas (standartinis elementas)

 ■ Greitėjimo kontrolės sistema – unikalus variklio kalibravimas, kurio 
paskirtis – riboti greitėjimą esant nesunkiai pakrautai transporto 
priemonei, taip siekiant sumažinti kuro sąnaudas (pasirinktinis elementas)

 ■ Variklio alyvos lygio įspėjamoji lemputė užsidegs, jeigu variklio alyvos būklė 
pablogės tarp techninių patikrinimų

 ■ Aukštai sumontuoti žibintai yra virš buferio linijos, siekiant jas apsaugoti 
nuo pavojaus

 ■ Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutikliai įspėja, kai trinkeles būtina pakeisti
 ■ Degalų filtro jutiklis įspėja apie vandens patekimą ar kamštį kuro sistemoje
 ■ Šoninės posūkio rodymo lemputės yra įtaisytos ant vidinio durų veidrodėlio 

krašto, siekiant sumažinti sugadinimo nelaimingo atsitikimo metu riziką. 
Veidrodėlius užlenkus, automobilio plotis sumažėja apie 190 mm

 ■ 12 metų garantija dėl kėbulo perforacijos leidžia būti ramiems dėl kėbulo 
prakiurimo iš vidaus

 ■ Iš kelių dalių surinkto galinio buferio konstrukcija padeda sumažinti 
remonto išlaidas

*Daugiau informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų teršalų kiekį rasite specifikacijų skyriuje.
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Atkreipkite dėmesį. Visos išmaniajame telefone integruotos SYNC 3 funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“/„Android 5.0“ 
(„Lollipop“) arba naujesnes versijas. Kai kurioms „SYNC 3“ funkcijoms reikalingas interneto ryšys, todėl gali būti taikomi papildomi 
mokesčiai. Norėdami patikrinti, ar „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ galite įsigyti savo rinkoje, naujausią informaciją rasite jų oficialiose 
svetainėse.
*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.
„†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.

Naujas geriausias 
jūsų telefono 
draugas
„Ford SYNC 3“
„Ford SYNC 3“ sistema sklandžiai prisijungs prie jūsų išmaniojo telefono, suteikdama 
jums galimybę valdyti viską: nuo telefono skambučių ir tekstinių pranešimų iki 
muzikos grojimo ir palydovinės navigacijos. Visa tai galėsite atlikti per 8 colių jutiklinį 
ekraną ar itin paprastomis balso komandomis. Žemėlapių atnaujinimai padeda jums 
nepasimesti kelyje bei atvykti laiku ir yra nemokami ribotą laikotarpį po transporto 
priemonės registracijos. (Pasirinktinis elementas su navigacijos sistema)

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

komandomis
 ■ Klausykitės jums garsiai perskaitomų tekstinių pranešimų
 ■ Pagalbos iškvietimo sistema „Emergency Assistance“† padeda keleiviams iškviesti 

pagalbą ir pagalbos tarnyboms atitinkama kalba suteikia informacijos apie 
transporto priemonės buvimo vietą

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

 ■ Spalvotas jutiklinis ekranas palaiko daugkartinio perbraukimo ir priartinimo gestus

100 % susietas 
„Ford“ gali pasiūlyti visiškai prijungtą ekosistemą, integruotą jau nuo pat pirmųjų 
žingsnių. „Ford“ siūlo išsamų susietų paslaugų komplektą, kad jūsų verslas klestėtų, 
nesvarbu, kiek transporto priemonių turite.

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

 ■ Local Hazard Information*** naudoja įvairius vietinius ir nacionalinius 
informacijos šaltinius, kad įspėtų jus apie priešais kelyje tykančius pavojus

Pastaba. „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.
*Nuotolinio paleidimo funkcija yra tik dyzelinėse transporto priemonėse su automatine pavarų dėže. Nėra „Custom PHEV“ modelyje.
**„Live Traffic“. Pirmus 12 mėnesių „Live Traffic“ yra suteikiama nemokamai su „FordPass Connect“; vėliau reikia mokėti abonentinį 
mokestį.
***LHI. „Local Hazard Information“ yra abonentinė paslauga, kuri įsigijus naują „Ford“ vienus metu suteikiama išbandyti nemokamai.
†††Pagalbos kelyje funkcija „Roadside Assistance“ galima tik turint aktyvų „Roadside Assistance“ planą.
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Būkite pasiruošę

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
*Prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama pirmuosius metus po naujojo „Ford“ su „SYNC 3“ navigacija registracijos, vėliau taikomas licencijos mokestis.

Informavimo apie nematomą zoną sistema „Blind Spot Information System“ su priekabos tempimo funkcijaØ2)

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

„Live Traffic“*
Suteikia naujausią eismo informaciją: eismo judėjimo greitį, 
avarijas ir uždarytus kelius, taip pat nukreipia alternatyviais 
maršrutais ir padeda išvengti problemiškų ruožų. Prieinama 
turint „FordPass“ naudojant „SYNC 3“ su navigacijos sistema. 
(Pasirinktinis elementas)

Įspėjimo apie kryžminį eismą sistemaØ2)

Padeda atbulai išvažiuojant iš stovėjimo vietos, įspėdama apie 
iš abiejų pusių artėjančias transporto priemones. Informacijos 
apie nematomą ruožą sistemos paketo dalis. (Pasirinktinis 
elementas)

Mato tai, ko jūs nematote.
„Ford Transit Custom“ pasižymi privalumais, kuriuos suteikia naujausios technologijos, skirtos jums, jūsų furgonui 
ir aplinkiniams saugoti.
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Budrumas

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
*Pagalbos prieš susidūrimą sistema su pėsčiųjų nustatymo galimybe gali pastebėti pėsčiuosius, tačiau ne visomis aplinkybėms ir nepakeičia saugaus vairavimo. Savininko vadove 
nurodyta, kurios sistemos galimybės yra ribotos.
**Veikia, kai greitis viršija 65 km/h keliuose su keliomis eismo juostomis, kurios pažymėtos aiškiai matomomis linijomis. Eismo juostų sekimo sistema nekontroliuoja vairavimo.
[1]Greičio apribojimai gali skirtis priklausomai nuo kelio sąlygų ir transporto priemonės dydžio. Vairuotojas visada yra atsakingas už greičio apribojimų laikymąsi.

Susidūrimų prevencijos sistema „Pre-Collision Assist“Ø2)*

Naudodama radarą ir kamerą, sistema „Pre-Collision Assist“Ø2) 
budriai stebi priešais esantį kelią. Sistema stebi, kiek priartėjate 
prie kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų – net ir tamsoje, 
apšviestų priekiniais automobilio žibintais – ir gali įspėti jus 
apie galimą susidūrimą. Jeigu nesureaguojate į sistemos 
įspėjamuosius signalus, aktyvaus stabdymo sistema „Active 
Braking“Ø2) paruošia stabdžių sistemą ir gali automatiškai 
pradėti stabdyti automobilį, kad užkirstų kelią susidūrimui arba 
sušvelnintų jo padarinius. (Pasirinktinis elementas)

Kelio ženklų atpažinimasØ

Sistema gali automatiškai aptikti standartinio formato greičio 
ribojimo ženklus ir rodyti duomenis apie greičio apribojimą 
prietaisų skydelyje. Išmani greičio reguliavimo sistemaØ2) 
derina kelio ženklų atpažinimo sistemos ir reguliuojamo greičio 
ribotuvo funkcijas, kad nustatytų galiojantį greičio ribojimą ir 
automatiškai pagal tai ribotų automobilio greitį1). Vairuotojas 
taip pat gali pasirinkti leidžiamą maksimalaus greičio nuokrypį 
nuo nustatyto greičio apribojimo. Automobilis važiuoja įprastai, 
tačiau neviršys nustatyto greičio, nebent vairuotojas tyčia 
nepaiso apribojimo. (Galima su išmania adaptyvia pastovaus 
greičio palaikymo sistema)

Pasilikimo kelio juostoje įspėjimasØ2)**
Gali atpažinti, kada jūsų automobilis pernelyg priartėja prie 
eismo juostos linijų nerodydamas posūkio signalo, ir perspėja 
jus vairo virpesiais. (Standartinis elementas „Sport“ versijose; 
pasirinktinis elementas kitose versijose)

Vairuotojo perspėjimo signalasØ2)

Šios sistemos paskirtis – perspėti jus nustačius pasikeitusį 
vairavimo stilių, bylojantį apie sumažėjusį vairuotojo budrumą. 
Iš pradžių, prietaisų skydelyje bus rodoma perspėjamoji 
piktograma, o jei vairuotojo budrumas toliau silps, įsijungs 
perspėjamasis garsinis signalas. (Tiekiama kartu su eismo 
juostų stebėjimo ir perspėjimo sistema „Lane-Keeping Alert“)

Pagalbos vairuotojui technologijos padeda laiku reaguoti į 
aplinkybes.
„Transit Custom“, apimantis informaciją, gaunamą iš priekyje įrengtos vaizdo kameros ir radaro technologijos, gali 
padėti įvairiose vairavimo situacijose. Dėl susidūrimų prevencijos sistemos (pasirinktinis elementas), galinčios 
įspėti jus apie gresiantį susidūrimą, bei eismo juostos stebėjimo ir perspėjimo sistemos (pasirinktinis elementas, 
„Sport“ versijoje standartinis elementas) „Transit Custom“ furgonas yra pajėgesnis nei bet kada anksčiau padėti 
sudėtingose situacijose.
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Matykite ir būkite 
matomi

Projekciniai priekiniai žibintai su statiniais posūkių 
žibintais ir šviesios diodų dieniniais žibintais
Pasukus automobilio vairą daugiau kaip 30 laipsnių, posūkių 
žibintai apšviečia tą kelio pusę, į kurią sukama, ir taip pagerina 
matomumą naktį. Veikia, kai greitis ne didesnis nei 30 km/h. 
(Pasirinktinis elementas. „Trend“ serijoje; standartinis kitų 
serijų elementas)

Biksenoniniai priekiniai žibintai su statiniais posūkių 
žibintais
„Transit Custom“ biksenoniniai priekiniai žibintai pasižymi 
puikia apšvietimo kokybe, lyginant su halogeninėmis 
lemputėmis, o energijos sunaudoja dar mažiau. Statiniai 
posūkių žibintai, sumontuoti kiekviename priekiniame žibinte, 
apšviečia kampus posūkiuose, kai važiuojama lėčiau nei 
60 km/h greičiu. Kai lauke yra pakankamai tamsu, žibintai 
įsijungia automatiškai, siekiant užtikrinti gerą matomumą. 
(Pasirinktinis elementas)

Patobulintas apšvietimas, garantuojantis išskirtinį 
matomumą.
„Transit Custom“ furgonas su stilingais ir galingais priekiniais žibintais – sukurtas taip, kad būtų pastebėtas.
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Išmanus

ØNaudoja jutiklius. 1)Saugos funkcija. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
*Maksimali L2 serijos modelių velkamoji galia.

Virtimo prevencijos posūkiuose kontrolės sistema „Roll 
Stability Control“Ø1)

„Ford“ unikalus virtimo greičio jutiklis padeda virtimo 
prevencijos posūkiuose kontrolės sistemai „Roll Stability 
Control“ laikyti ratus ant kelio, kai važiuojama su aukštu svorio 
centru ir posūkiuose su nuolydžiu. (Standartinis elementas)

Šoninio vėjo kompensavimo sistemaØ2)

Padeda vairuotojui išsilaikyti eismo juostoje pučiant stipriam, 
gūsingam vėjui, naudojant ESC sistemą, nustatančią, kada 
transporto priemonę veikia šoninis vėjas. (Standartinis 
elementas)

Sukibimo kontrolės sistema „Traction Control“1)

Leidžia išvengti per didelio ratų prasisukimo ir užtikrina 
geriausią sukibimą, našumą ir stabilumą. Tada, kai to labiausiai 
reikia. Sistema nuolat stebi ir reguliuoja galią, perduodamą 
kiekvienam automobilio ratui, ir užtikrina maksimalų sukibimą 
greitėjant. (Standartinis elementas)

Pagalbinė avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake 
Assist“Ø1)

Ši sistema atpažįsta situacijas, kai būtina staiga sustabdyti 
automobilį, ir padidina stabdžių sistemos slėgį, kartu 
padidindama stabdymo galią. (Standartinis elementas)

Funkcija „Electronic Stability Control“ (ESC)Ø1)

Sukurta padėti suvaldyti automobilį ekstremaliomis važiavimo 
sąlygomis. Ji nustato, kada automobilis krypsta nuo jūsų 
pasirinktos trajektorijos, ir padeda jį išlaikyti kelyje reguliuojant 
stabdymo jėgą ir variklio galią. (Standartinis elementas)

Įspūdinga vilkimo galia
„Transit Custom“ velkamoji galia siekia net 2 800 kg*, o platus 
saugos priemonių asortimentas saugo ne tik jus, bet ir jūsų 
priekabą. (Iš tinklo įkraunamas hibridas nėra patvirtintas vilkti. 
Komerciniams klientams gali būti reikalingas skaitmeninis 
tachografas. Gali reikėti stabdžių valdiklio. Didžiausia vilktis 
priklauso nuo krovinio, transporto priemonės konfigūracijos, 
priedų ir keleivių skaičiaus.

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema „Trailer Sway 
Control“Ø1)

Sukurta taip, kad aptikus siūbuojant priekabą, sistema padėtų 
siūbavimą neutralizuoti ir padėtų suvaldyti priekabą. 
(Standartinis elementas, tačiau įjungiamas su pasirinktiniu 
„Ford“ priekabų vilkimo priedu)

Pagalbinė pajudėjimo įkalne sistema „Hill Start Assist“Ø2)

Sukurta, kad laikinai sustabdytų riedėjimą žemyn nuo šlaito, 
kai patraukiate pėdą nuo stabdžių pedalo ir uždedate ant 
akceleratoriaus pedalo. Veikia su priekinės ir atbulinės eigos 
pavaromis, todėl puikiai tinka velkant ir traukiant sunkius 
krovinius. (Standartinis elementas)

„Auto Start-Stop“ funkcija
Sustojus prie šviesoforo arba laukiant eilėje ši technologija gali 
automatiškai išjungti variklį (nepertraukdama energijos 
tiekimo tokiems elementams kaip priekiniai žibintai, oro 
kondicionierius, radijas ir „Ford SYNC“ sistema). Kai esate 
pasirengę pajudėti, tiesiog kaip įprasta nuspauskite sankabos 
pedalą ir pasirinkite pirmąją pavarą arba nuspauskite 
akceleratorių, jei naudojate automatinę pavarų dėžę, ir sistema 
įsijungs iš naujo. „Auto-Start-Stop“ sistema ypač efektyvi 
važiuojant mieste ir didmiesčių gatvėmis, kur ji gali sumažinti 
degalų sąnaudas iki 10 % (miesto ciklas).

Pažangios sistemos, palengvinančios jūsų darbą.
„Transit Custom“ galima įsigyti su gausia saugos ir pagalbos vairuotojui įranga, kuri jūsų darbo dieną padarys dar 
saugesnę ir lengvesnę.

Šoninės užuolaidinės oro 
pagalvėsØ1)

Suteikia papildomą vairuotojo ir keleivių ant 
priekinės sėdynės apsaugą. (Pasirinktinis 
elementas)
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Aktyvi pagalbinė 
automobilio pastatymo 
sistema „Active Park 
Assist“Ø

Ją suaktyvinus, jutikliai gali rasti tinkamo 
dydžio stovėjimo vietą ir automatiškai 
manevruoti vairu, kad įvažiuotumėte į ją 
ir išvažiuotumėte iš jos, jums tuo tarpu 
valdant pedalus ir pavaras. Pagalbinė 
išvažiavimo iš stovėjimo vietos sistema 
„Park-Out Assist“ veikia panašiai kaip 
aktyvi pagalbinė automobilio 
pastatymo sistema „Active Park Assist“, 
tik atvirkštine tvarka. Ji padės 
manevruoti lygiagrečiai pastatytą 
automobilį, kai norėsite išvažiuoti. 
(Pasirinktinis elementas) 

Adaptyvi pastovaus greičio 
palaikymo sistema 
„Adaptive Cruise 
Control“Ø2)

Nustatykite pageidaujamą greitį ir 
adaptyvi pastovaus greičio palaikymo 
sistema padės išlaikyti iš anksto 
nustatytą atstumą iki priekyje esančios 
transporto priemonės. Jei jutikliai 
nustato, kad priešais važiuojančios 
transporto priemonės lėtėja, jūsų 
transporto priemonė taip pat 
automatiškai sulėtėja. Kai eismo spūstis 
išsisklaidys, jūsų automobilio greitis vėl 
padidės iki anksčiau nustatyto*. 
(Pasirinktinis elementas)

„SelectShift“ automatinė 
transmisija
6 pavarų automatinė transmisija 
užtikrina lygų vairavimą be įtampos, 
ypač vairuojant mieste, kur reikia dažnai 
sustoti. Jei norite, galite perjungti 
pavaras rankiniu būdu ant prietaisų 
skydo sumontuotos svirties pagalba 
arba užfiksuoti kurią nors pavarą 
sudėtingose sąlygose, pvz., ant slidaus 
kelio arba stačios įkalnės. (Galimas 
elementas įsigyjant 130 PS ir 170 PS 
versijas)

„Quickclear“ šildomas 
priekinis stiklas
Nudžiovina priekinio lango stiklą per 
kelias sekundes, net ir tada, kai rytais 
šąla. (Standartinis elementuose visuose 
„Plug-in Hybrid“, „Limited“, „Trail“ ir 
„Sport“ modeliuose).

Transporto priemonės 
techninės priežiūros 
monitorius
Analizuoja jūsų automobilio duomenis, 
kad padėtų optimizuoti variklio veikimą. 
Prietaisų skydelyje rodo įvairią 
informaciją, įskaitant likusį alyvos kiekį, 
atstumą iki „AdBlue®“ išmetimo skysčio 
ištuštėjimo ir degaluose esančio 
vandens perspėjimą. (Standartinis 
elementas)

Galinio vaizdo kamera su 
pagalbine priekabos 
prikabinimo sistema
Įjungus atbulinę pavarą, vaizdas iš 
galinės kameros rodomas 
daugiafunkciame ekrane. Žymimosios 
linijos ant kameros rodomo vaizdo 
padeda vairuotojui nustatyti 
automobilio judėjimo kryptį. Vaizdo 
kameros veikia tik esant mažesniam nei 
10 km/h greičiui. (Pasirinktinis 
elementas)

Perkišama pertvara
Pakeliamas skydas pertvaroje leidžia 
prakišti krovinį į daiktadėžės sritį po 
sėdyne ir saugiai pervežti vamzdžius ar 
kopėčias iki 3,0 m ilgio (3,4 m L2 
modelyje). (Standartinis elementas 
„Van“ su dviem sėdynėmis (neįskaitant 
mHEV modelių)

Pasirenkami važiavimo 
režimai
Leidžia pasirinkti važiavimo režimą: 
„Normal“ ir „Eco“. Sistema reguliuoja 
įvairias nuostatas, siekdama optimizuoti 
automobilio nustatymus vardan 
maksimalaus efektyvumo. (Standartinis 
elementas)

Funkcijos, palengvinsiančios 
jūsų gyvenimą

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
Pastaba. Pagalbos vairuotojui funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
*Jei sustojimas trunka ilgiau nei tris sekundes, vairuotojas turi įsikišti ir paspausti mygtuką RES arba akceleratoriaus pedalą, kad sistema toliau veiktų.
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Sumanus dizainas

Integruota ir sulankstoma stogo 
bagažinė
Ant puikios sulankstomos stogo bagažinės galima 
vežti iki 130 kg (80 kg naudojant „Sport“) krovinį. 
Nenaudojant ją galima užlenkti, taip pagerinant degalų 
vartojimo ekonomiškumą ir sumažinant vėjo triukšmą. 
(Pasirinktinis elementas ir priedas H1 modeliuose)
Paveikslėlyje parodytas „Thule®+“ krovinio stabdiklis (priedas).
+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies garantija. Daugiau informacijos pateikiama 
paskutiniame viršelio puslapyje.

Konfigūruojamas atrakinimas
„Transit Custom“ užrakto sistema leidžia atidaryti 
vienas duris, automatiškai neatrakinant kitų durų. Kitos 
durys lieka saugiai užrakintos tol, kol neatrakinate jų 
jungikliu, įtaisytu vairuotojo duryse.

Sukimo momento nukreipimo 
kontrolė
Sukimo momento nukreipimo kontrolės sistema 
reaguoja į kelio paviršių 100 kartų per sekundę. (Tai 33 
kartus greičiau nei akies mirksnis.) Gavusi šią 
informaciją, ji subalansuoja kiekvienam ratui 
perduodamos galios kiekį. Tai leidžia užtikrinti 
maksimalią trauką ir pagerina valdymą, padeda įveikti 
posūkius ir bangavimą kelyje. (Standartinis elementas)

„SelectShift“ automatinė transmisija
Didesnį komfortą ir patogumą važiuojant mieste 
suteikia „Transit Custom“ su šešių pavarų „SelectShift“ 
automatine transmisija. Ši transmisija ne tik užtikrina 
lygų, greitą ir efektyvų darbą, bet ir leidžia perjungti 
pavaras rankomis mygtukų ant pavarų svirties 
pagalba. (Galimas elementas įsigyjant 130 PS ir 170 PS 
modelius)

Galinė pneumatinė pakaba
Automatiškai reguliuojasi taip, kad išlaikytų pastovų 
važiavimo aukštį, nepriklausomai nuo pakrovimo 
sąlygų, kad važiavimas būtų dar sklandesnis ir 
komfortiškesnis. Pasirinktinis elementas „Kombi M1 
320“ modelyje su GVM; priskiriama 310 ir apribotas iki 
3 175 kg)

10,9 m posūkio skersmuo*
„Transit Custom“ manevringumą didina jo įspūdingas 
posūkio skersmuo.
*L1 versija su 15 colių skersmens plieniniais ratlankiais; 11,6 m – su 16 colių skersmens 
ratlankiais; 11,8 m – su 17 colių skersmens ratlankiais; 12,1 m – su 18 colių skersmens 
lengvojo lydinio ratlankiais (pasirinktinis elementas).

10,9m
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„Trend“
Pagrindinės išorės savybės  

 ■ Ratų gaubtai
 ■ Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai 

su dieniniais žibintais
 ■ Priekiniai ir galiniai automobilio statymo 

atstumo jutikliai
 ■ Elektra užlenkiami šildomi durelių 

veidrodėliai su kėbulo spalvos apdaila
 ■ Priekiniai rūko žibintai

Pagrindinės salono ypatybės
 ■ Pastovaus greičio palaikymo sistema su 

reguliuojamu greičio ribotuvu
 ■ 10 padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė 

su juosmens atrama ir porankiu
 ■ Oro kondicionavimo sistema
 ■ Vairas su „Sensico®“ apdaila
 ■ Rakinama daiktadėžė
 ■ Žemėlapio skaitymo lemputės
 ■ Lengvai valomos krovinių skyriaus grindys 

(tik „Van“)
 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliais

Oro kondicionavimo sistema
(Standartinis elementas)

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo 
atstumo jutikliai
(Standartinis elementas)

Varikliai
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 105 PS (77 kW) 
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 130 PS (96 kW) 
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 150 PS (110 kW) 
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW)

Kėbulų stiliai
„Van“ 
„Double Cab-in-Van“ 
„Kombi“

„Transit Custom Trend L1 H1“, metalinio blizgesio kėbulo spalva „Diffused Silver“ (pasirinktinis 
elementas).
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uPastaba. Jei „Ford“ automobilyje yra įrengta ir veikianti 
priekinio keleivio saugos oro pagalvė, ant priekinės keleivio 
sėdynės niekada negalima tvirtinti į galą nukreiptos 
vaikiškos kėdutės.
*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.
Iš tinklo įkraunamo hibrido specifikacijos skiriasi, žr. specifikacijų 
lenteles.

„Limited“

„Quickclear“ šildomas priekinis stiklas
(Standartinis elementas)

Elektra valdomi, šildomi ir elektra 
užlenkiami durų veidrodėliai
(Standartinis elementas)

Pagrindiniai išorės elementai, 
papildomai teikiami su 
„Trend“ modeliu

 ■ 16 col. 5 x 2 stipinų „Sparkle Silver“ apdailos 
lengvojo lydinio ratlankiai

 ■ Kėbulo spalvos šoninės briaunos
 ■ Kėbulo spalvos užpakalinis buferis
 ■ Trijų sijų priekinės grotelės su chromo 

apvadu
 ■ Stumdomosios krovinių skyriaus durys 

vairuotojo pusėje (tik „Double Cab-in-Van“)

Pagrindiniai salono 
elementai, papildomai 
teikiami su „Trend“ modeliu

 ■ FM radijas su DAB, „Ford SYNC“ su 
valdymo balsu funkcija (įskaitant 
„Emergency Assistance“*), su „Bluetooth®“, 
„AppLink“, garso pranešimai ir privatumo 
režimas, 8 col. (20,3 cm) jutiklinis ekranas, 
integruotas valdymo pultas, „FordPass 
Connect“ modemas, GNSS antena, 
nuotoliniai garso valdikliai, USB jungties 
prievadas su „iPod®“ funkcijomis, keturi 
garsiakalbiai (du žemų dažnių garsiakalbiai 
ir du aukštų dažnių garsiakalbiai)

 ■ Šildomos priekinės sėdynės
 ■ Pavarų perjungimo svirties rankena su 

„Sensico®“ apdaila (mechaninė 
transmisija)

 ■ Priekinio keleivio oro pagalvė◊, išjungiama 
skydelyje

 ■ Krovinių skyriaus apsaugos komplektas 
(standartinis elementas „Van“ modelyje)

„Visibility Pack High“
 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

 ■ Automatiniai priekiniai žibintai
 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliais

Variklis
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW)

Kėbulų stiliai
„Van“ 
„Double Cab-in-Van“

Lietuvoje šio modelio versija šiuo metu nėra tiekiama.
„Transit Custom Limited L1 H1“, metalinio blizgesio kėbulo spalva „Magnetic“ (pasirinktinis 

elementas).
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„Trail“
Pagrindiniai išorės elementai, 
papildomai teikiami su 
„Trend“ modeliu

 ■ 16 col. 10 stipinų „Ebony“ lengvojo lydinio 
ratlankiai

 ■ Unikalios „Trail“ priekinės grotelės su užrašu 
FORD

 ■ Šoniniai ir galiniai „Trail“ lipdukai, 
„Crystalline Black“ spalvos

 ■ Plastikinis dažytas dviejų tonų priekinis 
buferis, „Crystalline Black“ spalvos

 ■ Plastikinis dažytas galinis buferis, 
„Crystalline Black“ spalvos

 ■ Priekiniai stiklo valytuvai su lietaus jutikliais
 ■ Automatiniai priekiniai žibintai su 

automatine žibintų reguliavimo sistema
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai
 ■ „Quickclear“ šildomas priekinis stiklas
 ■ Riboto slydimo diferencialas (mLSD) (tik 

su rankine transmisija)

Pagrindiniai salono 
elementai, papildomai 
teikiami su „Trend“ modeliu

 ■ Odinė sėdynių apdaila („Salerno“ oda su 
5 cm horizontaliais dygsniais „Ebony“ 
spalvos/ „Ebony“ spalvos „Salerno“ oda)

 ■ Mažo ploviklio kiekio jutiklis

„Transit Custom Trail L1 H1“, parodytas vientisa kėbulo spalva „Race Red“ (standartinis elementas).

16 col. 10 stipinų „Ebony“ lengvojo lydinio 
ratlankiai 
(Standartinis elementas)

Unikalios priekinės grotelės su užrašu 
FORD
(Standartinis elementas)

Varikliai
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 130 PS (96 kW) 
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 150 PS (110 kW) 
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW)

Kėbulų stiliai
„Van“ 
„Kombi“
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„Sport“
Pagrindinės išorės savybės, 
papildomai teikiamos su 
„Limited“

 ■ 17 col. 5x2 stipinų, „Bright“/„Machined 
Black“ lengvojo lydinio ratlankiai (reikia 
įsigyti 320 „Van“ seriją)

 ■ Su mažu plieniniu atsarginiu ratu
 ■ Sportinio stiliaus komplektas – priekinio 

buferio apdaila su unikaliais rūko žibintų 
apvadais, kėbulo spalvos šoniniais 
slenksčiais, galinio buferio apdaila, 
sportinio stiliaus juostelės ant kapoto ir 
priekinių bei galinių ratų arkos pailginimai 
su unikaliais purvasaugiais.

 ■ Padangų slėgio kontrolės sistema
 ■ Penkių sijų radiatoriaus grotelės su blizgia 

juoda spalva nudažytomis mentėmis
 ■ Juosta ant variklio gaubto

Pagrindiniai salono 
elementai, papildomai 
teikiami su „Limited“ modeliu

 ■ Dalinė odinė sėdynių apdaila („Dynamo 
Emboss on Eton“ „Ebony“ spalvos/ 
„Salerno“ oda „Ebony“ spalvos)

„Visibility Pack High“
 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

 ■ Automatiniai priekiniai žibintai
 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliais

Dalinė odinė sėdynių apdaila
(Standartinis elementas)

18 colių skersmens lengvo lydinio ratlankiai 
su 235/50R18 padangomis
(Pasirinktinis „Van“ elementas. Kai 
sumontuoti, transporto priemonė priskiriama 
290 modeliui.)

Variklis
2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW)

Kėbulų stiliai
„Van“ 
„Double Cab-in-Van“

„Transit Custom Sport L1 H1“, metalinio blizgesio kėbulo spalva „Orange Glow“ (pasirinktinis 
elementas).
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Spalva ir apdaila
Pasirinkite spalvą ir apdailą, kuri geriausiai 
tiktų jūsų verslo įvaizdžiui.

Blazer Blue†

Vientisa kėbulo spalva
Frozen White
Vientisa kėbulo spalva

Race Red 

Vientisa kėbulo spalva

Agate Black
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

Blue Metallic
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

Diffused Silver†

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

Grey Matter
„Premium“ kėbulo spalva*

Orange Glow†

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

Magnetic†

Metalinio blizgesio kėbulo spalva*
Moondust Silver
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

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

3.

1. 2.

4.

12 metų perforacijos garantija
„Transit Custom“ išorės patvarumą lemia kruopštus kelių etapų dažymo procesas. Nuo plieninio kėbulo skerspjūvių su įpurkštu 
vašku iki sunkiai susidėvinčio viršutinio sluoksnio – naujos medžiagos ir apdorojimo procesai užtikrina, kad gera išvaizda išliks daug 
metų.
*Kėbulas metalinio blizgesio spalvomis dažomas pasirinktinai, už papildomą kainą.
†Negalima pasirinkti įsigyjant „Trail“ serijos modelį.
„Ford Transit Custom“ automobiliui suteikiama „Ford Corrosion Protection“ garantija 12 metų nuo pirmosios registracijos. Priklausomai nuo numatytų sąlygų.
Pastaba. transporto priemonių iliustracijos skirtos tik tam, kad pirkėjas susipažintų su galimomis kėbulo spalvomis. Iliustracijos neatspindi dabartinių techninių savybių. Dėl 
spausdinimo proceso galimybių ribotumo šioje brošiūroje pateikti spalvų ir apdailos pavyzdžiai gali skirtis nuo tikrųjų spalvų ir apdailų.

1. Trend 
Sėdynių intarpai: „Capitol“, spalva „Ebony“ 
Sėdynės laikiklis: „City“, spalva „Ebony“ 
(Standartinis elementas)
2. Limited 
Sėdynių intarpai: „Inroad Emboss“, spalva 
„Ebony“ 
Sėdynės laikiklis: „Marl“, spalva „Ebony“ 
(Standartinis elementas)
3. Trail* 
Sėdynių įdėklai: „Salerno“ odos su 5 cm 
horizontaliais dygsniais, spalva „Ebony“ 
Sėdynės laikiklis: „Salerno“ odos, spalva 
„Ebony“ 
(Standartinis elementas)
4. Sport 
Sėdynių intarpai: „Dynamo Emboss on Eton“, 
spalva „Ebony“ 
Sėdynės laikiklis: „Salerno“ odos, spalva 
„Ebony“ 
(Standartinis elementas)

*Odinė apdaila (odinės sėdynės pagalvės priekiniai ir galiniai plokščių įdėklai, priekiniai šoniniai laikikliai ir priekiniai šonai, odinio 
sėdynės atlošo viršutiniai ir apatiniai įdėklai bei šoniniai laikikliai, vinilinės sėdynės pagalvės galiniai šonai, sėdynės atlošo šonai ir galvos 
atramos).
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Priedai
1. Prietaisų skydelio kamera

2. „ACTIVLine“+ „Premium“ sėdynių 
uždangalai

3. „Brigade®+“ atbulinės eigos 
perspėjimo įtaisas

4. „Life Safety Products+“ 
automatinis avarinis plaktukas

5. EV įkrovimo kabelis

6. „Q-Top®+“ („Q-Tech“) stogo 
bagažinė

7. „Q-Top®+“ („Q-Tech“) stogo 
bagažinės laikiklis

8. G3+ stogo bagažinės skersiniai

9. Medinės grindys (tik pasirinktinis 
variantas) ir „Bott“+ krovinių 
tinklas* 

10. Užpakalinės kopėčios*

11. „Thule®+“ stogo bagažinė su 
„Thule®+“ kopėčių voleliu

12. „Thule®+“ krovinio stabdiklis, 
tvirtinimo kabliai ir kilpos

13. Galinio lango apsauginės 
grotelės* 

+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies garantija. Daugiau 
informacijos pateikiama paskutiniame viršelio puslapyje.
* Pasirinktinis elementas ir priedas.

Daugiau „Transit Custom“ priedų rasite 
apsilankę svetainėje  
ford-accessories.com

„Ford“ firminių prekių galima įsigyti 
adresu  
www.fordlifestylecollection.com
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Užpakalinis aptakas
Dar labiau suasmeninkite sportišką transporto 
priemonės išvaizdą ir padidinkite jos dinamiškumą. 
Galima įsigyti tiek galiniam bortui, tiek galinėms 
krovinių skyriaus durimis.

 ■ Nudažytas transporto priemonės kėbulo spalva.

Dalinio papuošimo komplektas*
Sukurti tobulai tinkantys elementai, sukuriantys 
sportiškesnį profilį. Galima įsigyti:

 ■ „Moondust Silver“

Integruota ir sulankstoma stogo 
bagažinė*
Lengvai vežkite įvairius krovinius. Tvirta, lengva, 
aerodinamiška, nulenkiama (kai nereikia) ir 
suderinama su „Thule®+“** stogo priedais.

 ■ 130 kg maks. keliamoji galia atlenkus
 ■ 75 kg maks. keliamoji galia nulenkus

Pasirinktinių elementų paketai 

Variklio apsauginis skydas*
Tvirtas 2,5 mm storio plieninis apsauginis skydas 
apsaugo variklį ir transmisiją nuo pažeidimų.

 ■ Patvarus, atsparus rūdims ir būtinas važinėjant 
bekele

 ■ Idealiai tinka naudoti komerciniais tikslais ir 
laisvalaikiu

Pilnutinė dugno apsauga nuo 
korozijos
Padeda ilgiau apsaugoti transporto priemonės 
apačioje esančias atviras dalis. Ši vaškuota danga 
(parodyta dešinėje) pailgina eksploatavimo laikotarpį, 
nes apsaugo dugną nuo klimato ir sudėtingų važiavimo 
sąlygų.

Užpakalinės kopėčios*
Užlipkite į transporto priemonės viršų, kad galėtumėte 
greitai ir saugiai pasiekti stogo krovinius.

 ■ Kokybiškos ir atsparios korozijai
 ■ 125 kg maks. keliamoji galia 

*Pasirinktinis elementas ir priedas.
**Paveikslėlyje parodytas „Thule®+“ krovinio stabdiklis (priedas).
+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies garantija. Daugiau informacijos pateikiama paskutiniame viršelio puslapyje.



4948

„Express Delivery Pack“
10 mm medinės krovinių grindys su neslidžia danga, 
integruotais lėktuvų tipo turėklais ir papildomais 
tvirtinimo taškais leidžia pritvirtinti įprastas lentynas ir 
kitas dalis.

 ■ Lėktuvų tipo turėklai, integruoti medinėse grindyse, 
atlaiko daugiausia 500 daN (500 kg jėgą)

 ■ Viršutiniai šoniniai turėklai atlaiko daugiausia 
250 daN (250 kg jėgą)

 ■ Apatiniai šoniniai turėklai atlaiko daugiausia 
300 daN (300 kg jėgą)

 ■ Apsaugo transporto priemonės grindis nuo 
pažeidimų

 ■ Galite tvirtinti krovinių tvirtinimo elementus ir kitus 
priedus

Paprastos medinės krovinių skyriaus 
grindys
Suteikia papildomą furgono grindų apsaugą. 8 mm 
storio, lengvai tvirtinamos. Lengvai dedamos ir 
išimamos, be nuolatinio tvirtinimo prie kėbulo.

 ■ Apsaugo transporto priemonės grindis nuo 
pažeidimų

 ■ Be krovinių tvirtinimo funkcijos

Dvigubos krovinių skyriaus grindys
Palaikykite tvarką furgone, išnaudodami patogias ir 
patogias pakeltas medines grindis (maks. 400 kg 
krovinių svoris) ir tvirtus dvigubus stalčius (maks. 50 kg 
krovinių svoris).

 ■ Grindų matmenys: 
A x P x I – 12 x 1704 x 1406 mm  
(trumpa važiuoklės bazė) 
A x P x I – 12 x 1704 x 1773 mm  
(ilga važiuoklės bazė)

 ■ Stalčių vidiniai matmenys: 
A x P x I – 295 x 490 x 1315 mm

Pasirinktinių elementų paketai 

Apšviestas (LED) ir neapšviestas 
lėktuvų tipo turėklų komplektas
Aiškiai matykite savo įrankius ir krovinius tiek dieną, 
tiek naktį.

 ■ Suteikia daugiau galimybių ir tvirtinimo taškų 
tvirtinant krovinius

 ■ 1 apšviestas (LED) ir 2 neapšviesti lėktuvų tipo stogo 
turėklai viename krovinių skyriuje

Vidinis stogo stelažas*
Du juodi plieniniai stelažai leidžia išnaudoti erdvę po 
stogu krovinių skyriuje.

 ■ Maks. krovinių svoris – 50 kg
 ■ Nenaudojamą galima patogiai užlenkti

Daugiafunkcės medinės krovinių 
skyriaus grindys
Apsaugokite furgono grindis 10 mm neslidžia danga su 
integruotais lėktuvų tipo turėklais. Lengvai dedamos ir 
išimamos, be nuolatinio tvirtinimo prie kėbulo.

 ■ Lėktuvų tipo turėklai, integruoti medinėse krovinių 
skyriaus grindyse, atlaiko daugiausia 500 daN 
(500 kg jėgą)

 ■ Suteikia galimybę pritvirtinti krovinį prie grindų
 ■ Apsaugo transporto priemonės grindis nuo 

pažeidimų

*Pasirinktinis elementas ir priedas.
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Specialieji pasirinktiniai 
transporto priemonių elementai 

Mobiliųjų dirbtuvių paketas 
(aptarnavimo paslaugų linija)
Sukurtas bendradarbiaujant su „Sortimo™“, siekiant 
pasiūlyti saugią tinkamai išdėstytą daiktų laikymo erdvę, 
kurią galima pritaikyti pagal specifinius poreikius. Šis 
paketas transporto priemonę paverčia mobiliosiomis 
dirbtuvėmis, idealiai tinkančiomis elektrikams, 
santechnikams ir techninės priežiūros inžinieriams.

 ■ Neslidžios fenolinės grindys
 ■ Šoninis apmušalas
 ■ Sandėliavimo spintelės
 ■ Lentynos su sulaikomosiomis dėžėmis
 ■ Ištraukiami spaustuvai
 ■ Ventiliacija dujų balionams transportuoti
 ■ Standartiškai komplekte yra pertvara
 ■ Vienos (šaligatvio pusėje) stumdomosios krovinių 

skyriaus durys
 ■ Skyriaus apdailos skydelis 
 ■ Virš galvos įrengtas skyrelis daiktams

Vilkimo elektros sistema
Šis pasirinktinis elementas apima vilkimo elektros 
sistemą (jungtį ir laidus) be fizinio vilkimo strypo, todėl 
pasirinktą vilkimo strypą galima labai lengvai 
pritvirtinti.

 ■ Galima įsigyti visų stilių kėbulams
 ■ Negalima įsigyti PHEV transporto priemonėms

„Sortimo™“ furgono stelažų paketas
Lengva modulinė stelažų sistema užtikrina mobiliųjų 
dirbtuvių stabilumą ir saugumą. Leidžia dirbti iškart tik 
pristačius transporto priemonę, galima modifikuoti 
pasikeitus poreikiams ir galima lengvai išimti bei 
perkelti. Suderinamas su viengubomis šoninėmis 
krovinių skyriaus durimis.

 ■ Standartiškai komplekte yra pertvara
 ■ Vienos (šaligatvio pusėje) stumdomosios krovinių 

skyriaus durys
 ■ Neslidžios fenolinės grindys
 ■ Lentynos su sulaikomosiomis dėžėmis
 ■ Galiniai skydai, tinkantys įvairiai įrangai 

Užtrenkiamųjų rankenų saugos 
paketas
Užtrenkiamosios spynos didina produktyvumą, nes 
nebereikia užrakinti transporto priemonės kiekvieną 
kartą, kai vairuotojas išlipa. Idealiai tinka kurjeriams 
arba vairuotojams, pristatantiems krovinius į kelias 
vietas.

 ■ Vairuotojo durys – su gamykline „RepLock“
 ■ Galinės krovinių skyriaus durys – su fiksuojamuoju 

skydu ir užtrenkiamąja rankena
 ■ Viengubos/dvigubos šoninės krovinių skyriaus durys 

– su fiksuojamaisiais skydais ir užtrenkiamąja 
rankena (automatinis užrakinimas, atrakinimas 
raktu)

„HookLock“ saugos paketas
Laidų pynės apsaugai ant abiejų priekinių durų 
neleidžia nutraukti spynos kabelių, o tai trukdo patekti į 
transporto priemonę. Be to, kabinos ir krovinių skyriaus 
durų spynos valdomos atskirai. Transporto 
priemonėse, kurių krovinių skyriaus duryse įmontuotas 
stiklas, spynos montuojamos žemesnėje alternatyvioje 
padėtyje.

 ■ Vairuotojo durys – su gamykline „RepLock“, saugiąja 
spyna ir laidų pynės apsaugu 

 ■ Keleivio durys – su saugiąja spyna ir laidų pynės 
apsaugu 

 ■ Galinės krovinių skyriaus durys – su kablio spyna 
 ■ Viengubos/dvigubos šoninės krovinių skyriaus  

durys – su kablio užraktu

„ArmourShell“ saugos paketas
„Armourshell“ skydai yra vaizdinė atgrasymo priemonė 
bei yra tvirčiausias saugumo elementas su 
susirakinančių skydų konstrukcija ir atraminio varžto 
mechanizmu.

 ■ Vairuotojo durys – su gamykline „RepLock“, saugiąja 
spyna ir laidų pynės apsaugu 

 ■ Keleivio durys – su saugiąja spyna ir laidų pynės 
apsaugu 

 ■ Galinės krovinių skyriaus durys – su „ArmourShell“ 
spyna

 ■ Viengubos/dvigubos šoninės krovinių skyriaus durys 
– su „ArmourShell“ užraktu
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A Bendras ilgis 4973 4973 5340 5340

B Bendras plotis su veidrodėliais 2272 2272 2272 2272

Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais 2080 2080 2080 2080

Bendras plotis be veidrodėlių ir rankenėlių 1986 1986 1986 1986

C Bendrasis aukštis* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Važiuoklės bazė 2933 2933 3300 3300

E Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro 1012 1012 1012 1012

F Nuo automobilio galo iki užpakalinių ratų centro 1028 1028 1028 1028

G Šoninių durų angos plotis 1030 1030 1030 1030

H Šoninių krovimo durų aukštis 1324 1324 1324 1324

I Galinių durų/gaubto plotis 1404 1404 1404 1404

J Galinių durų/gaubto aukštis 1347 1706 1347 1706

K Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (iki pertvaros) 2554 2554 2921 2921

Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (su skyriumi daiktams po sėdyne) 3037 3037 3404 3404

L Maksimalus krovinių skyriaus plotis 1775 1775 1775 1775

M Bagažinės plotis tarp ratų arkų 1392 1392 1392 1392

N Krovinių skyriaus aukštis nuo grindų iki lubų 1406 1778 1406 1778

O Pro galines duris kraunamų krovinių aukštis* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Maksimalus krovinių skyriaus tūris (su pertvara) (m3) 6.0 7.2 6.8 8.3

Krovinių skyrius (už pertvaros) (SAE) (m3) 5.7 7.2 6.6 8.2

Krovinių skyrius (su pertvara) (VDA) (m3) 5.4 6.6 6.2 7.7

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas, H2 = aukštas stogas. Visi matmenys (mm) nurodyti baziniams modeliams be papildomos įrangos 
ir gali skirtis priklausomai nuo leistinojo gamybos nuokrypio. *Nurodytas visas aukščio matmenų diapazonas – nuo minimalios iki maksimalios visiškai pakrauto mažiausio 
krovumo modelio ir nepakrauto didžiausio krovumo modelio reikšmių. Šios iliustracijos tėra orientacinio pobūdžio. VDA metodas Šį metodą naudoja Vokietijos organizacija 
Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaičius nustatomas užpildant krovinių skyrių „litrų“ blokeliais, kurių dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaičiuojami, o 
rezultatas konvertuojamas į kubinius metrus. SAE metodas Šį metodą naudoja Automobilių inžinierių draugija. SAE reikšmė apskaičiuojama padauginus dviejų aukščio, ilgio 
ir pločio matmenų vidurkį, gaunant tūrį kubiniais metrais. Didžiausio apkrovos tūrio metodu išmatuojamas smulkiagrūdės medžiagos, pvz., smėlio arba ryžių, tūris, kurį 
galima pakrauti į krovinių skyrių. 

Matmenys (mm)

L1
 H

1 
fu

rg
on

as

L1
 H

2 
fu

rg
on

as

L2
 H

1 
fu

rg
on

as
 

L2
 H

2 
fu

rg
on

as

Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)

15" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 10,9/11,6 10,9/11,6 12,2/12,8 12,2/12,8

16" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 11,6/12,2 11,6/12,2 12,8/13,4 12,8/13,4

17" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 11,8/12,3 – 13,0/13,5 –

18" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 12,1/12,6 – – –

„Double Cab-in-Van“ furgono unikalūs matmenys

G Šoninių durų angos plotis 930 netaikoma 930 netaikoma

P Maksimalus krovinių skyriaus tūris (už pertvaros) (m3) 3.5 netaikoma 4.4 netaikoma

Krovinių skyrius (už pertvaros) (SAE) (m3) 3.5 netaikoma netaikoma

Krovinių skyrius (už pertvaros) (VDA) (m3) 3.2 netaikoma 4.0 netaikoma

Q Maksimalus krovinių skyriaus ilgis 1577 netaikoma 1944 netaikoma

R Naudingasis krovinių ilgis 1,2 m aukštyje 1505 netaikoma 1872 netaikoma

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas, H2 = aukštas stogas. Visi matmenys (mm) nurodyti baziniams modeliams be papildomos įrangos 
ir gali skirtis priklausomai nuo leistinojo gamybos nuokrypio. *Nurodytas visas aukščio matmenų diapazonas – nuo minimalios iki maksimalios visiškai pakrauto mažiausio 
krovumo modelio ir nepakrauto didžiausio krovumo modelio reikšmių. Šios iliustracijos tėra orientacinio pobūdžio. VDA metodas Šį metodą naudoja Vokietijos organizacija 
Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaičius nustatomas užpildant krovinių skyrių „litrų“ blokeliais, kurių dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaičiuojami, o 
rezultatas konvertuojamas į kubinius metrus. SAE metodas Šį metodą naudoja Automobilių inžinierių draugija. SAE reikšmė apskaičiuojama padauginus dviejų aukščio, ilgio 
ir pločio matmenų vidurkį, gaunant tūrį kubiniais metrais. Didžiausio apkrovos tūrio metodu išmatuojamas smulkiagrūdės medžiagos, pvz., smėlio arba ryžių, tūris, kurį 
galima pakrauti į krovinių skyrių. 
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„Van“

„Double Cab-in-Van“ 

L1 H1 6,0 kub. m

L1 H1 3,5 kub. m

L1 H2 7,2 kub. m

L2 H1 6,8 kub. m

L2 H1 4,3 kub. m

L2 H2 8,3 kub. m
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A Bendras ilgis 4973 4973 5340 5340

B Bendras plotis su veidrodėliais 2272 2272 2272 2272

Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais 2080 2080 2080 2080

Bendras plotis be veidrodėlių ir rankenėlių 1986 1986 1986 1986

C Bendrasis aukštis* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Važiuoklės bazė 2933 2933 3300 3300

E Nuo transporto priemonės priekio iki priekinių ratų centro 1012 1012 1012 1012

F Nuo automobilio galo iki užpakalinių ratų centro 1028 1028 1028 1028

G Šoninių durų angos plotis 930 930 930 930

H Šoninių krovimo durų aukštis 1292 1292 1292 1292

I Galinių durų/gaubto plotis 1404 1404 1404 1404

Galinių durų/gaubto plotis (su galiniu oro kondicionieriumi) 1215 1215 1215 1215

J Galinių durų/gaubto aukštis 1297 1660 1297 1660

K Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (už antros eilės sėdynių) 1545 1545 1912 1912

Maksimalus krovinių skyriaus ilgis (už trečios eilės sėdynių) 687 687 1054 1054

L Maksimalus krovinių skyriaus plotis 1775 1775 1775 1775

M Bagažinės plotis tarp ratų arkų 1351 1351 1351 1351

N Krovinių skyriaus aukštis nuo grindų iki lubų 1382 1754 1382 1754

O Maksimalus krovinių aukštis* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Krovinių skyrius (SAE) (m3) – 6 sėdynių/9 sėdynių 3,1/1,3 3,8/1,6 3,8/2,0 4,7/2,5

Apsisukimui reikalingos vietos skersmuo (m)

15" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 10,9/11,6 10,9/11,6 12,2/12,8 12,2/12,8

16" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 11,6/12,2 11,6/12,2 12,8/13,4 12,8/13,4

17" ratai, nuo kelkraščio iki kelkraščio/nuo sienos iki sienos 11,8/12,3 – 13,0/13,5 –

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas, H2 = aukštas stogas. Visi matmenys (mm) nurodyti baziniams modeliams be papildomos įrangos 
ir gali skirtis priklausomai nuo leistinojo gamybos nuokrypio. *Nurodytas visas aukščio matmenų diapazonas – nuo minimalios iki maksimalios visiškai pakrauto mažiausio 
krovumo modelio ir nepakrauto didžiausio krovumo modelio reikšmių. Šios iliustracijos tėra orientacinio pobūdžio. VDA metodas Šį metodą naudoja Vokietijos organizacija 
Verband der Automobilindustrie (VDA). VDA skaičius nustatomas užpildant krovinių skyrių „litrų“ blokeliais, kurių dydis 200x100x50 mm. Tada blokeliai suskaičiuojami, o 
rezultatas konvertuojamas į kubinius metrus. SAE metodas Šį metodą naudoja Automobilių inžinierių draugija. SAE reikšmė apskaičiuojama padauginus dviejų aukščio, ilgio 
ir pločio matmenų vidurkį, gaunant tūrį kubiniais metrais. Didžiausio apkrovos tūrio metodu išmatuojamas smulkiagrūdės medžiagos, pvz., smėlio arba ryžių, tūris, kurį 
galima pakrauti į krovinių skyrių. 

Degalų sąnaudų ekonomiškumas ir išmetamo CO2 kiekiai  
(Etapas EU6.2)
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Tik furgonas, „Double Cab-in-Van“ ir „Kombi“ M1 
FWD

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 105 PS (77 kW) 4.43 186-216 7,1-8,2

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 130 PS (96 kW) 4,43/3,26 188-216 7,2-8,2

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 130 PS (96 kW) 6 pavarų automatinė 3.39 206-237 7,9-9,0

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 150 PS (110 kW) 4.43 192-216 7,3-8,2

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW) 4,43/3,26 188-213 7,2-8,1

2,0 l TDCi „Ford EcoBlue“ 170 PS (125 kW) 6 pavarų automatinė 3.39 193-231 7,4-8,8

Pastaba dėl visų „EcoBlue“ variklių: nurodytos reikšmės taikomos automobiliams su „Auto Start-Stop“ sistema. „Auto Start-Stop“ sistema sumažina išmetamo CO2 kiekį 
iki 6 g/km ir degalų suvartojimą nuo 0,2 iki 0,3 l/100 km. †Pavaizduotas ašies perdavimo skaičius yra vienintelis pasiekiamas skaičius, kuris priklauso nuo modelio, GVM 
naudingosios apkrovos ir variklio/pavarų dėžės kombinacijos.
‡Deklaruojami degalų/energijos suvartojimo kiekiai, išmetamas CO2 kiekis ir elektra nuvažiuojami atstumai nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 
2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius reikalavimus ir specifikacijas. 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 visiškai pakeis NEDC. Taikomos standartinės bandymų procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. Be to, kuro naudojimo 
ekonomiškumas labai priklauso nuo transporto priemonės, vairavimo stiliaus, taip pat kitų ne techninių faktorių, kurie turi įtakos transporto priemonės degalų ar energijos 
sunaudojimui, išmetamo CO2 kiekiams ir elektros lygiams. 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.

L1 H2 3,8 kub. m* L2 H2 4,7 kub. m*

„Kombi“

„Kombi Van“

L1 H1 1,3 kub. m*

L1 H1 1,3 kub. m*

L1 H2 1,6 kub. m*

L2 H1 2,0 kub. m*

L2 H1 3,8 kub. m*

L2 H2 2,5 kub. m*
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*SAE metodas.



Masės ir apkrovos (EU6.2)
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Furgonas (3 vietų)

300 L1 H1 1019-1091 3000 1909-1981 1575 1590

300 L1 H2 968-1041 3000 1959-2032 1575 1590

300 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 979 3000 2021-2029 1575 1590

300 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 920-928 3000 2072-2080 1575 1590

300 L2 H1 966-1038 3000 1962-2034 1675 1590

300 L2 H2 913-986 3000 2014-2087 1675 1590

300 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 918-926 3000 2074-2082 1675 1590

300 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 865-873 3000 2127-2135 1675 1590

320 L1 H1 1237-1291 3200 1909-1963 1625 1725

320 L1 H2 1186-1241 3200 1959-2014 1625 1725

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1189 3200 2011 1625 1725

320 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1138 3200 2062 1625 1725

320 L2 H1 1184-1238 3200 1962-2016 1725 1725

320 L2 H2 1131-1186 3200 2014-2069 1725 1725

320 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1136 3200 2064 1725 1725

320 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1083 3200 2117 1725 1725

320 L1 H1 – „Sport“ 1049 3100 2051 1600 1640

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Sport“ 1001 3100 2099 1600 1640

320 L2 H1 – „Sport“ 1106 3200 2094 1725 1640

320 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Sport“ 1058 3200 2142 1725 1640

Masės ir apkrovos (EU6.2)
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340 L1 H1 1403-1465 3400 1935-1997 1625 2015

340 L1 H2 1352-1415 3400 1985-2048 1625 2015

340 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1355-1363 3400 2037-2045 1625 2015

340 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1304-1312 3400 2088-2096 1625 2015

340 L2 H1 1350-1412 3400 1988-2050 1750 2015

340 L2 H2 1297-1360 3400 2040-2103 1750 2015

340 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1302-1310 3400 2090-2098 1750 2015

340 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1249-1257 3400 2143-2151 1750 2015

„Double Cab-in-Van“ (6 vietų)  

300 L1 H1 938-968 3000 2032-2062 1575 1590

300 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 847 3000 2145 1575 1590

300 L2 H1 884-914 3000 2086-2116 1675 1590

320 L1 H1 1102-1168 3200 2032-2098 1625 1725

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1054-1100 3200 2100-2146 1625 1725

320 L2 H1 1048-1114 3200 2086-2152 1725 1725

320 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1000-1046 3200 2145-2200 1725 1725

340 L2 H1 1225-1288 3400 2112-2176 1625 2015

340 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1177-1220 3400 2180-2224 1750 2015

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai skirti transporto 
priemonėms su žemu stogu. Automobilių su pasirinktiniu aukštu stogu transporto priemonės masė be krovinio yra didesnė, o 
naudingoji apkrova – mažesnė. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, 
variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos 
– skirtingos automobilio masės be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo 
(75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio 
masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad 
faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų 
apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint 
išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5  % paklaidą. Pastaba: 
Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau 
informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas. 

5756

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 Transit Custom“ yra sukurtas kroviniams pervežti – 
o jų pervežti gali tikrai daug.
Naujo furgono pasirinkimas yra svarbus sprendimas ir prieš jį 
priimant reikia apsvarstyti daugybę veiksnių. Nors kai kurie 
aspektai, tokie kaip tinkamiausios versijos pasirinkimas, 
numatytos pirminės panaudojimo paskirties ir krovinių skyriaus 
dydžio nustatymas yra santykinai paprasti, kiti, pavyzdžiui, 
krovumo apskaičiavimas, yra kur kas sudėtingesni.

Keliamoji galia
Norėdami apskaičiuoti keliamąją galią, turite žinoti: transporto 
priemonės masę su keleiviais bei kroviniu ir transporto 
priemonės masę be krovinio.
GVM – maksimali leistina pakrautos ir paruoštos 
eksploatacijai transporto priemonės masė, kuri apima pačios 
transporto priemonės, priedų, vairuotojo ir ekipažo (imant 
pramonėje taikomą standartinį svorį – 75 kg asmeniui), 
skysčių, 90 % pilno degalų bako (1 litras dyzelio = apytiksliai 
0,85 kg), papildomos ir atsarginės įrangos bei krovinio masę.
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.
Masė be krovinio – tai standartinės komplektacijos „Base“ 
versijos transporto priemonės masė, į kurią įeina skysčių ir 
90 proc. pilno degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo, 
ekipažo bei krovinio masė.
Krovumas – šių dviejų masių skirtumas.
Bendra transporto priemonės masė minus transporto 
priemonės be krovinio masė = krovumas

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“, 
„Limited“ ir „Sport“ versijų modelių masė paprastai yra didesnė 
nei „Base“ versijos dėl didesnio priedų ir papildomos įrangos 
kiekio.

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 etis.ford.com >information 
>>vehicle conversions.

 



Masės ir apkrovos (EU6.2)

Di
dž

iau
sia

 na
ud

ing
oji

 
ap

kro
va

 
(b

e v
air

uo
to

jo/
 ke

lei
vių

) 
(k

g)

Be
nd

ro
ji t

ra
ns

po
rto

 
pr

iem
on

ės
 m

as
ė (

kg
)

M
in.

 tr
an

sp
or

to
 

pr
iem

on
ės

 m
as

ė b
e 

kro
vin

io 
(b

e v
air

uo
to

jo/
 

ke
lei

vių
) (

kg
)

Di
dž

iau
sia

 pr
iek

inė
s 

aš
ies

 ap
kro

va
 (k

g)

Di
dž

iau
sia

 už
pa

ka
lin

ės
 

aš
ies

 ap
kro

va
 (k

g)

„Kombi M1“ (8-9 vietų)

320 L1 H1 905-949 3190 2241-2285 1625 1725

320 L1 H2 854-899 3190 2291-2336 1625 1725

320 L1 H1 – „Sport“ 1048 3200 2152 1625 1725

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže –„Trend“ 907-951 3240 2289-2333 1675 1725

320 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 856-901 3240 2339-2384 1675 1725

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Sport“ 1000 3200 2200 1625 1725

320 L1 H1 (su pneumatine galine pakaba) 927-949 3175 2226-2248 1625 1640

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže (su 
pneumatine galine pakaba) – „Trend“ 879-901 3175 2274-2296 1675 1640

320 L2 H1 857-901 3190 2289-2333 1725 1725

320 L2 H2 804-849 3190 2341-2386 1725 1725

320 L2 H1 – „Sport“ 1000 3200 2200 1725 1725

320 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 859-903 3240 2337-2381 1725 1725

320 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 806-851 3240 2389-2434 1725 1725

320 L2 H1 (su pneumatine galine pakaba) 879-901 3175 2274-2296 1725 1640

340 L1 H1 1096-1109 3400 2291-2304 1625 2015

340 L1 H2 1046-1058 3400 2342-2354 1625 2015

340 L2 H1 1048-1061 3400 2339-2352 1750 2015

340 L2 H2 996-1008 3400 2392-2404 1750 2015

340 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1001-1013 3400 2387-2399 1750 2015

340 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 948-960 3400 2440-2452 1750 2015

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai skirti transporto 
priemonėms su žemu stogu. Automobilių su pasirinktiniu aukštu stogu transporto priemonės masė be krovinio yra didesnė, o 
naudingoji apkrova – mažesnė. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, 
variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos 
– skirtingos automobilio masės be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo 
(75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio 
masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad 
faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų 
apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint 
išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5  % paklaidą. Pastaba: 
Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau 
informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas.

Masės ir apkrovos (EU6.2)
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„Kombi Van M1“ (6 vietų)

320 L1 H1 1077-1097 3190 2093-2113 1625 1725

320 L1 H2 1027-1047 3190 2144-2163 1625 1725

320 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1079 3240 2161 1675 1725

320 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1029 3240 2211 1675 1725

320 L2 H1 1029-1049 3190 2141-2161 1725 1725

320 L2 H2 977-997 3190 2194-2213 1725 1725

320 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1031 3240 2209 1725 1725

320 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 979 3240 2261 1725 1725

340 L1 H1 1261-1281 3400 2119-2139 1625 2015

340 L1 H2 1210-1230 3400 2170-2190 1625 2015

340 L1 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1213 3400 2187 1625 2015

340 L1 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1163 3400 2237 1625 2015

340 L2 H1 1213-1233 3400 2167-2187 1750 2015

340 L2 H2 1160-1181 3400 2219-2240 1750 2015

340 L2 H1 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1165 3400 2235 1750 2015

340 L2 H2 su automatine pavarų dėže – „Trend“ 1113 3400 2287 1750 2015

L1 = trumpa važiuoklės bazė, L2 = ilga važiuoklės bazė, H1 = žemas stogas. Jei nenurodyta kitaip, skaičiai skirti transporto 
priemonėms su žemu stogu. Automobilių su pasirinktiniu aukštu stogu transporto priemonės masė be krovinio yra didesnė, o 
naudingoji apkrova – mažesnė. Transporto priemonės masė be krovinio priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., kėbulo stiliaus, 
variklių ir pasirinktinių elementų. Tai standartinės komplektacijos bazinės serijos transporto priemonės masė (skirtingos serijos 
– skirtingos automobilio masės be krovinio), į kurią įeina skysčių ir 90 % užpildyto degalų bako masė, tačiau neįeina vairuotojo 
(75 kg), ekipažo bei krovinio masė. Naudingoji apkrova, nurodyta šiame vadove, apibrėžiama kaip skirtumas tarp automobilio 
masės su keleiviais ir kroviniu (GVM) ir transporto masės be krovinio ir dar atėmus 75 kg (vairuotojo svorį). Reikia pastebėti, kad 
faktinis svoris visada priklauso nuo gamybos leistinojo nuokrypio, todėl gali būti neatitikimų tarp čia nurodytų naudingųjų 
apkrovų ir faktinio svorio. Klientams, kurie ketina apkrauti transporto priemonę iki maksimalios naudingosios apkrovos, norint 
išvengti perkrovos rizikos, siūlome prieš skaičiuojant pridėti prie automobilio masės be krovinio 5  % paklaidą. Pastaba: 
Transporto priemonės operatorius yra atsakingas už jos atitiktį eismo taisyklėms ir teisiniams reikalavimams. Daugiau 
informacijos jums suteiks jūsų „Ford“ komercinių transporto priemonių prekybos atstovas.
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Sėdynių medžiagos tipas Medžiaga Medžiaga Medžiaga Oda Medžiaga Pusiau oda

Sėdynių intarpų apdaila ir spalva „Capitol“ apdaila, „Ebony“ 
spalva „Capitol in Palazzo Grey“ spalva „Capitol in Palazzo Grey“ spalva

„Salerno“ odos su 5 cm 
horizontaliais dygsniais apdaila, 
„Ebony“ spalva

„Inroad Emboss“ apdaila, 
„Ebony“ spalva

„Dynamo Emboss on Eton“ 
apdaila, „Ebony“ spalva

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva „City“ apdaila, „Ebony“ spalva „City in Palazzo Grey“ spalva „City in Palazzo Grey“ spalva „Salerno“ odos apdaila, 
„Ebony“ spalva „Marl“ apdaila, „Ebony“ spalva „Salerno“ odos apdaila, 

„Ebony“ spalva

Sėdynių atramos apdaila ir spalva „City“ apdaila, „Ebony“ spalva „City in Palazzo Grey“ spalva „City in Palazzo Grey“ spalva „Salerno Vinyl“ apdaila, 
„Ebony“ spalva „City“ apdaila, „Ebony“ spalva „Salerno Vinyl“ apdaila, 

„Ebony“ spalva

Durelių intarpo spalva „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“ „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“ „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“ „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“ „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“ „Yukon“/„Dark Palazzo Grey“

Radijo rėmelis/vėdinimo angų žiedai „Dark Robox“/„Satin Black 
paint“

„Enhanced Silky Black“/„Satin 
Black paint“

„Enhanced Silky Black“/„Satin 
Black paint“

„Royal Black 2L paint“/„Satin 
Black paint“

„Pitch 2L paint“/„Satin 
Aluminium E-plate“

„Pitch 2L paint“/„Satin 
Aluminium E-plate“

Prietaisų skydelio spalva: viršutinė/apatinė „Ebony“/„Dark Palazzo Grey“ „Ebony“/„Palazzo Grey“ „Ebony“/„Palazzo Grey“ „Ebony“/„Dark Palazzo Grey“ „Ebony“/„Dark Palazzo Grey“ „Ebony“/„Dark Palazzo Grey“

Grynos kėbulo spalvos

Frozen White l l l l l l

Race Red l l l l l l

„Blazer Blue“ l l l – l l

Metalo blizgesio kėbulo spalvos*

Blue Metallic m m m m m m

„Magnetic“ m m m – m m

„Moondust Silver“ m m m m m m

„Orange Glow“ m m m – m m

„Diffused Silver“ m m m – m m

Agate Black m m m m m m

Grey Matter m m m m m m

l = standartinis, m = pasirinktinis elementas už papildomą kainą. *„Metallic“, „premium“ ir „mica“ dažai ir visiškai odinė apdaila yra pasirinktiniai elementai, kurie kainuoja papildomai. 
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Buteliai ir gėrimai
Butelių laikikliai yra bet kurioje prietaisų skydo 
pusėje, o modeliuose su mechanine 
transmisija centrinėje konsolėje yra 
ištraukiamas puodelių laikiklis.
Didelėse durų kišenėse gali tilpti A4 formato 
dokumentai ir 2 l butelis.

Dėtuvė monetoms ir smulkiems daiktams
Kišenės, dėžės ir kabliai, skirti efektyviai 
išnaudoti vietą kabinoje.

Novatoriški daiktų susidėjimo sprendimai
Pasirenkamos daiktų dėtuvės – „paslėpta“ 
dėžutė su 12 V lizdu virš prietaisų skydelio ir 
didele užrakinama daiktadėže.

Optimali vieta daiktams kabinoje
Suteikdamas daug vietos jūsų daiktams, 
„Transit Custom“ furgonas užtikrina, kad jūsų 
diena bus lengva ir efektyvi.

Viskam sava vieta

Tolesni veiksmai

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

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

komplektavimas
Apsilankykite vietinėje „Ford“ atstovybėje ir 
pasirinkite savo naujojo „Transit Custom“ 
konfigūraciją ir kainą.

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



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.

www.ford.lt
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