NY TRANSIT VAN

VISIONÆR. TEKNISK. ENESTÅENDE.
FORD HAR SAT SIT MÆRKE PÅ HVERT EKSEMPLAR.
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Denne brochure er udelukkende til inspiration da specifikationer og
udstyr afspejler europæiske forhold og ikke nødvendigvis er
retvisende for danske forhold.

Scan QR-koderne for at se mere indhold.
Se Fords bemærkelsesværdige historie i handling.

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven
Chrome Blue (ekstraudstyr)

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven
Moondust Silver (ekstraudstyr)

Den viste model er en Transit Trend L3 H2 Kombi i metalfarven
Kapoor Red (ekstraudstyr)
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Den bedste Ford
Transit
nogensinde
Bygget til hårdt arbejde
Endnu smartere. Endnu bedre. Endnu mere effektiv. Den nye Ford Transit
leverer endnu større produktivitet til din virksomhed.
Hele den nye Transit-serie giver større nyttelast og mere brændstofeffektive
motorer med stort drejningsmoment og anhængervægte. Den har endvidere et
nyt design foran med 3 stænger signaturgitter, stilfuld ny motorhjelm og
kofanger samt iøjnefaldende nye forlygter med LED-teknologi.
Inde i kabinen findes der indbygget tilslutning og avanceret
førerassistancesystemer, som hjælper dig gennem selv den hårdeste
arbejdsdag. Det nye interiør med attraktive materialer, sædestof og farver giver
passagerer endnu større komfort.

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven
Chrome Blue (ekstraudstyr)
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Velkommen til dit
nye kontor
Den nye Transit hjælper med at gøre selv den mest krævende arbejdsdag lidt
lettere.
Det rummelige, nydesignede interiør med dets nye instrumentpanel og
ergonomiske design i højeste kvalitet giver dig komfortabel kontrol. En ny
8-tommers skærm midt på instrumentpanelet understøtter knibe- og
strygebevægelser og leverer en bred vifte af information, underholdning og
navigation samt stemmekontrol (standardudstyr på Limited).
Der kan vælges mellem et standard dobbelt sæde som giver plads op til tre
personer eller et enkelt sæde, mens at gearstangen som er placeret på
instrumentbordet giver nem adgang under kørslen. Og fordi livet bag rattet
bliver lettere - og ser meget bedre ud - når du har plads til at gemme alt, hvad
du har brug for, vil du også finde masser af lettilgængelig opbevaringsplads.

Den viste model er en Transit Limited Van i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)
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Bygget til hårdt
arbejde
Uanset hvad du har brug for i en varebil, er den nye Transit bygget til at kunne
udføre arbejdet. Bag adskillesen til varerummet, der overholder DIN/ISOstandarder, findes der et varerum på op til 15,1 m3* at gøre godt med. Næsten
lodrette sider, et fladt varerumsgulv og en længde på op til 4.217 mm i L4
versionen gør det nemt at transportere genstande i standardlængder, som f.
eks. rør, byggeplader og tæpper.
Og der er nem og hurtig adgang til varerummet takket være den store
skydedørsåbning, bagdørene i fuld højde og det indbyggede trin ved bagdørne.
Desuden hjælper det robuste og nemt rengjorte varerum med at beskytte både
last og varebil

Den viste model er en Transit Trend L4 H3 Van i standardfarven Race Red.
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Surringsøjer

LED lys i varerum

Transits DIN/ISO-kompatible surringsøjer
er placeret lige over gulvet på
varerummets sidevægge. Dette gør det
lettere at sikre lasten i varerummet,
samtidig med at gulvet holdes fri for
forhindringer. (Standardudstyr)

Giver forbedret belysning i varerummet for
hurtigere og lettere af- og pålæsning.
(Ekstraudstyr til Van)

* Volumen i Transit L4H3
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Transit Van
Mellemlang akselafstand L2

Standardtag H2
FWD

10,0

Ståhøjdetag H3
FWD

11,2
m3*

m*

RWD/AWD

9,5

m3*

3

RWD/AWD

10,7

m3*

Lang akselafstand L3

Standardtag H2
FWD

11,5
m3*

RWD/AWD

11,0

sæder

Lasteevne op til 1453 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg

Europallets x4

Ståhøjdetag H3
FWD

13,0
m3*

RWD/AWD

12,4

2/3
sæder

Lasteevne op til 1399 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg

m3*

m3*

Lang akselafstand med forlænget
overhæng L4

2/3

Europallets x4

Ståhøjdetag H3
RWD/AWD

15,1
m3*

2/3
sæder

Lasteevne op til 2193 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg til 4.700 kg

Europallets x5

Europallet 1,200 mm x 800 mm.
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*Målt i kubikmeter og monteret med skillevæg i fuld højde.
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Plads til alt, du har
brug for
Hvis du har brug for at køre med et helt arbejdsteam samt værktøj eller fuld
last, er Transit Van med dobbeltkabine, den ideelle transportløsning.
Dobbeltkabine van giver mulighed for at have op til 4 personer i 2. række*.
Transit van med dobbeltkabine er en løsning der opbygges i Danmark.

* Tal med din lokale Ford forhandler for at få den løsning der passer til din virksomhed.

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van med dobbeltkabine i metalfarven Diffused
Silver (ekstraudstyr)
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Den fleksible
transporter
Der er rigelig plads til fører, mandskab og udstyr i den nye Transit Van med
dobbeltkabine. Du kan let og komfortabelt transportere et helt arbejdsteam på
op til syv personer samt alt deres værktøjer eller last i det alsidige varerum.

Utrolig alsidig
Hvis du har brug for en Transit, der er
endnu mere fleksibel i brug, skal du vælge
mandskabsmodellen. Den rummer op til 7
personer og er stort varerum.

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van med dobbeltkabine i metalfarven Diffused
Silver (ekstraudstyr)
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Van med dobbeltkabine
Mellemlang akselafstand L2

Standardtag H2
FWD

6,1

Ståhøjdetag H3
FWD

5-7

sæder

6,7

RWD/AWD

5,7

m3*

m3*

Standardtag H2
FWD

m3*

6,4

Standardtag H2
FWD

7,6

Ståhøjdetag H3
FWD

11,2
m3*

Lasteevne op til 1241 kg
Tilladt totalvægt på op til 3.500 kg

5-7

sæder

8,4

RWD/AWD

7,2

m3*

m3*

Lang akselafstand med forlænget overhæng L4
Europallets x3

sæder

Ståhøjdetag H3
FWD

13,0
m3*

Lasteevne op til 1192 kg
Tilladt totalvægt på op til 3.500 kg

Lasteevne op til 1190 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg

Ståhøjdetag H3
RWD/AWD

Standardtag H2
FWD

m3*

8,0

8-9

Lang akselafstand L3

11,5

m3*

m3*

RWD/AWD

Europallets x2

sæder

Ståhøjdetag H3
FWD

Lasteevne op til 1244 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg

Lang akselafstand L3

8-9

Mellemlang akselafstand L2

10,0

m3*

m3*

RWD/AWD

Europallets x2

Kombi

5-7

sæder

10,6 m *
3

Lasteevne op til 952 kg
Tilladt totalvægt på 3.500 kg
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*Målt i kubikmeter og monteret med skillevæg i fuld højde og afhænger også af den konkrete opbygning i Danmark. For Kombi er volumen opgjort uden sæder bag

Europallet 1,200 mm x 800 mm.
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Ejeromkostninger
Kvalitet og slidstyrke er indbygget overalt på den nye Transit.
Takket være de avancerede motorer, innovative brændstof besparende teknologier og en ny overvågning af køretøjsvedligeholdelse, som analyserer måden køretøjet køres
på, kan den nye Transit bidrage til at forbedre pålidelighed, køreeffektivitet og driftsomkostninger.

Overvågning af køretøjsvedligeholdelse

Ford Easy Fuel brændstofpåfyldning uden tankdæksel

Auto-Start-Stop

Analyserer køretøjets data for at sikre, at motoren kan fungere
optimalt. Viser en række oplysninger på instrumentpanelet,
herunder resterende mængde af AdBlue® væske og advarsel
for vand i brændstof. (Standardudstyr)

En enestående sikkerhedsforanstaltning, som sikrer, at ingen
kommer til at påfylde forkert brændstof ved et uheld. Intet
tankdæksel, ingen snavsede fingre (Standardudstyr)

Stopper motoren automatisk, når du holder stille og skifter til
frigear. Når du er klar til at sætte i gang igen, starter motoren
stille og roligt, så både brændstofforbrug og
udstødningsemission reduceres (Standardudstyr undtagen på
AWD modeller)
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Forhjulstræk (FWD)
■

■
■

Lavere læssehøjde og dermed
lettere af- og pålæsning
Større varerum og øget loftshøjde
Større brændstofeffektivitet og
nyttelast end tilsvarende RWDmodeller

Drivkraft
For bedre at leve op til dine arbejdskrav fås den nye Transit med et udvalg af
for-, bag- eller firehjulstræk*. Alle motorer drives som standard af en manuel
6-trins gearkasse. Til forhjulstræk er ligeledes en automatgearkasse
tilgængelig**.

Baghjulstræk (RWD)
■

■

■

Traditionelt design til tungere
opgaver
Det ideelle valg til
bugseringsopgaver
Fremragende vejgreb ved tungt
læs og kraftig acceleration

I vanskeligt føre giver firehjulstræk klart det bedste vejgreb. Transits intelligente
system med firehjulstræk fås på udvalgte modeller*, og giver en mere jævn og
sikker kørsel på udfordrende overflader.

Firehjulstræk (AWD)
■

■

■

Føreraktiveret firehjulstræk med
ekstra trækkraft til vanskelige
terrænforhold
Ved normal kørsel trækker bilen
på baghjulene. Når firehjulstræk er
aktiveret, øges trækkraften
automatisk på det eller de hjul,
der har mest vejgreb.
Egnet til redningstjenester eller
virksomheder, hvor der ofte
udføres felt- eller sporarbejde

Automatisk 6-trins gearkasse
Giver en jævn og afslappende
køreoplevelse, især i tung trafik. Giver
mulighed for at låse gear under mere
udfordrende kørselsforhold, f.eks. på glatte
veje eller stejle bakker. (Ekstraudstyr på
modeller med forhjulstræk)

*Firehjulstræk er tilgængelig på Van 350 L2/L3/L4.
**En ny automatisk 10-trins transmission vil være tilgængelig som ekstraudstyr på modeller med baghjulstræk, som forventes
at kunne bygges fra marts 2020. Kontakt din Ford Transit forhandler for nærmere oplysninger.
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Leveres tilsluttet
Kun Ford kan levere et fuldt forbundet økosystem, der er indbygget fra starten. FordPass Connect-modemet* og FordPassappen gør jobbet nemmere, og giver adgang til en række effektivitets- og sikkerhedsfunktioner.

■

■

Live Traffic** leverer opdateret trafikinformation direkte til dit SYNC
3-Navigationssystem. Teknologien beregner derefter den anbefalede rute baseret
på trafikforholdene, så du bruger mindre tid på vej til dit næste job
Indbygget Wi-Fi*** med hastigheder på op til 4G gør det muligt at bruge op til 10
mobile enheder. Du kan endda bruge hotspottet på op til 15 meters afstand fra
køretøjet for mere effektivt mobilt arbejde, når du ankommer til stedet

■

■

■

■

Din smartphones nye bedste ven
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 er problemfrit integreret med din smartphone, så du kan styre alt såsom telefonopkald og tekstbeskeder til musik og navigation - alt via en 8"-skærmen eller
gennem enkle talekommandoer. Ruteopdateringer hjælper med at holde dig på rette vej og til tiden og er gratis i en begrænset periode efter køretøjets registrering.

SYNC 3-funktioner
■
■
■

■

■

Brug din musik, apps og navigation med helt enkle talekommandoer
Hør dine tekstbeskeder blive læst højt for dig
Benytte Emergency Assistance† til automatisk at foretage opkald til en
alarmcentral og oplyse bilens position på det pågældende lands sprog
Styre SYNC-kompatible apps med AppLink, mens Apple CarPlay lader dig
navigere din smartphone via SYNC 3-skærmen, som om det var dit håndfrie sæt.
En berøringsskærm med farve understøttes af 'swipe'-bevægelser, og lader dig
arrangere applikationsikoner og baggrundsvisninger lige som du ville gøre det på
din tablet eller smartphone

Ford Data ServicesTM†
Med Ford Data ServicesTM og FordPass Connect kan du modtage køretøjsdata
sikkert til enten din egen tele-app eller via din valgte telematikudbyder. Den
tilgængelige data omfatter: køretøjets tilstand, køretøjets placering,
brændstofforbrug og køreegenskaber, og kan modtages på flere køretøjer. Data kan
integreres med din eksisterende interne app eller din valgte tele udbyder.

Alarm Notification Hvis alarmen udløses, vil du blive underrettet i FordPassappen, så den hjælper med at holde din bil sikker
Remote Lock & Unlock lader dig kontrollere om køretøjet er låst og at låse det
eksternt, uanset hvor langt væk du er
Find parkeringspladser i nærheden og filtrér resultaterne efter køretøjets krævede
minimumshøjde
Vehicle Status hjælper føreren med at holde øje med grundlæggende
vedligeholdelse og hurtigt kontrollere, om der er tilstrækkelig brændstof, og at
dæktrykket er korrekt for den aktuelle belastning

Ford TelematicsTM†
Med Ford TelematicsTM og FordPass Connect kan du nemt se data for og styre alle
dine køretøjer ved hjælp af vores intuitive brugerinstrumentpanel. Modtag data på
flere køretøjer om bl.a. køretøjets tilstand, køretøjets placering, brændstofforbrug og
køreegenskaber. Oplysningerne vises med en brugbar oversigt, der leverer de data,
du har brug for til at styre alle dine køretøjer.

Få adgang til yderligere funktioner via din smartphone med FordPass App.
■

■

Vælg interessepunkter langs din rute. FordPass sender disse steder til din SYNC
3-Navigation, når du tilslutter via AppLink
Søg efter tankstationer, ledige parkeringspladser eller spisesteder

*FordPass Embedded modum er ekstraudstyr. Bilens modem opkobles ved leveringen af bilen. Du kan vælge visse datadelinger til/fra. Teknologien vil blive stillet til rådighed på udvalgte markeder i 2019, og de resterende markeder følger frem til 2020.
Adgang til **Live Trafic er gratis i de første 2 år efter registreringen af en ny Ford med SYNC 3-navigation. Herefter betales et gebyr.
***Wi-Fi hotspot (op til 4G LTE) inkluderer en gratis trådløs data-prøveversion, der begynder på tidspunktet for aktivering og udløber efter 3 måneder eller når 3 GB data er brugt, alt efter hvad der kommer først. Der kan købes yderligere data senere hos Vodafone/YouSee. Der
henvises til deres hjemmeside for detaljer om deres datapakker. For at kunne benytte den indbyggede Wi-Fi-hotspot-kapacitet skal et 2019-Ford-køretøj leveres med den nødvendige hardware, og en datalicens er påkrævet. Datadækning og service er ikke tilgængelig overalt,
og vilkårene i din datalicens, herunder gældende besked- og datahastigheder kan være gældende.
†Ford Data Services™ og Ford TelematicsTM kræver en gyldig kontrakt og kontoabonnement.

Bemærk: Fuld SYNC 3-smartphone-integration er kun tilgængelig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller højere. Nogle SYNC 3-funktioner kræver en dataforbindelse, så mobile dataafgifter vil være gældende. Du kan se, om Apple CarPlay og Android Auto kan anvendes i
Danmark ved at gå ind på de officielle websteder for Apple CarPlay og Android Auto.
†
Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til en alarmcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød, hvor en af airbaggene er udløst, eller
brændstofpumpen er afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere end 40 europæiske lande og regioner.
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Smart parkering
Det kan være både vanskeligt og stressende at parkere i trafikerede gader eller
i en parkeringsbås med meget lidt plads omkring. Men med parkeringssensor
for, bag og sidenØ (standardudstyr på Limited) gør den nye Transit det
nemmere, end du tror muligt. Sensorer kan registrere objekter omkring
køretøjet og advare dig, hvis du kommer for tæt på. PakkeringspakkenØ går
endnu længere ved at identificere en parkeringsplads, der har den rigtige
størrelse og styrer dig automatisk ind eller ud, mens du selv styrer pedalerne og
gearene. (Ekstraudstyr)
Der kan også fås et højt placeret bakkamera. Et bredere billede under bakning
viser området bag køretøjet for bedre synlighed under dårlige forhold.
Bakkamera opnår forbedret visning, hvis vidvinkel frontkamera er bestilt.
(Ekstraudstyr)

Vinkelret parkering

Parallel parkering

PakkeringspakkeØ kan identificere en
parkeringsplads, der har den rigtige
størrelse, og derefter hjælpe med at styre
bilen på plads.

ParkeringspakkenØ kan endda hjælpe med
at styre ud af en parallel parkeringsplads.

Ø

Fungerer ved hjælp af sensorer.

Den viste model er en Transit Limited L3 H3 Van i metalfarven Moondust Silver
(ekstraudstyr)
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Altid forudseende
Den nye Transit er designet til at passe på dig, dit køretøj og dem omkring dig. BLIS-system med advarsel om krydsende trafikØ2) advarer dig via diskrete advarselslamper
indbygget i begge spejle, når et andet køretøj (bil, varevogn eller lastbil) kommer ind i din blinde vinkel under kørslen (ekstraudstyr). Funktionen for krydsende trafikØ2)
bagude advarer, hvis den registrerer en kørende bil eller en anden fare, mens du er ved at bakke vinkelret ud af en parkeringsbås, og den kan aktivere bremserne automatisk,
hvis du ikke selv reagerer tilstrækkeligt. Live Traffic* holder dig orienteret om hændelser og forsinkelser på din rejse. (Ekstraudstyr)

Advarsel om krydsende trafik bagudeØ2)

Live Traffic*

BLIS-systemØ2)

Når du bakker vinkelret ud fra en parkeringsbås, afsøger
advarselsfunktionen for krydsende trafik bagude til højre og
venstre, Hvis systemet registrerer et køretøj i bevægelse eller
en anden fare, bliver du advaret visuelt og med en
alarmtone(indgår i BLIS.systemet, som er ekstraudstyr).

Leverer opdateret trafikinformation direkte til dit SYNC
3-navigationssystem. Teknologien justerer derefter din
anbefalede rute baseret på trafikforholdene, hvilket hjælper
dig med at ankomme mere afslappet og til tiden. Kan benyttes
med FordPass via SYNC 3 med navigation.

Når du kører, og et andet køretøj (personbil, varebil eller
lastbil) befinder sig i sidespejlenes blinde vinkel, advarer
BLIS-systemet dig via en advarselsymbol i sidespejlet i den
relevante side. (Ekstraudstyr)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.
*Adgang til Live Trafic er gratis i de første 2 år efter registreringen af en ny Ford med SYNC 3-navigation. Herefter betales et gebyr.
Ø

2)

Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)
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Bestem dit eget
tempo
Bestem dit eget tempo med Intelligent farttilpasningØ2). Systemet kan
identificere den gældende hastighedsgrænse og opretholde den valgte
hastighed inden for den registrerede grænse. Avanceret radarteknologi scanner
for langsommere trafik foran køretøjet og kan automatisk justere hastigheden
for at opretholde en forudindstillet afstand til køretøjet foran. Når de
forankørende sætter farten op igen, genoptages fartpilotens indstillede
hastighed automatisk. (Ekstraudstyr, kræver SYNC 3 med Navigation)

Intelligent farttilpasningØ2)
Kombinerer Intelligent hastighedsbegrænser med Adaptiv fartpilot og
Trafikskiltegenkendelse for at identificere den gældende hastighedsgrænse og begrænse
køretøjets hastighed inden for den registrerede grænse. (Ekstraudstyr, kræver SYNC 3 med
Navigation)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.

Ø

2)

Den viste model er en Transit Limited L3 Van i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)
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Et skridt foran
Ved hjælp af kamera- og radarteknologi kan Pre-Collision AssistØ2) med
fodgænger genkendelse* overvåge afstanden til andre køretøjer og
fodgængere i området*. Hvis der registreres en risiko for kollision, advarer
systemet dig med hørbare og visuelle advarsler og for-oplader om nødvendigt
bremserne og øger bremsefølsomheden for at levere fuld respons, når du
bremser. Hvis systemet afgør, at en kollision er overhængende, kan Aktivt
bremsesystemØ2) automatisk aktivere fuld opbremsning for at mindske
effekten af en mulig kollision. (Ekstraudstyr)

Pre-Collision AssistØ2) med fodgængerregistrering*
Ved hjælp af radar og et kamera er systemet designet til at genkende andre køretøjer og
fodgængere i nærheden* og kan advare dig om en mulig kollision. (Ekstraudstyr)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
2)Førerassistance.
*Fodgængerregistrering er designet til at fungere ved hastigheder på op til 80 km/t og i dagslys.
Ø

Den viste model er en Transit Limited L3 H3 Van i standardfarven Race Red
(standardudstyr)
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Gør alting lidt lettere

Valgbare køremåder

SidevindsstabiliseringØ2)

Elektrisk servostyring

Giver dig mulighed for at vælge mellem
forskellige køremåder: Normal, Eco,
Slippery og på RWD-køretøjer med
fabriksmonteret anhængertræk Tow/
Haul-tilstand. Systemet justerer
forskellige indstillinger, herunder
ydelsen og styring, for at gøre kørslen
lettere under visse forhold.
(Standardudstyr)

Hjælper føreren med at holde sig i sin
bane ved kraftige vindstød ved hjælp af
ESC-systemet der registrere, når bilen
påvirkes af sidevind.

Giver forskellige former for assistance
afhængigt af køretøjets hastighed,
samtidig med at det hjælper med at
forbedre brændstoføkonomien ved at
bruge elektrisk kraft i stedet for at bruge
strøm fra motoren. (Standardudstyr på
alle FWD- og RWD-modeller)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.

Ø

2)

Elektronisk
stabilitetsprogram (ESC)
Ø1)

Registrerer, hvis du afviger fra din
køreretning, og forsøger at holde dig på
ret kurs ved automatisk at regulere
bremse- og motorkraften. AntispinØ1)
forhindrer overdreven hjulspin og giver
det bedst mulige greb ved konstant at
overvåge og justere det moment, der
leveres til de enkelte hjul.
(Standardudstyr)
Ø

VognbaneassistanceØ2)*

ParkeringssensorerØ2)

Front-vidvinkelkamera

Vognbaneadvarslen advarer dig ved at
sende vibrationer gennem rattet, hvis du
nærmer dig striberne i din vognbane
uden at bruge blinklyset. Hvis du ikke
reagerer, kan Vognbaneassistent hjælpe
med at styre drejningsmomentet for at
hjælpe dig med at guide dig tilbage i
højre kørebane. (Ekstraudstyr)

Med en Ford Transit har du mange flere
muligheder for at finde parkering, også
selvom pladsen er trang. En
advarselstone hjælper dig med at
bedømme afstanden sikkert mellem
bilen og hindringer foran og bagved for
nem parkering og manøvrering.
(Standardudstyr på Trend og Limited)

Ekstra bredvinklet kamerabillede fra
bilens forende, inkl. højre og venstre
side. Især praktisk i vejkryds, og når der
køres ud fra en parkeringsbås, hvor
udsynet til siden er begrænset.
(Ekstraudstyr, inkluderer bakkamera)

Ø

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.
* Fungerer ved hastigheder over 65 km/t på flersporede veje
med tydelig vognbaneafmærkning

Ø

2)

2)

Elbetjent skydedør til
varerum
Gør det lettere at læsse og losse
varerummet. Kan betjenes ved hjælp af
dørhåndtaget, knap på
instrumentbordret eller via
fjernbetjeningen. (Ekstraudstyr på Van)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Sikkerhedsudstyr

1)
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Trend

Udvendigt udstyr
■
■

■
■
■
■
■
■

Elbetjente, opvarmede sidespejle
Halogenforlygter i projektørstil med
statiske kurvelygter
Tågeforlygter
Heldækkende hjulkapsler
Parkeringssensorer for og bag
Opvarmet forrude
El-betjente sideruder i fordøre
Fjernbetjent centrallås

Indvendigt udstyr
■

■
■

■
■
■
■

Enkelt DIN AM/FM-radio, MyFord Dock, 4
højttalere (2 bas og 2 diskant), ratbetjening
til lyd, USB-port og Bluetooth®
Rengøringsvenligt varerumsgulv (kun Van)
Fartpilot med justerbar
hastighedsbegrænser
Førersæde med lændestøtte og varme
Læderbetrukket rat
Motorkabine varmer
Airbag i førersiden

Motorer
Diesel
130 hk (96 kW)/360 Nm
170 hk (125 kW)/390 Nm
185 hk (138 kW)/415 Nm

Modeltyper
Van
Kombi

*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i
SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til en
alarmcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød,
hvor en af airbaggene er udløst, eller brændstofpumpen er
afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere end 40 europæiske
lande og regioner.
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Den viste model er en Transit Trend L3 H2 Van metalfarven Kapoor Red (ekstraudstyr)

Limited

Udvendigt udstyr ud over
Trend
■
■
■

HID-xenonforlygter med LED kørelys
16" alufælge
Parkeringssensorer for, bag og siden

Indvendigt udstyr ud over
Trend
■

■

AM/FM-radio med DAB, integreret
navigation, Ford SYNC 3 (omfatter
nødhjælp*) med Bluetooth®, AppLink®,
oplæsning af sms'er i bilens højttalere, 8"
skærm, ratbetjening til audio, USB-port, 4
højttalere forrest (2 bas og 2 diskant)
Læderbetrukket gearknop

Motorer
Diesel
170 hk (125 kW)/390 Nm
185 hk (138 kW)/415 Nm

Modeltyper
Van

*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i
SYNC, der anvender en Bluetooth® parret og tilkoblet
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til en
alarmcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød,
hvor en af airbaggene er udløst, eller brændstofpumpen er
afbrudt. Funktionen kan anvendes i mere end 40 europæiske
lande og regioner.
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Den viste model er en Transit Limited L3 H2 Van i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)

Farver og indtræk
Vælg farve og
indtræk, der passer til
dine firmafarver.
Frozen White
Standardfarve

Blazer Blue
Standardfarve

Race Red
Standardfarve

Moondust Silver
Metalfarve*

Agate Black
Metalfarve*

Kapoor Red
Metalfarve*

Magnetic
Metalfarve*

Chrome Blue
Metalfarve*

Diffused Silver
Metalfarve*

1. Trend og Limited
Sædeflade: Capitol i Ebony
Sædesider: City i Ebony
2. Trend (markedsføres ikke i Danmark)
Sædeflade: Crosshatch på Salerno i Dark
Palazzo Grey
Sædesider: Salerno vinyl i Ebony

1.

2.

12 års garanti mod rustgennemtæring
Transit’s slidstærke ydre skyldes en minitiøs flertrinsbaseret lakeringsproces. Karrosserisektionerne med indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks, robust dæklak og nye materialer og
påføringsprocesser sikrer, at den bevarer sit flotte udseende i mange år.
Bemærk De viste fotos er udelukkende beregnet til at illustrere karrosserifarver og gengiver ikke nødvendigvis den beskrevne model. Farver og tilpasninger, der er gengivet i denne brochure, kan variere fra de faktiske farver på grund af begrænsningerne i de anvendte
trykningsprocesser.
*Merpris for metalfarve (ekstraudstyr)

Zinklag
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Fosfatlag

Elektroforetisk
grunderlag

Grunder

Dæklak

Klarlak

Det individuelle udstyr
Tagbøjler, basissæt, aflåselig

Indvendig tagbagagebærer

Sidestænger

Gummimåtter

Beskyttelsesskjold

Tagbøjlerne anvendes som basissæt til
fastgørelse af bagage eller tagholdere.
Kan udbygges med en ekstra tagbøjle
for at øge stabiliteten. (Tilbehør)

Til effektiv udnyttelse af pladsen under
loftet. Sættet indeholder 2 sorte
stålstativer med en maksimal
lastkapacitet på 50 kg. (Tilbehør)

Praktiske sidestænger i rustfrit stål (60
mm diameter x 1,5 mm) giver ekstra
beskyttelse mod stød og skrammer.
(Tilbehør)

Måtter til helårsbrug med Transit logo.
De er skræddersyet til bilen og beskytter
effektivt mod snavs og væde. Måtten i
førersiden fastgøres til gulvet, så den
ikke kan glide. (Tilbehør)

Robust og rustfast skjold beskytter
motor og gearkasse mod skader. Nemt
at afmontere ved olieskift og
regelmæssigt serviceeftersyn.
(Tilbehør)

Q-Top®+ (Q-Tech) tagbagagebærer

Beskyttelsesgitter til bagrude

Letvægtskonstruktion i aluminium med
ekstra lastkapacitet*. Velegnet til
transport af store, lange eller
pladskrævende genstande, og giver
større fleksibilitet. (Tilbehør). Kan også
leveres med en stigerulle bagest til
nemmere pålæsning (Tilbehør)

Gitter til montering på indersiden af
bagruderne for ekstra tyverisikring,
forstyrrer ikke udsynet bagud. (Tilbehør)

Brink

®+

anhængertræk

Bosch®+ bakadvarsel
Forbundet til bakgearet, afgiver en
effektiv advarselstone, når bilen bakker.
(Tilbehør)
ClimAir®+ vindafvisere
Lader frisk luft komme ind i kabinen,
selv i let regn- eller snevejr. (Tilbehør)

Til ekstra transportkapacitet.
Anhængertrækket med fast trækarm
klarer op til 3,500 kg (afhængig af
motortypen). (Tilbehør)

Vodafone parkeringssensorer

Stige, bag

Rhino Products®+ SafeStep™

Til bageste lastrumsdøre med
maksimal åbningsvinkel på 180°. (Ikke
til L4-modeller). Lastkapacitet
125 kg. (Tilbehør)

En advarselstone hjælper dig med at
vurdere afstanden ved parkering.
(Tilbehør)

Træbeklædning til lastrumsgulv

Indvendige lastholdere

Bagagenet

Hårdt trægulv og anti-glide belægning. Tre
integrerede lastskinner (fire skinner i LWB-EF
L4), ISO-kompatible og 500 daN testet.
Aluminiumskanter i dørsektioner for bedre
holdbarhed. (Forventes senere, mere
information følger)

Sættet indeholder sideskinner i halv og fuld
højde med fastsurringssæt, inkl. kroge og
remme. (Tilbehør). Gulvsættet indeholder
gulv i hårdt træ med skridsikker belægning og
integrerede surreskinner (overholder 500
daN/ISO), lastskinner til taget og fire
fjederstænger. (Tilbehør)

Nem og sikker fastgøring af last. Velegnet til
kurer- og udbringningstransport. Fastgøres i
sidemonterede lastsurrepunkter, og kan
lægges i opbevaringspose, når det ikke er i
brug. Maks. vægtbelastning 500 daN.
(Tilbehør)

Solidt bagtrin som giver dig nemmere
adgang til varerummet. (Tilbehør)

+Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti. Se bagsiden for nærmere oplysninger.
*Se bilens specifikationer for vægte og nyttelast.
Du kan se mere tilbehør i online tilbehørskataloget på www.ford-tilbehoer.dk
Du kan se forskellige artikler med Ford logo (lige fra beklædning og livsstilsprodukter til modelbiler) her: www.fordlifestylecollection.com
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Stærk og økonomisk
Stærke valgmuligheder

360 Nm

Lige fra kraft og moment til brændstoføkonomi og raffinering er hver motor i næste generation af Ford EcoBlue
diesel-serien optimeret til at imødekomme alle behov. De opgraderede motorer er konstrueret til at opfylde de
seneste Euro 6.2-emissionsstandarder, og er endnu renere og mere brændstofeffektive end deres forgængere.
Det giver en forbedring af brændstoføkonomien på op til 7 procent sammenlignet med de tidligere modeller.

Effektivt brændstofbesparende
teknologier
■
■

Auto-Start-Stop
Ford Smart regenerativt ladesystem

390/415 Nm

■
■
■
■

Indikator til gearskift for at køre økonomisk
Elektrisk servostyringssystem (EPAS)
Forbedringer i det aerodynamiske design
Dæk med lav rullemodstand

310 Nm
105 hk

Fra

207 g/km*

Effektiv
2.0L Ford EcoBlue 105 hk dieselmotor
Transit’s nye 2,0 liters Ford EcoBlue 105 hk (77
kW)/310 Nm dieselmotor kombinerer et usædvanligt
lavt brændstofforbrug (op til 12,7 km/l* ved blandet
kørsel) med raffineret motorteknik og ualmindeligt
gode køreegenskaber. Den avancerede
motorkonstruktion holder driftsomkostningerne nede
uden at gå på kompromis med lasteevne eller
ydeevne.
*105 hk op til 12,7 km/l, fra 207 g/km. WLTP-testtal for beregnede kørecyklusser.

130 hk

Fra

213 g/km**

Fleksibel
2.0L Ford EcoBlue 130 hk dieselmotor
Den nyeste 2,0-liters Ford EcoBlue 130 hk (96
kW)/360 Nm dieselmotor finder en smuk balance
mellem at levere den ekstra kraft og det
drejningsmoment, der er nødvendig for bil og
anhænger uden at gå på kompromits med
udledningen.
**130 hk op til 12,3 km/l og fra 213 g/km. WLTP-testtal for beregnede kørecyklusser

170/185
hk

Fra

214/229

g/km***

Kraftfuld
2.0L Ford EcoBlue 170 hk og 185 hk
dieselmotorer
Ford EcoBlue dieselmotoren på 170 hk (125 kW) får nu
følgeskab af en ny 185 hk (136 kW) motor, der udvikler
et imponerende drejningsmoment på 415 Nm. Med
den mest kraftfulde motor i serien er dette
hårdtarbejdende køretøj det ideelle valg til tunge laster
og til bugsering, samtidig med at den leverer
fremragende brændstofeffektivitet***.
***185 hk fra 229 g/km. WLTP-testtal for beregnede kørecyklusser

Ren diesel
teknologi

Ford EcoBlue
dieselmotorer
Den nye Transit's udvalg af opgraderede
Ford EcoBlue dieselmotorer overholder de
seneste strenge Euro 6.2
emissionsstandarder.
Ford EcoBlue-dieselmotorer er udstyret
med et SCR-system (selektiv katalytisk
reduktion), der anvender AdBlue® (urea/
vandbaseret væske) til at omdanne
NOx-emission i udstødningsgassen til
kvælstof og vand. Dieselmotorerne er også
udstyret med et partikelfilter, som
reducerer mere end 99% af de udledte
partikler fra bilens udstødning.

Bemærk For yderligere brændstoføkonomi og udledning henvises der til afsnittet
Specifikationer.
Bemærk Nogle af teknologierne ovenfor er ekstraudstyr og kan muligvis ikke leveres til
alle modeller. Se specifikationsoversigterne, eller kontakt Ford Transit Erhvervscenter
for yderligere information.

40

41

Ford Service
Ford Service
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holde
forretning
din forretning
kørende kørende
og dine driftsomkostninger
og dine driftsomkostninger
nede. Ford
nede. Ford
Transit24
Transit24
er en B2B-servicepakke
er en B2B-servicepakke
med effektive
med effektive
praktiskepraktiske
produkter
produkter
og serviceydelser
og serviceydelser
til
til
overkommelige
overkommelige
priser, hvor
priser,
du som
hvor varebilsejer
du som varebilsejer
får
får
eksklusiveksklusiv
eksperthjælp
eksperthjælp
gennemgennem
vores vores
specialiserede
specialiserede
forhandlernet
forhandlernet
- Ford Transit
- Ford Transit
Erhvervscenter.
Erhvervscenter.

Hvad Hvad
indgårindgår
i FordiTransit24
Ford Transit24
Service,
■ Service,
mens dumens
venter
du venter

■

Service
■ til
Service
sent på
til aftenen
sent på aftenen
(tjek forretningens
(tjek forretningens
åbningstider)
åbningstider)

■

■

Prioriteret
■ Prioriteret
indskrivning
indskrivning
til service
til service

■

Reparation
■ Reparation
og på vejen
og på
igen
vejen
inden
igen
forinden
24 timer**
for 24 timer**

■

Hente-bringe
■ Hente-bringe
service***
service***

■

Før-synstjek
■ Før-synstjek

■

Lånebil
■ af
Lånebil
samme
af type****
samme type****

■

Originale
■ Originale
Ford reservedele
Ford reservedele

■

Hurtig■ogHurtig
korrekt
ogFord
korrekt
diagnose
Ford diagnose

■

Gratis■videotjek
Gratis videotjek
eller servicerådgivning
eller servicerådgivning

■

Ford uddannede
■ Ford uddannede
mekanikere
mekanikere

■

Gratis■sundhedstjek
Gratis sundhedstjek
mellem serviceeftersyn
mellem serviceeftersyn

■

Ikke-planlagt
■ Ikke-planlagt
reparation
reparation

■

Prioriteret
■ Prioriteret
reparation
reparation
i hastetilfælde
i hastetilfælde

■

Gratis■vejhjælp
Gratis vejhjælp
i Europai Europa

■

Samme
■ Samme
kontaktnummer
kontaktnummer
til al din til
Ford
al din
service
Ford service

Finansieringsløsninger
Finansieringsløsninger
til erhvervsbiler
til erhvervsbiler
FordFord
serviceaftaler*
serviceaftaler*
Bedre sikret,
Bedrestørre
sikret,
tryghed
større tryghed
Du kan trygt
Du kan
vælge
trygt
osvælge
til at finansiere
os til at finansiere
din Forddin
erhvervsbil,
Ford erhvervsbil,
fordi vi har
fordi
størrelsen
vi har størrelsen
og ekspertisen
og ekspertisen
på markedet
på markedet
til at
til at Ved at være
Ved forudseende
at være forudseende
undgår du
undgår
stigende
du stigende
kunne tilbyde
kunnedig
tilbyde
et bredt
dig et
udvalg
bredtaf
udvalg
finansieringsløsninger.
af finansieringsløsninger.
vedligeholdelsesomkostninger.
vedligeholdelsesomkostninger.
Med din Med
personlige
din personlige
Ford
Ford
serviceaftale
serviceaftale
holder du
holder
din Ford
du din
kørende,
Ford kørende,
og forlænger
og forlænger
Ford Credit:
FordForskellige
Credit: Forskellige
finansieringsløsninger
finansieringsløsninger
til
til
dens levetid.
densDu
levetid.
vælger
Dublot
vælger
denblot
serviceaftale,
den serviceaftale,
der passer
der passer
erhvervskunder,
erhvervskunder,
som ønsker
somat
ønsker
eje deres
at eje
bil.deres bil.
bedst tilbedst
dit behov.
til dit behov.
Ford Lease:
FordSpecialiseret
Lease: Specialiseret
i kontraktbaseret
i kontraktbaseret
leje og leasing
leje og leasing
En serviceaftale
En serviceaftale
kan typisk
kan
tegnes
typisksom
tegnes
en basisaftale,
som en basisaftale,
hvor
hvor
og tilbyder
og alternative
tilbyder alternative
finansieringsløsninger
finansieringsløsninger
alt efter alt efter service er
service
dækket,
er dækket,
eller som
eller
en udvidet
som en serviceaftale
udvidet serviceaftale
til
til
behovetbehovet
i din virksomhed.
i din virksomhed.
fast pris fast
medpris
denmed
samme
den dækning
samme dækning
som basissom basisKun erhvervskunder.
Kun erhvervskunder.

serviceaftalen
serviceaftalen
PLUS sliddele.
PLUS sliddele.
Alt arbejde
Alt på
arbejde
din bilpå
bliver
din bil bliver
udført afudført
en autoriseret
af en autoriseret
Ford reparatør.
Ford reparatør.
Din FordDin
forhandler
Ford forhandler
rådgiver rådgiver
dig gernedig
om,
gerne
hvilken
om, hvilken
serviceaftale
serviceaftale
der passer
dertilpasser
dig. til dig.

Hvis du beslutter
Hvis du beslutter
dig for atdig
sælge
for at
din
sælge
bil, kan
dinserviceaftalen
bil, kan serviceaftalen
overdrages
overdrages
til den nye
til den
ejer, nye
så din
ejer,
bils
såbrugtværdi
din bils brugtværdi
øges. øges.

FormåletFormålet
med Ford
med
Transit24
Ford Transit24
er at ydeer
den
at yde
heltden
rigtige
helt rigtige
service effektivt
service effektivt
og praktisk
og praktisk
for voresfor
erhvervskunder.
vores erhvervskunder.
Og
Og
hvad enten
hvad
det
enten
er fordet
at er
få for
eftersyn,
at få eftersyn,
vedligeholdelse
vedligeholdelse
eller
eller
reparation,
reparation,
er det her,
er du
detfår
her,
det.
du får det.
Få mere Få
at vide
mereog
atfind
videnærmeste
og find nærmeste
Ford Transit
Ford Transit
Erhvervscenter
Erhvervscenter
her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24
her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24

*Serviceaftaler
*Serviceaftaler
tegnes hos din
tegnes
Ford-forhandler.
hos din Ford-forhandler.
(Gælder hos(Gælder
Ford-forhandlere
hos Ford-forhandlere
som tilbydersom
serviceaftaler)
tilbyder serviceaftaler)
**Reparationsarbejde
**Reparationsarbejde
påbegyndespåbegyndes
samme hverdag
samme
(såfremt
hverdag
bilen
(såfremt
indleveres
bileninden
indleveres
kl. 15:00)
inden
eller
kl.allersenest
15:00) ellerinden
allersenest
for 24 inden
timer efter
for 24indlevering.
timer efter Reparation
indlevering.af
Reparation
erhvervsbiler,
af erhvervsbiler,
der ikke kan der
køre,ikke
færdiggøres
kan køre, færdiggøres
inden for 24 inden
timer for
med
24forbehold
timer med
forforbehold
manglende
for reservedele.
manglende reservedele.
***Hente-bringe
***Hente-bringe
service udbydes
service
visse
udbydes
steder og
visse
sker
steder
efterog
aftale
skerog
efter
vedaftale
rimelig
ogkøretid
ved rimelig
(evt.køretid
mod merpris).
(evt. mod
Vi vasker
merpris).
desuden
Vi vasker
dindesuden
bil, så den
dinerbil,
ren,sånår
den
duerfår
ren,
den
nårudleveret.
du får den udleveret.
****Lånebil****Lånebil
af den samme
af den
typesamme
gælder type
ikke specialgælder ikke
ellerspecialombyggede
eller ombyggede
biler, og kun biler,
hvor det
og kun
er muligt.
hvor det er muligt.
OBS:

OBS:

Ford Credit:ØPositiv
Ford Credit:
kreditvurdering
Positiv kreditvurdering
kræves. Der kan
kræves.
stilles
Der
krav
kanom
stilles
sikkerhed.
krav omFord
sikkerhed.
Credit udbydes
Ford Credit
af Forso
udbydes
Danmark,
af Forso
filial
Danmark,
af Forsofilial
Nordic
af Forso
AB. Nordic AB.

Ø

Ford Lease: ◊Ford
Ford Lease
Lease:tilbydes
Ford Lease
af ALD
tilbydes
Automotive
af ALD Automotive
Ltd under firmanavnet
Ltd under firmanavnet
Ford Lease. Positiv
Ford Lease.
kreditvurdering
Positiv kreditvurdering
kræves. Der kan
kræves.
stilles
Der
krav
kanom
stilles
sikkerhed/kaution.
krav om sikkerhed/kaution.

◊

Varigheden †af
Varigheden
en Ford serviceaftale
af en Ford serviceaftale
er fra startdatoen
er fra startdatoen
for nybilsgarantien
for nybilsgarantien
(normalt den(normalt
første registreringsdato).
den første registreringsdato).
Antal eftersyn
Antal
medeftersyn
en Fordmed
serviceaftale
en Ford serviceaftale
afhænger afafhænger
varigheden
afaf
varigheden
aftalen ogafdet
aftalen
forventede
og detkilometerforbrug.
forventede kilometerforbrug.

†

42

43

Mål (mm)

Van












 

  













 

    













 

    









  

 

 

 

 




































































































L3 H2

L2 H2

L2 H2

L3 H2



B

 

  



 

 



 



  























 



  



















  

C

 




























 

D  



















E

    



















F

       



















G



































































































































































H 
I

 

J

 

K      
     
L



   

M   



   





   

  

N    

  



O   




























P

    
        





















    
        



























































 

L2 H3

L3 H3

L4 H3

L2 H3

L3 H3

L4 H3

L2 H2

L3 H2

L2 H3

L3 H3

L4 H3

   











 











  

   





 



  



































 



 

 

 















 

 

 















 




















 



 

 



  

 

   

   







 

 

 

 











  









G

I

I
H

N
J

C

J

E

L

K

H

N

E

K

L
M

M
D
O

B





                              
         
 
       
                       
                      

G

C



    

Van med dobbeltkabine

L2        L3      L4             H2      H3     FWD 
      
   RWD      AWD      SRW      DRW      
    
  
                        
  VDA-metoden  
                                
                   
             
   
           

44

   

 

















A 

Mål (mm)

Kombi
































F

A

D
O

B

A

F

45





 






 




 





  
  



 



Brændstofforbrug og CO2 udledning (EU6.2)
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Alt udstyr og alle specifikationer (findes ikke i trykt brochure)
Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal du downloade den digitale ebrochure eller se den interaktive brochure. De
kan downloades fra: www.FORD.DK eller scan QR-koden.
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Ford Transit Van er bygget til lasttransport – masser af
transport.
Ved køb af en ny varebil er der mange vigtige faktorer, som skal
overvejes. Nogle faktorer, som f.eks. valg af den bedst
velegnede variant, identificering af den påtænkte primære
brug og beslutning om den rigtige lastrumsstørrelse, er
forholdsvis enkle. Andre faktorer, som f.eks. beregning af
nyttelast, er vanskeligere.
Nyttelast
For at beregne nyttelasten skal du kende 2 ting, nemlig bilens
tilladte totalvægt og dens egenvægt.
Tilladt totalvægt er den højst tilladte vægt for bilen, i læsset
og køreklar stand. Det inkluderer selve bilen, monteringsudstyr,
fører og passagerer (baseret på branchens standardvægtnorm
på 75 kg pr. person), olier/væsker, 90% fuld brændstoftank (1
liter diesel = ca. 0,85 kg), ekstraudstyr og forhandlermonteret
udstyr samt last.
For nemheds skyld er Ford Transit modellerne betegnet ud fra
deres tilladte totalvægt. Det vil sige, at f.eks. en 280 har en
tilladt totalvægt på 2800 kg og en 300 en tilladt totalvægt på
3000 kg.
Egenvægt er vægten af en bil i med standardspecifikationer,
inkl. olier/væsker og 90% fuld brændstoftank, men uden fører,
passagerer og last.
Nyttelast er forskellen mellem disse to.
Tilladt totalvægt minus egenvægt = nyttelast

Så for at hjælpe dig med at vælge den rette bil til behovet er
der nedenfor en nærmere forklaring af de som kan påvirke en
bils nyttelast. Det omfatter, men er ikke begrænset til:
Fører og passagerer
Vi beregner vægten af føreren og passagerer baseret på
branchens standardvægt på 75 kg pr. person. Husk, at fører og
passagerer ikke medregnes i tallet for egenvægt, og derfor
reduceres nyttelasten tilsvarende, når fører eller passagerer
stiger på.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Det meste fabriksmonterede udstyr påvirker bilens nyttelast.
Eksempelvis kan et klimaanlæg øge vægten med ca. 18 kg og
dermed reducere bilens nyttelast tilsvarende.
Men ved montering af enkelt passagerforsæde i stedet for det
standardudstyrede dobbeltsæde reduceres bilens vægt ca. 12
kg, og øger dens nyttelast tilsvarende. Ford Transit Center kan
oplyse, hvilket udstyr der kan øge eller reducere bilens
egenvægt, og med hvor meget.
Serier
Alle oplyste tal for egenvægt i denne brochure gælder for
basismodeller med standardspecifikationer, medmindre andet
fremgår. Modeller i Trend serien vejer generelt mere end
basismodeller på grund af det monterede udstyr og
udstyrsniveauet.

Produktionstolerancer
Udsving i produktionsprocesser gør, at to biler oftest ikke vejer
nøjagtig det samme.
Tilbehør og eftermarkedsombygninger
Det er vigtigt at overveje nøje, hvad du vil montere yderligere
på bilen efter leveringen. Eftermonteret tilbehør eller
eftermarkedsombygninger på bilen kan påvirke dens nyttelast
negativt. Kontakt Transit Center for nærmere information og
rådgivning.
Hvis nyttelasten er en kritisk faktor for din virksomhed, eller
hvis bilen skal medtage last op til eller tæt ved dens
maksimale kapacitet, kan Transit Center bistå dig hermed. De
har ekspertisen og specialistviden og kan rådgive dig om,
nøjagtig hvilken bilspecifikation som opfylder din virksomheds
specifikke behov. Udstyrskonfigurering af din bil til
arbejdsbehovene
Konfigurer bilen efter arbejdet
Ford erhvervskøretøjer kan leveres med et stort udvalg af
standard- og ekstraudstyr. Ford Transit Center kan hjælpe dig
med at specificere det rette udstyr til bilen til din virksomheds
specifikke behov, herunder tekniske aspekter til forberedelse af
eftermonteret udstyr, specialudstyr eller ombygninger.
Bemærk Der er teknisk information til opbyggere på nettet i Karrosseri- og
udstyrshåndbogen @etis.ford.com under >information >>ombygninger.


  
 


  
 

   

 




 
 

Vi ønsker, at du får det optimale ud af din nye Ford. Derfor har du brug for at vide, hvor meget den er bygget til at transportere sikkert, både med hensyn til lasteevne og
lastrumsvolumen. Dit Transit Center bistår gerne med professionel rådgivning omkring vigtige specifikationsspørgsmål og kan hjælpe med at finde den rette bil til dit budget
og dine erhvervsbehov.

 

 

Få det meste ud af din nye Ford

Vægt og last















































































 









 











 











 











 











 

 





















































































                            
   
      
                                                   
                                                          
                           
 
                                  
                                         















 




 

 
 

 

 




  
 






  
 

Maks. tilladt vogntogsvægt (kg)
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Modelprogram




Anhængervægt med bremser (kg)
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Førerassistance























Køreoplevelse


Styling og design
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Udvendige lygter
   
   
     

























         









      









   









     









   









    









































Instrumenter og betjeningsfunktioner
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Komfort og praktisk brug


Ydeevne og effektivitet













       





         









       



   







 

  





  











   











         

     

          

   

       
      



         


















     







  













   









         















              















    















   
 



 




















Komfort og praktisk brug
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Praktisk udstyr


Sikkerhed og tryghed

Modeltype









    







 

     









     

















        









   









  

























    

     


   
   



    























 

 









   







 

Tæpper og indtræk
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Certificering













     







         






  





Elektrisk udstyr
Udvendigt udstyr









  







 

    







 

   







 

    







 

Varerum

       







 

 

         







 

         









   















    

      

   















 















 

























 







 

    







 









   
   

 

 

Instrumenter og betjeningsfunktioner







     

                 ◆Bemærk: Der må aldrig placeres et bagudvendt børnesæde på det forreste passagersæde i Ford biler, hvis airbaggen i passagersiden ikke er
slået fra.







    









 


























Specialudstyr (SVO)
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Næste skridt
Se optioner og specifikationer i den
elektroniske brochure, download den digitale
brochure eller se den interaktive brochure for
at se optioner og specifikationer. De kan
downloades på Ford.dk

prøv din nye Ford

Når du har købt din Ford

Når du kører afsted i din nye bil, er vi med hele vejen. Ford har et net af autoriserede værksteder, der
tilsammen dækker hele landet og sørger for at holde din bil i tiptop stand. Og hvis du på et tidspunkt skulle
være uheldig at få en skade på din Ford, er de autoriserede Ford værksteder det sikre valg. Med Ford Service
får du prismatch på service og reparationer, fri europæisk vejhjælp samt servicerådgivning og gratis Video
Check.

Besøg dit Ford Erhvervscenter og prøvekør din
nye Ford. Find dit Ford Erhvervscenter her:
www.ford.dk/find-forhandler

Ford Credit – finansiering uden omveje

byg din nye Ford

Ford Lease specialiserer sig i kontraktbaseret leje og leasing og kan tilbyde alternative finansierings-ordninger
alt efter behovet i din virksomhed (gælder kun erhvervskunder).

Se modeller og priser på ford.dk eller kontakt
din lokale Ford forhandler for at hører mere
om Ford Transit.

kontakt Ford Credit

Din lokale forhandler kan give dig enkle og
overskuelige råd med hensyn til de forskellige
måder, du kan finansiere dit bilkøb på. Du kan
få mere at vide på www.ford.dk eller ved at
ringe til Ford Credits kundeservice på telefon
43 68 20 00.

Du kan trygt vælge Ford Credit til at finansiere din Ford, for vi har størrelsen og ekspertisen på markedet til at
kunne tilbyde dig et bredt udvalg af finansieringsløsninger, hvad enten du er privat- eller erhvervskunde.

Du kan få mere at vide om vores finansieringsløsninger på www.ford.dk under punktet "Finansiering".

FordPass

FordPass er en ny app, der vil give dig mulighed for at se transport på en hel ny måde. Den finder
parkeringspladser i nærheden og forhandlerinformationer samt en masse nyttige vejledninger.
Live Traffic er gratis de første 2 år, efter du har købt en ny Ford med SYNC 3 og navigation – herefter er der en
fast, årlig pris.

Ved kassering af denne brochure
bedes den bortskaffet til genbrug.

www.ford.dk
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Illustrationer, beskrivelser og specifikationer: Oplysningerne i denne brochure var korrekte, da den gik i trykken. Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre
specifikationer, farver og priser på de modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation. Kontakt den lokale Ford forhandler for de seneste oplysninger. Ekstraudstyr: Udstyr, der heri er
beskrevet som “ekstraudstyr”, “tilbehør” eller “eftermontering/ekstraudstyrspakker” mv., leveres mod merpris i forhold til prisen for bilen i basisversion, medmindre andet specifikt fremgår. Alle modeller og
farvekombinationer er med forbehold for leveringsmulighed. Bemærk: Nogle af billederne i denne brochure er af en førproduktionsmodel og/eller er tegnet på computer. Derfor kan designet/funktionerne i
forhold til den endelige version af bilen variere i forskellige henseender. Desuden kan nogle af funktionerne og udstyret, som er vist på modellerne, være ekstraudstyr. Bemærk: I denne brochure ses både Ford
originaltilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører. Eftermonteret tilbehør kan påvirke din bils brændstofforbrug. + Producentmærket tilbehør er specialudvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører,
som ikke er dækket af Ford garanti, men leveres med tredjepartsleverandørens garanti. Nærmere oplysninger herom kan fås hos din Ford forhandler. Bemærk: Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og al anvendelse heraf af Ford Motor Company sker på licens. iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bemærk: Nogle af
førerassistance- og sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i denne brochure, fungerer ved hjælp af sensorer. Funktionen af disse sensorer kan blive påvirket af vejrforhold eller af omgivelserne.

