TRAN SIT COUR I ER

VIZIONAR. INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE VEHICUL POARTĂ SEMNĂTURA SA.

Modelul prezentat este Transit Courier
Limited Van cu vopsea metalizată
Metal Blue (opțiune)
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Transit Courier Van 2-3

Un mod mai ușor
de a lucra
Noul Transit Courier face ca ziua de muncă să fie mai ușoară. Indiferent dacă vă strecurați pe străduțe laterale
sau profitați de spațiul în care alții nu pot să pătrundă, este una din cele mai agile autoutilitare din întreaga
lume.
Dar nu vă lăsați impresionați de dimensiunile „citadine” ale noului Transit Courier. Poate că este cea mai
compactă autoutilitară din gama noastră, dar cu siguranță încap multe în ea. În interior, veți găsi niveluri
generoase de echipare, confort și adaptabilitate, cu funcții avansate care includ o cameră retrovizoare, senzori
de distanță pentru parcare și Ford SYNC 3 cu control vocal care vă permite să efectuați și să primiți apeluri
telefonice hands-free. În plus, cel mai mare spațiu util din clasa sa, cu până la 2,3 m3.
*Măsurat în metri cubi în conformitate cu SAE J1100: dimensiunile autovehiculului.

Senzorii de distanță pentru parcare în față și spate

SYNC 3 cu ecran tactil de 6"

Transmisia cu 6 trepte de viteză

O avertizare auditivă vă ajută să calculați distanța dintre
autoutilitara dumneavoastră și obstacolele din față și spate,
pentru parcare și manevrare mai ușoare. (Opțiune, standard
pentru Limited)

Vă păstrează binedispuși și conectați în timp ce conduceți,
totul fiind controlat prin ecranul tactil sau prin comenzile
vocale remarcabil de simple. (Opțiune, standard pentru
Limited)

Noul Transit Courier vine acum cu o
transmisie manuală cu 6 trepte de viteză
ușor de schimbat, pentru o conducere
mai relaxată și economică. (Standard)

Modelul prezentat este Transit Courier
Limited cu vopsea metalizată specială Metal
Blue (opțiune).
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Biroul dvs.
mobil

Tot ceea ce aveți nevoie pentru ca munca dvs. să fie mai
ușoară
Noul Transit Courier este extrem de încăpător – și nu numai pentru încărcătura dumneavoastră. În cabină, veți
găsi scaune confortabile, o coloană de direcție complet reglabilă și spațiu de depozitare din plin, exact acolo
unde aveți nevoie. Plus o serie de caracteristici utile create pentru a vă ușura ziua de lucru.
În ceea ce privește divertismentul și informațiile, vă veți îndrăgosti de interfața ușor de folosit a Ford SYNC 3
(opțiune, standard pentru Limited). Sistemul îmbunătățit de recunoaștere a vocii răspunde la comenzile
dumneavoastră, ecranul tactil color de 6" operează telefonul, sistemul audio și de navigație (opțiune) cu
funcția intuitivă „swipe” (tragere cu degetul) și „pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor pentru zoom).

Consola centrală spațioasă

Sertarul de depozitare de sub scaun

Noul Transit Courier oferă multe spații de depozitare utile,
inclusiv o consolă centrală, unde pot să fie păstrate documente
A4 și laptopuri mici. (Standard)

Un sertar de depozitare util aflat sub scaunul din față este
suficient de mare pentru un clipboard A4, o tabletă sau un
laptop. (Standard pentru autoutilitara Trend, Limited și Sport)

Modelul prezentat este Transit Courier Limited cu vopsea metalizată specială Metal Blue (opțiune) și SYNC 3 cu navigație (opțiune).

Spațiul util
inteligent

Transit Courier Van 6-7

Capacitate de încărcare

2.3m *
3

1244 mm

Spațiu generos, acces ușor
Noul Transit Courier face ca aproape orice activitate să devină ușoară, cu un spațiu util de 2,3 m3 și o sarcină de
604 kg (603 kg pentru motorul pe benzina). Cu peretele de compartimentare montat, ușa laterală glisantă oferă
o deschidere de 0,45 m, astfel încât să puteți să accesați cu ușurință spațiul.
■

■
■

Peretele de compartimentare pliabil din plasă cu un scaun pentru pasager care se rabatează și se lasă în jos extinde spațiul util
până la tabloul de bord, astfel încât puteți să transportați articole cu o lungime de până la 2,59 m** (standard pentru Trend și
Limited, indisponibil pentru autoutilitara Sport)
Elementele de ancorare montate pe peretele lateral eliberează podeaua utilă de obstacole (standard)
Iluminatul cu leduri al compartimentului de încărcare ajută la încărcarea și descărcarea după lăsarea întunericului (opțiune
pentru autoutilitară, nu este disponibil pentru Kombi)

2593mm
1488 mm
Opțiunile de pereți de compartimentare
Este oferită o gamă largă de pereți de compartimentare
cu înălțime completă, lățime completă și care respectă
DIN și ISO (cu geamuri sau fără geamuri), în funcție de
tipurile de caroserie și serie. Este, de asemenea, disponibil
un perete de compartimentare pliabil din plasă cu un
scaun pentru pasager care se rabatează și se lasă în jos,
pentru o adaptabilitate suplimentară (standard pentru
Trend și Limited, nu este disponibil pentru autoutilitara
Sport).

*Măsurat în metri cubi în conformitate cu SAE J1100: dimensiunile autovehiculului.
**Lungimea extinsă este disponibilă doar pentru autoutilitară.

Gândire inteligentă
Pentru a profita la maximum de spațiul său generos, ușile duble asimetrice din spate reprezintă o
dotare standard. Deschizându-se la un unghi de până la 158 de grade, oferă un acces nelimitat la
zona de încărcare a noului Transit Courier.
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Cu adevărat
adaptabil
Transportați până la 5 persoane cu noul
Transit Courier Kombi
Trebuie să transportați persoane, dar și încărcătură? Nu mai trebuie să
căutați, există noul Transit Courier Kombi adaptabil. Având până la cinci
scaune confortabile, este simplu să transportați o echipă și uneltele sau
echipamentele acesteia. După ce ajungeți în locul dorit, rabatați scaunele
din spate și veți o obține o autoutilitară spațioasă și potrivită chiar și în cea
mai grea zi de muncă.

Configurația flexibilă a
scaunelor
Cu scaunele din spate
rabatate și basculate,
Transit Courier Kombi
oferă un spațiu generos
de 1,65 m3 pentru
activitățile „grele”.
*Măsurat în metri cubi în
conformitate cu SAE J1100:
dimensiunile autovehiculului.

Modelul prezentat este Transit Courier Kombi Base cu vopsea Blazer Blue
(standard) și jante de 15” din oțel cu capace Black pentru butucii de roată
(standard).
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Mai puțin combustibil. Mai
multă putere
Benzină sau motorină? Ambele opțiuni sunt la fel de tentante
Noul Transit Courier are grijă de dumneavoastră și de buget. Acționat de cea mai nouă generație de motoare ale noastre,
inclusiv motorul pe benzină, 1.0L Ford EcoBoost, câștigător a numeroase premii, este la fel de econom în oraș ca și la drum
întins. În plus, se încadrează lejer în cele mai noi standarde privind emisiile, Euro 6.2, cu emisii de CO2 începând de la doar

215 Nm

170 Nm
100 CP

De la
124 g/km*

97 g/km*.

Pentru a reduce și mai mult consumul și emisiile, toate versiunile sunt disponibile cu pornirea/oprirea automată ca opțiune,
în timp ce motoarele pe motorină, Duratorq TDCi prezintă în plus obturatorul activ al grilei (standard), pentru o
performanță aerodinamică și eficiență sporite.
*Cifre din teste NEDC calculate în ciclul urban pentru Transit Courier cu motor pe motorină Duratorq TDCi cu 100 CP.

De la
117 g/km*

190 Nm

Eficient
Motorul pe benzină 1.0L Ford EcoBoost
Cel mai nou motor al nostru pe benzină, câștigător
a numeroase premii, oferă o combinație
impresionantă de eficiență și performanță.
Compact, ușor și rafinat, ajută Transit Courier să
ofere o economie remarcabilă de combustibil
pentru un motor pe benzină.

75 CP

De la
117 g/km*

Echilibrat
Motorul pe motorină 1.5L Duratorq TDCi
Motorul pe motorină Duratorq TDCi de 75 CP (56
kW) asigură un echilibru perfect al performanței.
Oferă o putere flexibilă și un cuplu eficient,
împreună cu emisii scăzute și un excelent consum
de combustibil.

100 CP

Puternic
Motorul pe motorină 1.5L Duratorq TDCi
Noul motor pe motorină Duratorq TDCi de 100 CP
(75 kW) dezvoltă un cuplu de 215 Nm. Aceasta îl
face alegerea ideală pentru o performanță sporită
și transportul încărcăturilor grele, oferind în același
timp o eficiență remarcabilă a combustibilului (de
la 4,5l/100 km* în ciclu mixt).

Performanțe mai
mari, emisii mai
puține
Motoarele noului Transit Courier,
Ford EcoBoost pe benzină și
Duratorq TDCi pe motorină respectă
cele mai noi standarde privind
emisiile, Euro 6.2, fără să fie
necesari aditivi.

of the year awards 2019

Câștigător al premiului
„Motorul internațional al
anului”
pentru șase ani la rând.

Urmăriți tehnologia remarcabilă a noului Transit Courier în acțiune.
www.gofurther.com

*Cifre calculate prin teste NEDC în ciclul urban.
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Cel mai bun nou prieten al telefonului
dvs.
Ford SYNC 3
Chiar dacă vă aflați în mașină, nu trebuie să întrerupeți legătura cu
lumea. Noul Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul
dumneavoastră, permițându-vă să controlați totul, de la apelurile
telefonice și mesajele text, la muzică, navigație (opțiune) și aplicațiile
mobile favorite – toate cu ajutorul ecranului tactil de 6" (dacă este
specificat) sau prin comenzi vocale remarcabil de simple. Un afișaj
netactil de 4" este, de asemenea, disponibil. (Opțiune, standard pentru
Limited)
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■
■

Controlați aplicațiile compatibile cu
SYNC prin AppLink, în timp ce Apple
CarPlay și Android Auto vă permit să
controlați interfața HMI a smartphoneului prin ecranul de pornire SYNC 3 ca și
cum ar fi telefonul dumneavoastră.

■
■

■
■

Efectuați și primiți apeluri hands-free
Ascultați mesajele text
Navigație ghidată ușor prin voce (opțiune)
Ascultați muzica favorită (legătură la Spotify)
Interfață cu ecranul tactil (ecran de 6") (opțiune, standard pentru autoutilitara
Limited)
Ecran color (ecran de 4") (opțiune)
Acces la aplicațiile mobile favorite

Principala imagine prezintă un Transit Courier
Limited cu SYNC 3 și ecran tactil de 6". (Standard
pentru Limited, opțiune pentru celelalte serii)

ez”

e”

AppLink, Apple CarPlay și Android Auto

Funcțiile SYNC 3

■

„Găsește
centrul o
rașului”

Transit Courier – audio și comunicații 12-13

Notă Integrarea completă a smartphone-ului cu
SYNC 3 este disponibilă numai pentru iPhone 5/
Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile superioare.
Unele funcții SYNC 3 necesită o conexiune de date,
de aceea se vor aplica taxele pentru serviciile
mobile de date. Pentru a verifica dacă Apple
CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe piața
dumneavoastră, consultați site-urile web oficiale
Apple CarPlay și Android Auto pentru cele mai noi
informații.

Ecranul tactil
Ecranul tactil de 6" al SYNC 3 este compatibil cu gesturile „swipe” (tragere cu degetul) și „pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor
pentru zoom) și vă permite să aranjați pictogramele aplicațiilor și afișajele de fundal la fel cum ați face pe tabletă sau smartphone.
Puteți să treceți de la modul de zi la cel de noapte și să personalizați presetări pentru mai mulți utilizatori. (Standard pentru
autoutilitara Limited)
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Funcții care
vă ușurează viața

Raftul de depozitare de
plafon

Pilotul automat cu
limitator reglabil al vitezei

Geamurile în față
acționate electric

Raftul de depozitare de plafon, practic, vă
ajută să aveți ușor acces la diferite obiecte, pe
parcursul întregii zile de muncă. (Standard
pentru autoutilitara Trend, Limited și Sport,
standard pentru Commercial Kombi Trend)

Pilotul automat vă ajută să vă găsiți ritmul, în
timp ce limitatorul reglabil al vitezei vă
permite să stabiliți o viteză maximă pentru a
evita depășirea accidentală a limitei de viteză.
(Standard pentru Limited, opțiune pentru
celelalte serii)

Pentru un confort suplimentar, geamurile din
față acționate electric ale noului Transit
Courier prezintă o funcție de urcare și
coborâre „cu o singură atingere” pe partea
șoferului și a pasagerului (standard pentru
Limited, opțională pentru restul seriilor de
autoutilitară și Commercial Kombi)

Sistemul Ford Easy Fuel de
alimentare cu carburant
fără capac
O protecție unică ce asigură faptul că nimeni
nu alimentează accidental cu un tip
necorespunzător de combustibil. În plus, nu
trebuie să atingeți niciun bușon murdar.
(Standard)

Suportul de andocare
MyFord

SYNC 3 cu ecran
color de 4"

SYNC 3 cu ecran tactil
color de 6"

Monitorizarea presiunii din
pneuri

Proiectat ca suport pentru smartphone, MP3
player sau dispozitivul de navigație. Redați în
flux muzica prin difuzoarele mașinii cu
ajutorul Bluetooth® sau folosind un cablu USB
conectat la radioul My Connection.
Compartimentul cu capac oferă un spațiu de
depozitare acoperit pentru dispozitivul
dumneavoastră și conține o priză USB doar
pentru încărcare. (Standard pentru
autoutilitara Trend și Sport și Commercial
Kombi Trend)

Noul afișaj color de 4" inclus vă permite să
accesați funcțiile SYNC 3 folosind butoanele
rotative aflate sub acesta sau comenzile
vocale simple. (Opțiune)

Un afișaj pentru telefon, sistemul audio și
aplicațiile mobile, cu funcționalitatea „swipe”
(tragere cu degetul) și „pinch-to-zoom”
(apropiere a degetelor pentru zoom) și
recunoaștere îmbunătățită a vocii. Folosește
Live Traffic cu aplicația FordPass pentru a
evita congestia traficului, este gratuit timp de
2 ani de la înregistrare. (Standard pentru
Limited, opțiune pentru celelalte serii) SYNC
3 este disponibil și cu navigație (opțiune).

Vă permite să monitorizați presiunea din
pneuri atunci când sunteți în mișcare.
Sistemul vă avertizează dacă presiunea
dintr-un pneu este prea mică, cum ar fi în
cazul unei pene. (Standard pentru Kombi,
opțiune pentru celelalte serii de autoutilitară)

Notă Marca verbală și simbolurile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth
SIG, Inc și utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited
și societățile asociate se face sub licență. Celelalte mărci și
denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari.
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Base
Principalele dotări exterioare
■
■
■
■
■

■
■

Nou aspect al părți din față și grilă
Jante de 15" din oțel cu capace centrale
Faruri cu halogen cu cameră dublă
Faruri de zi
Sistem Ford Easy Fuel de alimentare cu
carburant fără capac
Închidere centralizată la distanță
Obturator activ în grilă (versiunile pe
motorină)

Principalele dotări interioare
■

■
■

■
■
■

Coloană de direcție cu reglare înainteînapoi și în laterală
Perete de compartimentare fix
Consolă centrală cu două suporturi pentru
pahare și spațiu de depozitare pentru
documente A4
Airbag pentru șofer
Iluminare a compartimentului de încărcare
Servodirecție asistată electric

Stilurile de caroserii
■
■

Autoutilitară
Kombi

Motoarele
Benzină
■

1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Modelul prezentat este Transit Courier Van Base cu
vopsea metalizată Moondust Silver (opțiune).

Seriile Transit Courier – Trend 18-19

Trend
Dotările exterioare
suplimentare față de Base
■

■
■
■

■

■

Ușă laterală de încărcare simplă (numai
pentru autoutilitară)
Jante de 15" din oțel cu capace integrale
Faruri de ceață
Oglinzi laterale acționate electric și
încălzite
Uși laterale de încărcare duble (opțiune
pentru autoutilitară, standard pentru
Kombi)
Mânere de culoarea caroseriei (numai
pentru Trend Commercial Kombi)

Dotările interioare
suplimentare față de Base
■
■

■
■

■

■
■
■
■

Sertar de depozitare sub scaun
Scaun al șoferului cu cotieră și suport
lombar reglabil
Raft de depozitare de plafon
My Connection Radio cu suport de
andocare MyFord
Geamuri acționate electric în față cu
coborâre printr-o simplă atingere pe partea
șoferului
Volan îmbrăcat în piele
Calculator de combustibil
Mânere cu finisaj Bright
Lumini de interior cu lumini pentru citirea
hărților în față

Stilurile de caroserii
■
■

Autoutilitară
Kombi

Motoarele
Benzină
■

1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Scaun al șoferului cu cotieră și suport
lombar reglabil
(Standard)

Oglinzi laterale acționate electric și încălzite
(Standard)

Modelul prezentat este Transit Courier Van Trend cu
vopsea metalizată specială Metal Blue (opțiune).

Seriile Transit Courier – Limited 20-21

Limited
Dotările exterioare
suplimentare față de Trend
■
■

■

■

■

■

■
■

Jante de 15" din aliaj cu 5 spițe
Capace pentru barele de protecție din față
și spate sus de culoarea caroseriei
Mânere și bandouri laterale de culoarea
caroseriei
Oglinzi laterale acționate electric și
încălzite cu carcase de culoarea caroseriei
Faruri automate și ștergătoare cu senzori
de ploaie
Senzorii de distanță pentru parcarea cu
spatele
Protecție pentru șina ușii laterale
Parbriz acustic

Dotările interioare
suplimentare față de Trend
■

■

■

■
■
■

■

■

Radio Ford SYNC 3, ecran tactil color de 6",
apelare hands-free (cu controlul vocal),
Apple CarPlay, Android Auto, AppLink,
asistență pentru situații de urgență*,
conectivitate USB și 4 difuzoare (în față)
Oglindă retrovizoare heliomată
electrocromică montată în ecran
(numai cu opțiune cu geam în spate)
Mâner al schimbătorului de viteze îmbrăcat
în piele
Capac de încuiere a torpedoului
Pilot automat cu limitator reglabil al vitezei
Sistem electronic de control automat al
temperaturii
Geamuri din față acționate electric cu
ridicare și coborâre „cu o singură atingere”
pe partea șoferului și a pasagerului
Punct de alimentare cu 12 V în spațiul util

Stilurile de caroserii
■

Autoutilitară

Motoarele
Benzină
■

1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2
Ford SYNC 3 cu ecran tactil de 6"
(Standard)

Senzori de distanță pentru parcarea cu
spatele
(Standard)

Modelul prezentat este Transit Courier Van Limited cu vopsea metalizată Diffused Silver (opțiune).
*Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin
Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de
comunicații, după un accident care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această
funcție este operațională în peste 40 de țări și regiuni din Europa.

Seriile Transit Courier – Sport 22-23

Sport
Dotările exterioare
suplimentare față de Trend
■

■

■
■
■
■
■

■

Jante de 16" din aliaj cu 7 spițe și finisaj
vopsit „Magnetic Grey”
Bare de protecție în față și spate de
culoarea caroseriei
Bandouri laterale de culoarea caroseriei
Plăci de protecție a barei în față și spate
Praguri Sport
Benzi Sport
Bare de plafon Sport vopsite „Magnetic
Grey”
Oglinzi laterale acționate electric și
încălzite cu carcase vopsite „Magnetic
Grey”

Dotările interioare
suplimentare față de Trend
■
■

■

■
■
■

Volan îmbrăcat în piele cu tighel roșu
Buton al schimbătorului de viteze din piele
cu tighel roșu pe burduf
Inserții Charcoal Black ale scaunelor, cu
design Groove, parțial din piele Torino
Iluminare a torpedoului
Torpedo ce poate fi încuiat
Punct de alimentare cu 12 V în spațiul util

Stilurile de caroserii
■

Autoutilitară

Motoarele
Benzină
■

1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2
Jante de 16" din aliaj cu 7 spițe și finisaj
vopsit „Magnetic Grey”

Tapițerie parțial din piele/din material textil
în relief

(Standard)

(Standard)

Modelul prezentat este Transit Courier Van Sport cu
vopsea Race Red (standard).

Transit Courier – culorile și tapițeria 24-25

Culorile și
tapițeria
Alegeți culoarea și tapițeria care reflectă
cel mai bine marca dumneavoastră.
1.

2.

Blazer Blue

Moondust Silver

Diffused Silver

Vopsea nemetalizată

Vopsea metalizată*

Vopsea metalizată*

Blue Metallic

Frozen White

Agate Black

Vopsea metalizată*

Vopsea nemetalizată

Vopsea Mica*

Magnetic

Race Red

Chrome Blue

Vopsea metalizată*

Vopsea nemetalizată

Vopsea metalizată specială*

1. Autoutilitara Base și Commercial Kombi Base
Inserții ale scaunelor: Netdot - Soft Charcoal.
Perne ale scaunelor: Max - Charcoal Black.
2. Trend și Limited (autoutilitară)
Inserții ale scaunelor: Babylon - Charcoal Black.
Perne ale scaunelor: Light Commercial Twill - Charcoal Black.
3. Trend (Kombi)
Inserții ale scaunelor: Quadro - Charcoal Black.
Perne ale scaunelor: Gecko - Medium Dark Stone.
4. Sport
Inserții ale scaunelor: design Groove, parțial din piele Torino - Charcoal Black.
Perne ale scaunelor: Light Commercial Twill - Charcoal Black.

3.

*Vopselele metalizată, mica și specială sunt opțiuni, disponibile contra cost.
Notă Imaginile folosite au doar rolul de a ilustra culorile caroseriei și este posibil să nu reflecte
specificațiile curente. Culorile și tapițeriile reproduse în această broșură pot să difere de culorile
reale din cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.

4.

Acoperire cu zinc

Înveliș din fosfat

Depunere electrică

Amorsă

Strat de acoperire

Strat transparent

Opțiunile și accesoriile 26

Accesoriile
Jantele din aliaj

Apărătorile pentru noroi

ClimAir®+ - deflectoare de vânt

Jante de 15” din aliaj Silver cu 5 spițe. (Standard pentru
Limited)
Piulițele antifurt pentru roți

Apărătorile pentru noroi conturate vă ajută să protejați
caroseria vehiculului Transit Courier de stropii de noroi și
criblură. Disponibile ca set atât pentru roțile din față, cât
și pentru cele din spate. (Opțiune și accesoriu)

Reduc turbulențele și zgomotul, pentru o experiență mai
plăcută la volan cu geamurile din față deschise, chiar și
atunci când plouă ușor. (Accesoriu)

Un set de patru piulițe antifurt ajută la protecția
împotriva furtului roților. (Accesoriu)

Grilajul de protecție pentru geamurile din spate

O avertizare audibilă vă ajută să estimați distanțele la
parcare. (Accesoriu)

Thule

®+

- accesorii de plafon specializate

Asigură flexibilitatea maximă adaptată oricărei nevoi de
transport, cu articole modulare, precum suport (glisant)
pentru scară, opritoare pentru încărcătură, rolă, ochiuri și
prindere cu clichet. (Accesorii)

Grilajul se fixează pe partea interioară a geamurilor din
spate pentru a spori gradul de siguranță fără a limita
vizibilitatea în spate. (Accesoriu, opțiune pentru
autoutilitară, nu este disponibil pentru Kombi)

Xvision (SCC)+ - senzori de distanță pentru parcare

Siguranța și asistența
pentru șofer
În cazul tuturor modelelor noului Ford Transit Courier, gama completă de funcții* folosește cele mai noi
tehnologii pentru a vă proteja pe dumneavoastră, pasagerii și încărcătura.
■
■

■
■
■

Thule®+ - suport pentru scară

■

(Accesoriu)

■
■

Thule®+ - rolă pentru scară
Rolă pentru scară în spate, asigură încărcarea și
descărcarea facile. (Accesoriu)
Brink®+ - cârlig de tractare
Pentru a asigura o capacitate de transport și depozitare
suplimentare, cârligul de tractare poate să reziste până
la 895 kg*, în funcție de motor. Pentru mai multe detalii,
contactați dealerul Ford. Cârligul de tractare poate să fie
demontat, dacă nu este folosit. Este disponibil și un
cârlig de tractare fix. (Accesoriu)

+Articole acoperite de garanția furnizorilor externi; pentru detalii, consultați coperta din spate.
*Capacitatea de tractare depinde de motor și seria vehiculului, consultați specificațiile privind greutatea și
sarcinile acestuia.
Pentru mai multe accesorii pentru Ford Transit Courier, vizitați www.accesorii-ford.ro
Pentru mai multe articole cu marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse legate de stilul de viață și machete de
mașini – vizitați www.fordlifestylecollection.com

■

Airbaguri pentru șofer (standard) și pasagerul din față◊ (standard pentru Kombi)
Airbaguri de impact lateral pentru șofer și pasagerul din față (standard pentru Kombi, parte a unei
opțiuni pentru autoutilitară)
Airbaguri tip cortină și pentru torace (standard pentru Kombi, nu sunt disponibile pentru autoutilitară)
Airbag pentru protecția genunchilor (opțiune pentru Kombi, nu este disponibil pentru autoutilitară)
Puncte de ancorare montate în laterală conforme cu DIN și ISO pentru asigurarea încărcăturii
(standard)
Control electronic al stabilității și funcțiile asociate (standard)
Închidere centralizată la distanță (standard)
Imobilizator al motorului (standard)
Avertizor pentru centura de siguranță a șoferului (standard) și a pasagerului din față (standard pentru
Kombi)

Siguranța și securitatea 27

Asistența pentru șofer
Asistența la pornirea în rampă

Controlul tracțiunii

Proiectată să prevină temporar
alunecarea pe pantă atunci când
treceți piciorul de pe pedala de
frână pe cea de accelerație.
Funcționează atât pentru mersul
înainte, cât și pentru marșarier,
așa că este ideală pentru
remorcarea și tragerea greutăților
mari. (Standard)

Dacă se detectează patinarea
roții la viteze reduse, sistemul
poate să distribuie mai mult cuplu
roții cu cea mai mare tracțiune.
(Standard)

Asistența la frânarea de urgență
Proiectată să recunoască o
situație de frânare de urgență și
să mărească presiunea din
sistemul de frânare pentru a oferi
o putere de oprire suplimentară.
(Standard)
Avertizarea la frânarea de
urgență
Indicatoarele din față și din spate
luminează intermitent în mod
automat la frânarea bruscă,
avertizându-i din timp pe ceilalți
șoferi. (Standard)

Sistemul de reducere a efectului
de răsturnare
Proiectat să identifice o situație
potențial periculoasă și să
activeze ESC pentru a restabili
stabilitatea. (Standard)
Controlul balansării remorcii
Atunci când sistemul recunoaște
că o remorcă tractată începe să
se balanseze, reduce cuplul
motor și aplică frânele pentru a
reduce viteza și a ajuta la
menținerea stabilității.
(Standard)

*Disponibilitate în funcție de model. Unele funcții reprezintă opțiuni disponibile contra cost. Pentru detalii
suplimentare, consultați specificațiile
◊Notă: un scaun pentru copil cu orientare spre spate nu ar trebui să fie niciodată așezat pe locul

pasagerului din față atunci când vehiculul Ford este echipat cu un airbag operațional pentru pasagerul
din față.

Ford Protect
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Mai multă
Mai multă
protecţie,
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mai puţine
griji. griji.

■
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și livrare*
și livrare*

■
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■
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■
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Tehnicieni
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■
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■
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Masa maximă autorizată (GVM)
GVM este greutatea maximă permisă a vehiculului atunci când
este încărcat și gata să plece – ceea ce include greutatea
pentru vehiculul în sine, auxiliare, șofer și echipaj (luând în
calcul greutatea standard în domeniu de 75 kg/persoană),
lichide, rezervorul de combustibil 90 % plin (1 litru de motorină
= aproximativ 0,85 kg), echipamentul opțional și aftermarket
și încărcătură.
Masa proprie
Este greutatea unui vehicul de serie de bază cu specificații
standard, incluzând lichidele și rezervorul de combustibil 90 %
plin, dar fără șofer, echipaj sau încărcătură. Dacă doriți să
încărcați vehiculul aproape de capacitatea sa maximă, se
recomandă să adăugați o marjă de eroare de 5 % din masa
proprie pentru cifra masei proprii înainte de a calcula sarcina
utilă, pentru a reduce riscul de supraîncărcare.
Sarcina utilă este diferența dintre cele două.
Masa maximă autorizată minus masa proprie = sarcina utilă
Masa totală admisă (GTM)
Este greutatea totală admisibilă a unui vehicul, împreună cu
remorca și încărcătura.

Seria
Toate masele proprii indicate în această broșură sunt pentru
modelele de serie de bază cu specificații standard, fără o roată
de rezervă. Modelele din seria Trend vor cântări în general mai
mult decât cele din seria de bază din cauza nivelului superior
de funcții și echipamente.
Toleranțele de fabricație
Diferențele din procesele de fabricație și producție înseamnă
că este puțin probabil ca două vehicule să cântărească exact
la fel.
Accesoriile și conversiile aftermarket
Este important să vă gândiți cu atenție la ceea ce doriți să
faceți cu vehiculul după ce vă este livrat. Orice accesorii
montate sau conversii aftermarket ale vehiculului pot să
afecteze negativ sarcina sa utilă. Consultați dealerul de
vehicule comerciale Ford pentru a afla mai multe informații și
recomandări.







 























          

  



 





 



 





Note Informațiile tehnice pentru firmele specializate în
conversia vehiculelor pot să fie găsite online în Manualul
pentru caroserie și montarea echipamentelor la www.etis.ford.
com ; go to >information >>vehicle conversions.

         

  



 





 









Configurați autoutilitara pentru a se potrivi activității
dumneavoastră

Dacă sarcina utilă este critică pentru afacerea dumneavoastră
sau dacă planificați să transportați încărcătură la capacitatea
maximă a vehiculului sau la aproximativ aceasta, dealerul de
vehicule comerciale Ford poate să vă ajute. În baza experienței
și a cunoștințelor sale, poate să vă recomande specificațiile
exacte ale vehiculului necesare pentru a răspunde nevoilor
dumneavoastră individuale de afaceri.

Vehiculele comerciale Ford sunt disponibile cu o gamă largă
de funcții standard și opționale. Dealerul de vehicule
comerciale Ford poate să vă ajute să fiți siguri că specificați
funcții ale vehiculului adecvate la nevoile dumneavoastră
specifice de afaceri, inclusiv articolele tehnice care să ajute la
montarea aftermarket a echipamentului specializat sau la
conversie.










 



 

Cele mai multe opțiuni prevăzute din fabrică vor afecta sarcina
utilă a vehiculului. De exemplu, aerul condiționat poate să
adauge aproximativ 13 kg la greutatea unui vehicul și astfel să
reducă în mod corespunzător sarcina sa utilă.




 

Opțiunile prevăzute din fabrică



     
  
  

Pentru a calcula sarcina utilă, trebuie să cunoașteți două
lucruri, masa maximă autorizată a vehiculului (GVM) și masa
sa proprie.

Calculăm greutatea șoferului și a echipajului în baza
standardului din domeniu de 75 kg/persoană. Nu uitați că
greutatea șoferului și a echipajului nu este inclusă în masa
proprie, așa că atunci când șoferul sau echipajul urcă în
vehicul, sarcina utilă va fi redusă corespunzător.



  
 

Capacitatea de încărcare

Șoferul și echipajul

WLTP va înlocui complet noul ciclu de conducere european (New European Drive Cycle - NEDC) care este procedura de testare curentă. În perioada de eliminare treptată a
NEDC, consumul de combustibil și emisiile de CO2 WLTP sunt corelate cu NEDC. Vor exista unele diferențe față de consumul de combustibil și emisiile anterioare, deoarece
unele elemente ale testelor au fost modificate, adică, unele autovehicule ar putea să raporteze un consum de combustibil și emisii de CO2 diferite.

    
 
 ◆

Alegerea unei noi autoutilitare este o decizie importantă și
mulți factori trebuie să fie luați în considerație. În timp ce unele
aspecte, precum selectarea celui mai potrivit produs derivat,
identificarea utilizării principale dorite și stabilirea dimensiunii
benei sunt relativ simple, altele, precum calcularea sarcinii
utile, sunt mai complexe.

Astfel, pentru a vă ajuta să alegeți vehiculul potrivit pentru
nevoile dumneavoastră, iată unele explicații detaliate despre
factorii care pot să influențeze sarcina utilă a unui vehicul.
Aceștia includ, fără limitare însă, următorii:

Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure - WLTP) care este o procedură de testare mai realistică pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Din 1 septembrie 2018,

 
 
    

Noul Ford Transit Courier este proiectat să transporte
încărcătură – multă

Verificarea realității. Cifrele privind economia de combustibil devin mai realistice

  
 

Dorința noastră este de a vă ajuta să profitați cât mai mult de noul dumneavoastră Ford. Și pentru aceasta, trebuie să știți cât este proiectat să transporte în siguranță, atât
în ceea ce privește sarcina utilă, cât și volumul de încărcare. Dealerul Ford pentru vehicule comerciale poate să ofere recomandări specializate legate de specificațiile
importante și să vă ajute să găsiți vehiculul potrivit în funcție de bugetul și nevoile dumneavoastră de afaceri.

Greutățile, sarcinile și performanța


 

Profitați cât mai mult de
noul Ford
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Disponibilitatea modelelor
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Datele despre motor



Dimensiunile
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Stilul și aspectul



Stilul și aspectul
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Confortul și utilitatea



Experiența condusului
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Performanța și eficiența
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Siguranța și securitatea



Confortul și utilitatea
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Opțiunile speciale ale vehiculului



Utilitare

Pașii următori
testați

Vizitați dealerul Ford pentru vehicule comerciale și
testați personal un Ford Transit Courier. Găsiți un
dealer local de vehicule comerciale Ford:
www.ford.ro

construiți

Construiți și stabiliți prețul noului dumneavoastră
Ford Transit Courier iar pentru anumite specificații
și testare vizitati cel mai apropiat dealer Ford

dețineți

Atunci când conduceți noul dumneavoastră vehicul, vă suntem tot timpul alături. Ford are o rețea
vastă de service-uri autorizate care vă ajută să mențineți vehiculul în cele mai bune condiții. Iar în
cazul în care noul dumneavoastră Ford necesită reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford
de reparații pentru accidente este cel mai bun loc în care vehiculul să fie adus în starea dinaintea
accidentului și astfel să îl puteți conduce din nou.

finanțați

€

Atunci când este vorba de finanțarea vehiculului dumneavoastră, mărimea și experiența noastră
ne fac să avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă largă de produse financiare.
Ford Credit oferă diverse produse financiare pentru vehiculul dumneavoastră, indiferent dacă
sunteți persoană fizică sau juridică.
Ford Lease este specializată în contracte de închiriere și leasing și oferă o gamă alternativă de
planuri de finanțare care pot să fie adaptate afacerii dumneavoastră. Numai pentru persoanele
juridice.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre de finanțare, vizitați www.ford.ro

contactați

Telefon: 0372 37FORD (0372 373673)
Email: crcro@ford.com
FordPass este o platformă care vă ajută să regândiți modul în care vă deplasați. Găsește parcările
din apropiere, conține detalii despre vehicul și finanțare, informații despre dealeri și foarte multe
instrucțiuni utile. Live Traffic este disponibil gratis timp de 2 ani de la o nouă înregistrare, cu
condiția ca vehiculul să aibă SYNC 3 cu navigație.
Aflați mai multe la cel mai apropiat dealer Ford

MY 2020 ROU ro

Ilustrații, descrieri şi specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile, culorile şi prețurile
modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. Echipament opțional. În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/pachet
opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un
model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale Notă: Această broşură conține atât accesorii originale Ford cât
şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de
garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Marca verbală şi
siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță
poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de mediu.

Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.
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