CONVERSII ȘASIU

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

Stânga sus: Modelul prezentat este autoșasiul cu benă
basculabilă, cabină dublă Transit Ambiente cu vopsea
nemetalizată Frozen White (standard).
Centru sus: Modelul prezentat este autoșasiul cu cabină Transit
Luton Ambiente cu vopsea nemetalizată Frozen White
(standard).
Dreapta sus: Modelul prezentat este autoșasiul cu cabină Transit
Luton Ambiente cu vopsea nemetalizată Frozen White
(standard).
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Jos: Modelul prezentat este autoșasiul cu cabină simplă și
încărcare laterală Transit Ambiente cu vopsea nemetalizată
Frozen White (standard).
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Ford Transit,
alegerea
specialiștilor în
conversii
Ford Transit s-a impus ca unul din modelele favorite ale carosierilor și specialiștilor în conversie. Toate calitățile și
punctele forte ale gamei Transit, inclusiv tehnologia de ultimă oră, durabilitatea și asistența oferită de Ford Transit24
- programul nostru post-vânzări dedicat - reprezintă punctul de plecare pentru soluțiile personalizate care stau la
baza cerințelor variate din industria conversiilor. Și datorită celor două variante noi de autoșasiuri cu cabină modelele cu șasiu Skeletal și șasiu Stripped - specialiștii în conversii au acum și mai multe motive să aleagă baza
solidă dovedită a modelului Ford Transit.

Înălțime podea/cadru șasiu Skeletal

100+ mm

mai jos decât autoșasiul cu cabină

736-738

mm*

Înălțime podea/cadru șasiu
pentru autoșasiul cu cabină

Autoşasiul cu cabină
2

633-635 mm**

Înălțime podea/cadru șasiu Skeletal

*Valoarea indicată este pentru L3 tracțiune spate. Pentru L2 este 745 mm, iar pentru L4 este 742 mm.
**Valorile indicate sunt pentru L3 tracțiune față. Pentru L2 este 636 mm, iar pentru L4 este 630 mm.

Șasiu Stripped și șasiu Skeletal
3

Șasiu Skeletal și șasiu Stripped
Noile modele polivalente cu șasiul Transit Skeletal și șasiul Transit Stripped cu
tracțiune pe față au fost proiectate pentru a oferi rezistență și eficiență în aproape
toate condițiile de exploatare. Asamblate pe un șasiu rectangular original robust și
ușor, acestea oferă soluția ideală pentru conversiile care necesită o podea joasă,
cum ar fi vehiculele de marfă, unitățile frigorifice, vehiculele de transport cai și
atelierele mobile.

■
■

■
■

■

Șasiu rectangular robust și ușor
Înălțime redusă a lonjeronului - cu aproximativ 100 mm mai mică decât la un
autoșasiu cu cabină standard
Vehicul automat de 3,5 tone cu podea joasă și tracțiune pe față
Permite o sarcină utilă mai mare cu 200 kg* față de autoșasiul cu cabină
standard cu tracțiune pe față
Două lățimi pentru osia spate: 1.759 mm (standard pentru L2 și L3); 1.980 mm
(standard pentru L4, opțional pentru L2 și L3)

Sarcină utilă șasiu
Stripped

Sarcină utilă
șasiu Skeletal

Sarcină utilă
autoșasiu cu
cabină

1.778 kg - 2.107 kg

1.515 kg - 2.390 kg

1.126 kg - 2.688 kg

*În funcție de variantă.

Osie standard pe spate

1.759 mm

Standard pentru modelele L2 şi L3.

Osie lată pe spate

1.980 mm

Standard pentru L4, opțional pentru
modelele L2 și L3.

Lățime maximă a conversiei

2.400 mm

(obligatoriu cu oglinzi cu braț lung)

Lățime interioară a pasajului
roților

1.600 mm
(cu osie lată pe spate)
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Șasiu

Tracțiune pe față (FWD)
■

■

Motoare disponibile: 105
CP/360 Nm; 130 CP/385 Nm;
și 170 CP/405 Nm
Greutate proprie scăzută
pentru sarcină utilă mai mare
şi eficiență a combustibilului

Tracțiune pe spate*
(RWD)
■

■

■

Motoare disponibile: 105
CP/360 Nm; 130 CP/385 Nm;
și 170 CP/405 Nm
Tracțiune superioară atunci
când este complet încărcat
Cea mai potrivită pentru
condiții mai grele de utilizare şi
remorcare

Sarcinile grele
devin mai
ușoare

Tracțiune integrală **(4x4)
■
■

■

Motoare disponibile: 130 CP/385 Nm; și 170 CP/405 Nm
Tracțiunea integrală selectabilă de șofer asigură tracțiune suplimentară
în condiții de teren dificil
În condiții normale, puterea este direcționată spre roțile din spate. Atunci
când este cuplat, sistemul crește automat cuplul motorului pentru roțile
cu cea mai mare aderență

Autoșasiul cu cabină Transit combină rezistența unui camion de mare tonaj cu
agilitatea unui vehicul comercial ușor. Fiecare variantă neobosită, de la L1
(ampatament scurt) la L5 (ampatament extralung), are un cadru de șasiu
rectangular robust care asigură o bază plată, puternică pentru orice construcție
viitoare. Diferitele configurații ale transmisiei, stiluri ale cabinei și osiile din
spate simple sau duble oferă o și mai mare flexibilitate.

L5 5.147 mm (cabină simplă)
L5 4.149 mm (cabină dublă)

L4 4.149 mm (cabină simplă)
L4 3.159 mm (cabină dublă)

L3 3.592 mm (cabină simplă)
L3 2.777 mm (cabină dublă)

L2 3.142 mm (cabină simplă)
L2 2.327 mm (cabină dublă)
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L1 2.775 mm
(cabină simplă)

De la furgoneta carosată, autoutilitara cu încărcare laterală sau basculantă
până la caroseria frigorifică, atelierul mobil, vehiculul pentru serviciile de
urgență sau rulotă, Ford oferă un autoșasiu cu cabină Transit potrivit pentru
fiecare activitate.

Lungime maximă a conversiei:

5.970 mm

*Tracțiunea pe spate este disponibilă doar pentru autoșasiul cu cabină simplă/dublă.
**Tracțiunea pe față este disponibilă ca opțiune doar pentru autoșasiul cu cabină simplă/dublă din seria 330 L1 și 350 L2, L3,
L4 și L5.
Lungimile șasiului indicate sunt pentru modelele de autoșasiu cu cabină.
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Șasiu
Stripped
Modelele Transit cu șasiu Stripped au la bază șasiul schelet, fără cabină.
Conversia ulterioară include o caroserie personalizată și cabina proprie a
carosierului. În industria autocaravanelor, acest tip de vehicul se numește
conversie complet integrată.
■
■
■
■
■

Vehicul ideal pentru conversiile complete cu greutate mică
Podea joasă pentru acces facil în interior
Acces rapid din cabină în interiorul conversiei
Economie mai mare de combustibil față de concurenții cu tracțiune pe spate
Cost de proprietate îmbunătățit

Tracțiune
pe față

Modelul prezentat este șasiul redus L3 cu vopsea nemetalizată Frozen White (standard).
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Șasiu Skeletal
Modelele de șasiu Transit Skeletal sunt ideale pentru conversiile care necesită
o podea joasă și acces rapid din cabină. Vehiculul este livrat fără consolă spate
și include punctele de montare pe stâlpii B pentru a ușura fixarea corectă a
conversiei. Odată asamblată conversia, noua caroserie complementează
rigiditatea întregului vehicul.
■
■
■
■

■
■
■

Șasiul unei autoutilitare este mai ușor decât autoșasiul cu cabină
Podea joasă pentru acces facil în interior
Acces fără obstacole din cabină în interiorul conversiei
Punctele de montare dedicate de pe stâlpii B asigură integritatea conversiei
și complementează rigiditatea întregului vehicul
Economie mai mare de combustibil față de concurenții cu tracțiune pe spate
Cost de proprietate îmbunătățit
Disponibil pentru seriile Ambiente, Trend și Camper

Cabină simplă

Tracțiune
pe față

Modelul prezentat este șasiul schelet L3 Trend cu vopsea nemetalizată Frozen White (standard).
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Autoșasiul cu
cabină
Autoșasiul cu cabină vine cu cinci lungimi ale șasiului, incluzând noul L5 cu
ampatament extins, o gamă de greutăți brute ale vehiculului (GVM) de la 3.100
kg la 4.700 kg, posibilitatea de a alege între tracțiunea pe față, tracțiunea pe
spate și tracțiunea integrală, cabina simplă și cabină dublă. Autoșasiul cu
cabină Transit este un vehicul pe care vă puteți baza atunci când aveți o
sarcină dificilă de îndeplinit.
■
■

■
■
■

■

Cadrul rectangular plat și solid este ideal pentru o gamă largă de conversii
Versiunea 350HD (condiții dificile) este disponibilă pentru operatorii care
necesită o flexibilitate mai mare a încărcării platformei remorcii de la un
vehicul cu GVM de 3.500 kg/7.000 kg
Potrivit pentru dimensiunile standard și non-standard ale caroseriei
Puncte de montare integrale și console din spate cu bolțuri, dacă este cazul
Ca dotare standard, suspensii cu un centru de greutate ridicat pentru a fi
compatibile cu caroseriile mari
Dotare opțională pentru seriile Ambiente sau Trend

Autoşasiul cu cabină

Autoșasiul cu cabină
dublă

Tracțiune
pe față

Modelul prezentat este autoșasiul cu cabină Transit L3 Ambiente cu vopsea nemetalizată Frozen White (standard).
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Tracțiune
spate

Tracțiune
integrală

*Tracțiunea integrală este disponibilă ca opțiune pentru seria 330 L1 și seriile 350 L2, L3, L4 și L5 .
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Eficiența

Puterea de a sprijini afacerea dumneavoastră
Ford Transit este acționat de o gamă de motoare diesel Ford EcoBlue avansate, de înaltă performanță. Toate
versiunile respectă ultimele standarde Euro 6 și combină cuplul utilizabil mare pentru deplasarea sarcinilor grele
cu costuri de exploatare scăzute. Puternice, curate și rafinate, motoarele diesel Ford EcoBlue se bazează pe
performanța și tehnologia de vârf în domeniu a premiatelor noastre motoare pe benzină, Ford EcoBoost.

Printre tehnologiile esențiale pentru
economia de combustibil se numără:
■
■
■

■

Performanțe mai mari, emisii mai puține
Motoarele Ford EcoBlue respectă standardele stricte de poluare Euro 6, care specifică o reducere de 55 % a
emisiilor de oxid de azot (NOx) față de standardele de poluare Euro 5. Sistemul de reducere catalitică selectivă
(SCR) folosește AdBlue®, un fluid pe bază de uree/apă pentru a transforma emisiile de NOx din gazul de
eșapament în azot și apă. Un filtru de particule reduce apoi peste 99 % din particulele solide emise din gazul de
eșapament al vehiculului.

■

Sistemul Ford de pornire/oprire automată
Sistemul de încărcare regenerativă inteligentă Ford
Indicatorul de schimbare a treptelor de viteză
– pentru a ajuta conducerea economică
Control al accelerației – calibrarea unică a motorului
ajută la reducerea consumului de combustibil atunci
când vehiculul este condus gol (opțiune)
Sistemul Ford de management al bateriei –
îmbunătățeşte durata de viața a bateriei, consumul
de combustibil şi asigură pornirea promptă

Costul de
proprietate

Economisiți timp pe toată durata de viață
a Transit-ului dvs.
Calitatea și durabilitatea se regăsesc în fiecare detaliu al autoșasiului Transit.
După mulți ani de funcționare vă va oferi aceeași senzație de bine și va fi
condus la fel de plăcut ca în ziua livrării.
■

■

360 Nm
105 CP

De la

174 g/km*

385 Nm
130 CP

De la

174 g/km**

405 Nm
170 CP

■

De la

178 g/km***

■

■

■

Eficient

Flexibil

Puternic

2.0L Ford EcoBlue 105 CP

Ford EcoBlue 2.0L și 130 CP

2.0L Ford EcoBlue 170 CP

Motorul diesel Ford EcoBlue de 2.0 l și 105 CP (77
kW)/360 Nm al Transit combină o eficiență
remarcabilă a combustibilului (de la un minim de 6,4
l/100 km* în ciclu mixt) cu un comportament rutier
excelent. Designul de ultimă generație ajută la
menținerea costurilor de exploatare scăzute, fără a
face compromisuri legate de sarcina utilă sau de
performanță.

Motorul Euro 6 diesel Ford EcoBlue de 2.0L și 130 CP
(96 kW)/385 Nm reprezintă un echilibru al
performanței. Oferă putere și cuplu suplimentar
necesare pentru a îmbunătăți greutatea maximă
admisă și greutatea remorcii înfrânate, fără
compromisuri legate de emisii.

Fiind cel mai puternic motor din gamă, motorul diesel
Euro 6 Ford EcoBlue 2.0 L și 170 CP (125 kW) dezvoltă
un cuplu de 405 Nm. Aceasta îl face alegerea ideală
pentru transportul încărcăturilor grele și pentru
tractare, oferind în același timp o eficiență remarcabilă
a combustibilului (cu un consum minim de 6,9 l/100
km*** în ciclu mixt).

Notă Motorul cu 105 CP este disponibil doar pentru modelele de autoșasiu cu cabină.
*105 CP de la 6,4 l/100 km, 174 g/km. Cifre calculate prin teste NEDC în ciclul mixt.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre combustibil și performanțe.

**130 CP de la 174 g/km. Cifre calculate prin teste NEDC în ciclul mixt. Pentru mai multe
informații, consultați secțiunea despre combustibil și performanțe.

*** 170 CP de la 6,9 l/100 km, 178 g/km. Cifre calculate prin teste NEDC în ciclul mixt.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre combustibil și performanțe.

■

Pornirea și oprirea automată decuplează automat motorul atunci când vă
opriți și treceți schimbătorul în poziția neutră. Îl repornește ușor atunci când
doriți să plecați, reducând consumul de combustibil și gazele de eșapament.
(Dotare standard pentru modelele cu transmisie automată, opțională
pentru celelalte modele)
Lampa pentru monitorizarea uleiului de motor se va aprinde dacă starea
uleiului de motor se deteriorează între revizii
Lămpile față montate sus se află deasupra liniei barei de protecție pentru a
le feri de pericole
Senzorii pentru uzura plăcuțelor de frână avertizează atunci când acestea
trebuie să fie schimbate
Senzorul filtrului de combustibil vă avertizează despre pătrunderea apei sau
o blocare a sistemului de combustibil
Sistemul Ford Easy Fuel de alimentare cu carburant fără capac împiedică
alimentarea accidentală cu combustibil necorespunzător. În plus, nu trebuie
să atingeți niciun bușon murdar
Garanția de 12 ani a caroseriei oferă o asigurare împotriva perforării acesteia
din interior spre exterior a panoului

Transmisia automată SelectShift
Pentru un și mai mare confort la conducerea urbană, variantele Transit cu tracțiune față
pot fi comandate cu transmisia automată SelectShift cu șase trepte de viteză. Cu
performanțe optime, răspuns rapid și eficiență, transmisia oferă opțiunea schimbării
manuale a treptelor de viteză folosind butoanele de pe schimbătorul de vieze. (Opțional
doar pentru modelele cu tracțiune pe față)

Notă Unele din funcțiile de mai sus sunt opțiuni, contra cost și este posibil să nu fie disponibile pe toate modelele. Pentru mai multe informații, consultați tabelele de specificații sau discutați cu un dealer de vehicule comerciale Ford.
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Comfort interior
Ușor, inteligent și facil de condus, Transit stabilește standardul pentru
vehiculele din clasa sa. Finisajele de o calitate și un rafinament excepțional,
tehnologia inteligentă orientată spre nevoile șoferului și gama de funcții
practice și atent selectate reprezintă baza ideală pentru aproape orice
conversie business sau recreațională.

Scaunul acționat electric al șoferului

Frână de mână exterioară

Un scaun încălzit pentru șofer cu 10 poziții
reglabile electric și suport lombar este
alegerea ideală pentru vehiculele cu mai
mulți șoferi. (Dotare standard pentru
autoșasiul cu cabină Trend, opțională
pentru autoșasiul cu cabină Ambiente. Nu
este disponibil pentru șasiul schelet sau
șasiul redus)

Pentru un acces facil atât în cabină, cât și
la conversia din spate, modelele cu șasiu
schelet Camper și șasiu redus pot fi
specificate cu o frână de mână exterioară
amplasată între scaunul șoferului și ușă.
(Dotare standard pentru șasiul schelet
Camper și șasiul redus. Nu este disponibilă
pentru autoșasiul cu cabină)

Modelul prezentat este autoșasiul cu cabină dublă Transit Trend dotat cu pachet Visibility 2,
aer condiționat cu reglaj manual, airbag pasager♦ (opțional), alertă pentru păstrarea benzii
de rulare și radio Ford SYNC 3.
Notă: Un scaun de protecție pentru copil orientat spre spate nu ar trebui niciodată să fie amplasat pe scaunul
pasagerului din față, dacă vehiculul Ford este echipat cu airbag funcțional pentru scaunul pasagerului din față.
♦
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Funcții care vă ușurează viața

Alerta pentru păstrarea
benzii de rulareØ*2)

Stabilizarea vântului
lateralØ1)

Nu este nevoie decât de un moment de
neatenție pentru ca vehiculul să
părăsească banda, atunci când rulați pe
autostradă. Sistemul de alertă pentru
păstrarea benzii de mers este proiectat
să detecteze dacă vehiculul se apropie
de marcajul de delimitare a benzii fără
să semnalizați și vă alertează prin
vibrații ale volanului. (Standard pentru
autoșasiul cu cabină, opțional pentru
șasiul schelet. Nu este disponibil pentru
șasiul redus)

Ajută șoferul să păstreze banda în
condiții de vânt puternic, în rafale,
folosind sistemul de control electronic
al stabilității (ESC) pentru a detecta
atunci când vehiculul este afectat de
vântul de travers. (Standard)

Control în curbeØ1)
Simte când un șofer ia o curbă cu viteză
prea mare și poate să reducă rapid
cuplul motor - și să aplice individual
frânele pe roți - pentru a păstra
vehiculul sub control. (Standard)

Sistemul de reducere a
efectului de răsturnareØ1)
Senzorul unic Ford pentru viteza de
balansare ajută sistemul de reducere a
efectului de răsturnare să mențină roțile
în contact cu solul în condițiile în care
centrul de greutate este ridicat și
vehiculul este înclinat lateral.
(Standard)

Ford SYNC 3
Noul Ford SYNC 3 se integrează perfect
cu smartphone-ul dumneavoastră,
permițându-vă să controlați totul, de la
apelurile telefonice și mesageria text la
muzică și navigația prin satelit *– toate
cu ajutorul ecranului tactil de 6" sau
prin comenzi vocale remarcabil de
simple. (Opțiune. Nu este disponibil cu
șasiu redus)
*Sistemul de navigație Ford SYNC 3 este opțional.

Asistența la pornirea în
rampăØ2)

Load Adaptive Control V363

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)

Control adaptiv al sarcinii
(LAC)Ø1)
Proiectat să regleze răspunsul
sistemului de control electronic al
stabilității (ESC) pentru a compensa
diferitele situații în care se află vehiculul
- neîncărcat, parțial sau complet
încărcat. (Standard)

Alerta pentru șoferØ2)
Proiectată să vă avertizeze atunci când
sistemul detectează un comportament
de conducere ce indică o scădere a
nivelului de atenție. Inițial, în bord va
apărea o pictogramă de avertizare,
urmată de un semnal sonor dacă nivelul
de atenție al șoferului continuă să
scadă. (Standard pentru autoșasiul cu
cabină, opțional pentru șasiul schelet,
parte a sistemului de alertă pentru
păstrarea benzii de rulare. Nu este
disponibil cu șasiu redus)

Folosește senzori. * Funcționează la viteze de peste 65 de km/h pe drumurile cu mai multe benzi pe sens și marcaje vizibile ale benzii. 1)Funcție de siguranță. 2)Funcție de asistență a șoferului.

Ø
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Opțiuni speciale ale vehiculului
Deşi vehiculele comerciale Ford oferă deja o gamă extinsă de funcții şi caracteristici standard, programul de opțiuni speciale ale vehiculelor (SVO) face un pas înainte.
Opțiunile practice variază de la bateriile de mare putere la posibilitatea de a alege una din cele peste 100 de culori care să se asorteze culorilor firmei dumneavoastră.
Disponibilitatea opțiunilor speciale (SVO) diferă în funcție de regiune și model. Verificați la dealerul dvs. local Ford Transit.
Notă Opțiunile speciale ale vehiculelor sunt disponibile doar pentru autoșasiul cu cabină Transit și șasiul schelet.

Vopsea specială
Imaginea companiei dvs este un bun
extrem de valoros, de aceea Transit este
disponibil într-o paletă foarte mare de
culori.

Protecție programabilă
Ford a bateriei
Acest sistem de protecție programabilă
Ford a bateriei se asigură că nu veți
rămâne niciodată în pană de curent a
bateriei. Configurați un interval de timp
pentru utilizarea bateriei cu motorul
oprit, creați profile pentru utilizarea
bateriei (utilizare intensă sau mai puțin
intensă, cu și fără baterii suplimentare)
și protejați-vă bateria în fața unei
suprasarcini a motorului. Această
unitate extrem de funcțională vine cu o
serie de opțiuni. (Opțiune)

Sistem electric performant
Special conceput pentru conversiile
Transit care necesită forțe de tracțiune
mari, cum ar fi vehiculele de urgență,
unitățile frigorifice și vehiculele de
întreținere. (Opțiune)
Sistemul include:
■
■

Baterii AGM performante
Sistem de control pentru turația
motorului

Baterii AGM duble de mare
putere

Conector de interfață
complet și performant

Set de întrerupătoare
pentru utilități

Pachet de instalare
reflector

Sistem electric pentru
remorcă

Disponibile pentru sarcini electrice mai
mari, oferă fiabilitate crescută în timpul
ciclului de descărcare profundă.
(Opțiune)

Acest conector complet permite
alimentarea cu curent a semnalelor
vehiculului care facilitează conversiile.
Printre semnale se numără pornirea și
funcționarea motorului, lampa de stop,
deschiderea ușilor, semnalizatoarele,
viteza vehiculului și acționarea frânei de
mână. (Opțiune)

Oferă un set de întrerupătoare pentru
reflector și pentru echipamentul electric
destinat utilităților. De exemplu, pentru
furgoneta de asistență rutieră cu sistem
de încălzire a apei, pentru iluminatul
suplimentar și pentru reflectoare.
Conține 3 întrerupătoare și cabluri - 1
întrerupător pentru reflector și 2
întrerupătoare auxiliare de 12V.

Reflectoarele se montează pe mai
multe conversii de vehicul, inclusiv pe
vehiculele de asistență rutieră,
vehiculele de remorcare și vehiculele de
urgență. Pachetul include un
întrerupător și cabluri electrice pentru a
facilita montarea. (Opțiune)

Dacă aveți nevoie să instalați o bară de
tractare originală pe conversia Transit,
atunci sistemul nostru electric pentru
remorcă vă va permite să conectați în
mod sigur și legal remorca la sistemul
de alimentare cu curent. Include un
conector solid și cablurile necesare
pentru a alimenta cu curent sistemul de
iluminat al remorcii. (Opțiune)

Întrerupătoarele auxiliare sunt
amplasate în consola superioară 2 DIN
și pot fi folosite pentru a alimenta
diferite funcții, de exemplu luminile de
lucru, sistemul de încălzire a apei sau
hayonul spate. (Opțiune)

Mai multe informații despre opțiunile speciale ale vehiculului sunt disponibile în Manualul pentru caroserie și montarea echipamentelor de pe site-ul Ford Etis www.etis.ford.com
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Caracteristicile
Caracteristicile
Ford Transit
Ford Transit
24
24
■

În cadrul
În cadrul
unui Centru
unui Centru
Ford Ford
Transit,
Transit,
veţi descoperi
veţi descoperi
avantajele
avantajele
valoroase
valoroase
ale Ford
ale Ford
Transit24.
Transit24.
Conceput
Conceput
pentru apentru
vă menţine
a vă menţine
vehiculele
vehiculele
în stare de
în stare de
funcţionare
funcţionare
și costurile
și costurile
de exploatare
de exploatare
la un nivel
la un nivel
optim, Ford
optim,
Transit24
Ford Transit24
este un program
este un program
de asistenţă
de asistenţă
pentru persoane
pentru persoane
juridice care
juridice
oferă
care
produse
oferă produse
și
și
servicii inteligente,
servicii inteligente,
accesibile,
accesibile,
furnizatefurnizate
de experţi;
de experţi;
acesta este
acesta
disponibil
este disponibil
exclusiv exclusiv
prin intermediul
prin intermediul
reţelei noastre
reţelei de
noastre
distribuitori
de distribuitori
specializaţi
specializaţi
în vehicule
în vehicule
comerciale
comerciale
din Centrele
din Centrele
Transit. Transit.

Protect.
Protect.

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

■

Preluare
■ Preluare
și livrare*
și livrare*

■

Testare
■ și
Testare
ITP și ITP

■

Piese ■originale
Piese originale
Ford
Ford

■

Procese
■ Procese
rapide șirapide
precise
șide
precise
diagnoză
de diagnoză
Ford
Ford

ExtindeţiExtindeţi
garanţiagaranţia
standardstandard
de 2 ani de
și bucuraţi-vă
2 ani și bucuraţi-vă
de o
de o Planificaţi
Planificaţi
din timpdin
și evitaţi
timp și
creșterea
evitaţi creșterea
costurilor
costurilor
de
de
utilizare utilizare
fără griji fără
mulţigriji
animulţi
de acum
ani de
înainte.
acum Ford
înainte.
Protect
Ford Protectîntreţinere.
întreţinere.
Planul de
Planul
service
deindividual
service individual
Ford Protect
Ford Protect
oferă o gamă
oferă largă
o gamă
de largă
beneficii
de beneficii
esenţiale,
esenţiale,
printre care:
printre care: include toate
include
beneficiile
toate beneficiile
pentru apentru
vă sprijini
a vămobilitatea
sprijini mobilitatea
și a
și a

■

Tehnicieni
■ Tehnicieni
calificaţicalificaţi
Ford
Ford

■

■

Reparaţii
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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.
Dealerul Ford de 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.

Ford Transit este proiectat să transporte marfă– multă
marfă.
Alegerea unui nou vehicul este o decizie importantă și mulți
factori trebuie să fie luați în considerație. În timp ce unele
aspecte, precum selectarea celei mai potrivite variante și
identificarea utilizării principale dorite sunt relativ simple,
altele, precum calcularea sarcinii utile, sunt mai complexe.
Capacitatea de încărcare
Pentru a calcula sarcina utilă, trebuie să cunoașteți două
lucruri, masa maximă autorizată a vehiculului (GVM) și masa
sa proprie.
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.
Pentru simplificare, modelele Ford Transit sunt denumite în
funcție de GVM. De exemplu, un 330 are o GVM de cca. 3.300
kg; și un 350 are o GVM de cca. 3.500 kg.
Masa proprie este greutatea unui vehicul din seria Ambiente
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.

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:
Șoferul și echipajul
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.
Opțiunile prevăzute din fabrică
Cele mai multe opțiuni prevăzute din fabrică vor afecta sarcina
utilă a vehiculului. De exemplu, aerul condiționat poate să
adauge aproximativ 18 kg la greutatea unui vehicul și astfel să
reducă în mod corespunzător sarcina sa utilă.
Cu toate acestea, solicitarea unui scaun simplu pentru pasager
în față în locul scaunului dublu standard va reduce greutatea
vehiculului cu aproximativ 12 kg și va crește sarcina sa utilă cu
aceeași cantitate. Dealerul de vehicule comerciale Ford va
putea să vă spună ce funcții pot să crească sau să scadă masa
proprie a vehiculului și cu cât.
Seria
Toate masele proprii citate în această broșură sunt pentru
modelele de serie Ambiente cu specificații standard. Modelele
din seria Trend vor cântări în general mai mult decât cele din
seria Ambiente 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.





































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.

 

     



Configurați vehiculul 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.
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Economia de combustibil și emisiile de CO2
 
 


 
   

Profitați cât mai mult de noul
Ford

Greutățile și sarcinile

                        
                     
                    
                      
        
             
                      
                     
                        


  







  

  











  
    

















  

  









  
    












   

  







  

  











  
    











                       
                     
            
             
                     
                    
      
                       
                       
                         
             
      
                         
                   
                        
 

Notă 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 ; accesați >information >>vehicle conversions.

Masa maximă autorizată minus masa proprie = sarcina
utilă
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Stilul și aspectul

Dimensiunile (mm)


Disponibilitatea modelelor



GTM max. (kg)
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Confortul și utilitatea










 


































 








Performanța și eficiența





Experiența conducerii
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Siguranța și securitatea





Confortul și utilitatea
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Pașii următori
Pentru o descriere completă și specificații,
descărarcați broșura digitală sau consultați
broșura interactivă pentru a beneficia de
informații despre modelul Ford ales. Vă
rugam sa descarcați accesand www.ford.ro

test drive

construiți

deținere

Atunci când conduceți noua dumneavoastra mașină, vă suntem tot timpul alături. Ford are o rețea mare de
service-uri autorizate pentru a vă ajuta și a vă menține vehiculul in cele mai bune condiții. Iar in cazul in care
noul dumneavoastră Ford necesită reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford de reparații pentru
accidente este cel mai bun loc în care mașina să fie adusă în starea dinaintea accidentului și astfel să o puteți
conduce din nou.

finanțare

Atunci când este vorba de finanțarea mașinii 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 mașina dumneavoastră, indiferent dacă sunteți persoană
fizică sau juridică.

Consruiți și stabiliți prețul noului
dumneavoastră Ford conform specificației
dorite și vedeți cum arată la www.ford.ro

Ford Lease este specializată în contractele de închiriere și leasing și oferă o gamă alternativă de planuri de
finanțare care pot fi adaptate afacerii dumneavoastră. Numai pentru persoanele juridice.

contact

FordPass este o nouă platformă care va schimba modul in care călatoriti.Găsirea locurilor de parcare
disponibile, detalii privind vehiculul si prețurile, informații despre dealeri și ghiduri ajutătoare.

www.ford.ro

  




           

Vizitați dealerul dumneavoastra de vehicule
comerciale Ford și testați vehiculul Ford.
localizați dealerul dumneavoastră Ford: www.
ford.ro

Opțiunile speciale ale vehiculului




      

 

















 






 

  





 





  













Opțiunile speciale ale vehiculului





Utilitare

Pentru mai multe informații despre produsele noastre de finanțare, vizitați www.ford.ro

Accesul Live Traffic este gratuit pentru primii doi ani, achiziționând un pachet audio cu SYNC 3 și navigatie,
există si o taxa anuală pentru licență.
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Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.

www.ford.ro

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 206753. FoE Y77U
PN 877520/1218/0.5m/ROU ro
November 2018.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2018.75 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.

