TRANSIT CUSTOM NUGGET

FORD ȘI WESTFALIA.
ÎMPREUNĂ ALCĂTUIM O ECHIPĂ DE NEOPRIT
Indiferent de direcția în care vă îndreptați, orice călătorie începe cu un vis. Fie că este vorba de a descoperi noi
locuri, de a revizita destinațiile preferate sau de a merge pur și simplu oriunde vă duce drumul, nu există o
modalitate mai bună de a călători decât cu noul Ford Transit Custom Nugget. Proiectat și construit de Ford și
Westfalia, unul dintre cei mai importanți convertori de automobile din Europa, Ford Transit Custom Nugget
combină extraordinara dinamică de conducere cu niveluri remarcabile de confort, inovație și funcționalitate. Cu
materiale de înaltă calitate, caracteristici tehnice de vârf și service la scară europeană capabil să înlăture orice
grijă, fiecare moment la bord devine o amintire extrem de plăcută.
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Modelele prezentate sunt Transit Custom Nugget cu plafon
înclinat (stânga) cu vopsea metalizată Magnetic (opțiune),
Transit Custom Nugget Plus cu plafon înalt (centru) cu vopsea
metalizată Diffused Silver (opțiune) și Transit Custom Nugget cu
plafon înalt (dreapta) cu vopsea metalizată Orange Glow
(opțiune).
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar
design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele
prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să
discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.

Transit Custom
Nugget cu plafon
înclinat
Dimensiuni compacte, posibilități nelimitate.
Noul model excepțional de rulotă Ford Transit Custom Nugget cu plafon
înclinat stabilește criteriul de referință pentru autoturismele de dimensiuni
medii. Construit pe cea mai recentă versiune a Transit Custom, acesta oferă
atributele gamei - câștigătoare a mai multe categorii - într-un pachet extrem
de versatil.
Compact, practic și manevrabil, Nugget cu plafon înclinat simplifică călătoriile
cotidiene în oraș. În timp ce utilizarea inteligentă a spațiului interior oferă
posibilități nelimitate în ceea ce privește aventurile de vacanță. Iar când ajungi
în sfârșit la destinație, plafonul discret tip pop-up oferă spațiu suplimentar și
ventilație, plus un spațiu amplu pentru patul generos proporționat de sub
plafon.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu vopsea metalizată Magnetic (opțiune).
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele
prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Dimensiuni compacte,
posibilități nelimitate
Indiferent dacă este vorba de scaunele confortabile pentru până la cinci persoane, utilizarea materialelor de
înaltă calitate sau compartimentarea inteligentă a spațiului, vă veți simți întotdeauna ca acasă în Transit Custom
Nugget. Noile modele interioare și soluțiile excelente de design îl fac alegerea ideală pentru escapade scurte și
vacanțe mai lungi.

Confortabil la un nivel excepțional

Bucătărie în partea din spate

Cu noi modele interioare, scaune flexibile și opțiuni
confortabile pentru dormit, noul Transit Custom Nugget poate
găzdui aproape orice aventură.

Partea din spate amenajată într-o bucătărie complet echipată
oferă suficiente facilități de catering și depozitare pentru
perioade lungi de timp departe de casă. Având în vedere
dotările care includ o plită dublă cu gaz, chiuveta cu robinet
pentru apă rece și caldă și spațiul util generos, veți avea la
dispoziție toate cele necesare pentru a pregăti o masă de care
să vă bucurați.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu plafon înclinat
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să
discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Confort la nivel înalt
Atunci când plafonul este ridicat, patul dublu de sub plafonul
înălțat oferă o nouă dimensiune în ceea ce privește confortul.

Un somn de noapte grozav
După o zi lungă pe șosea, Transit Custom Nugget se transformă fără efort într-un refugiu confortabil pentru seară. Plafonul înclinat poate fi ridicat în câteva secunde,
datorită telescoapelor cu gaz, în timp ce jaluzelele din față și geamurile fumurii din spate cu perdele ajută la protejarea interiorului de ochi curioși și de iluminatul stradal. În
Nugget Custom Transit pot dormi până la patru persoane - două pe patul de sub plafon și două pe bancheta convertibilă din spate.

Bancheta spate convertibilă

Spațiu pentru vise

Hayon

Până la trei pasageri pot călători în siguranță așezați pe
bancheta spate testată M1, complet dotată cu tetiere, cotiere
exterioare și puncte de fixare ISOFIX pentru scaune de copii.
Pe timpul nopții, bancheta poate fi transformată în cateva
clipe într-un confortabil pat dublu.

Bancheta spate convertibilă utilizează în mod inteligent spațiul
de sub bucătărie pentru a crea un pat dublu complet.

Transit Custom Nugget este echipat cu un hayon spate cu
lățime întreagă, care oferă acces nelimitat la partea din spate
a vehiculului. De asemenea, acesta poate servi ca un adăpost
util față de soare sau ploaie atunci când vehiculul este parcat.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu plafon înclinat.
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Transit Custom
Nugget cu plafon
înalt
Profitați din plin de stilul dvs. de viață în aer liber cu rulota Transit Custom
Nugget cu plafon înalt. Rafinată și ușor de condus precum o mașină mică,
amprenta sa compactă ușurează manevrabilitatea și o face ușor de parcat.
Designul unic al plafonului înalt oferă un spațiu generos pe înălțime și este
echipat cu ferestre amplasate la înălțime și un luminator pentru un interior
luminos și aerisit. Spațiul suplimentar oferit de plafonul înalt asigură
compartimente generoase de depozitare, iar designul său complet izolat îl face
ideal pentru utilizare pe tot parcursul anului.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu plafon înalt cu vopsea metalizată Orange
Glow (opțiune).
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele
prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Îndrăgiți-vă spațiul propriu
Designul înalt al plafonului ajută Transit Custom Nugget să fie
remarcabil de spațios, în ciuda dimensiunilor sale exterioare
compacte.

Conceput pentru a încânta
Design-ul cu plafon înalt al Transit Custom Nugget oferă un spațiu pe înălțime generos, spațiu suplimentar de depozitare la înălțime și niveluri ridicate de izolație, ceea ce îl
face ideal pentru utilizare pe tot parcursul anului. Ușa laterală vitrată glisantă și hayonul permit luminii naturale să pătrundă în interiorul spațios și luminos. În timp ce
ferestrele cu deschidere de la nivelul plafonului și luminatorul ajută la îmbunătățirea ventilației și la crearea unui spațiu perfect pentru relaxare. În climatul mai rece, sistemul
eficient de încălzire a aerului pe bază de combustibil va ajuta la menținerea unei temperaturi confortabile în timp ce sunteți parcat și poate fi chiar programat pentru a
preîncălzi interiorul înainte de o călătorie lungă.

Spațiu de locuit și de servit masa

Extrem de practic

Bucătărie bine echipată

Cu scaunele din față pivotante, bancheta din spate glisantă
proporționată generos și masa glisantă și extensibilă, Transit
Custom Nugget este construită pentru confort.

Laminatele de înaltă calitate, rezistente la abraziune, au fost
selectate în mod special pentru aspectul atractiv și rezistența
la uzură.

Bucătarii vor fi mulțumiți de nivelul echipamentului de
bucătărie care include o plită cu 2 arzătoare cu capac din
sticlă, o chiuvetă din oțel inoxidabil cu robinet cu apă rece și
caldă pompată și o ladă termoelectrică de răcire de 14L.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu plafon înalt.
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Și mai departe în pat
Pat dublu confortabil, la un nivel ridicat, care poate fi lăsat
extins în timp ce călătoriți.

Tot ce aveți nevoie pentru o vacanță
perfectă
Transit Custom Nugget cu plafon înalt vă oferă tot ce aveți nevoie pentru a vă bucura de o vacanță de neuitat. Un pat dublu, montat sub plafon, oferă un spațiu pentru
dormit ocazional sau permanent și poate fi chiar lăsat așa în timp ce călătoriți. Există un spațiu generos de depozitare deasupra cabinei șoferului, care este ideal pentru
așternuturi. Și, dacă călătoriți cu familia sau prietenii, bancheta triplă confortabilă poate fi transformaă în câteva clipe într-un pat dublu încăpător.

Opțiuni de dormit

Lumini pentru citit

Bancheta spate are un spătar înclinat pentru asigurarea
confortului în timp călătoriei și poate fi transformată rapid
pentru a crea un pat dublu generos atunci când este mașina
este parcată.

Iluminarea interioară premium LED include spoturi controlate
individual, direcționabile total. Două dintre acestea sunt
situate în șinele laterale și pot fi folosite ca lămpi de noptieră
atunci când patul de sub plafon este în uz.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget cu plafon înclinat.
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Pachet exterior
Profitați la maxim de exteriorul excelent cu pachetul Transit
Custom Nugget Outdoor (opțiune).

Transit Custom Nugget Plus cu plafon
înalt
Transit Custom Nugget Plus cu plafon înalt este locuința ideală de acasă, cu locuri în timpul zilei pentru până la cinci persoane și spațiu de dormit pentru până la patru
persoane. Dispune de o gamă largă de facilități, inclusiv o bucătărie în formă de „L” în partea din spate, elegantă și practică, design interior contemporan, un dulap mare și
spațiu util de depozitare generos. În plus, lungimea suplimentară este folosită în mod inteligent pentru a încorpora o toaletă completă în partea din spate, cu vas de toaletă
cu acționare electrică a apei de bazin, chiuvetă separată și fereastră care asigură intimitatea.

Bucătărie în partea din spate

Interior de înaltă calitate

Întotdeauna la îndemână

Partea din spate amenajată într-o bucătărie complet echipată
oferă facilități de catering și depozitare pentru perioade lungi
de timp departe de casă. Având în vedere dotările care includ
o plită dublă cu gaz, chiuveta cu robinet pentru apă rece și
caldă și spațiul util generos, veți avea la dispoziție toate cele
necesare pentru a pregăti o masă de care să vă bucurați.

Scaunele confortabile și masa extensibilă de dimensiuni mari
sunt montate pe șine de glisare. Acest lucru vă permite să le
ajustați poziția după necesități și oferă spațiu suficient pentru
dvs. și ceilalți pasageri pentru a servi masa, a vă relaxa sau a
juca jocuri de societate.

Un spațiu de depozitare dedicat vă ajută să aveți la îndemână
scaunele și masa pliantă pentru exterior.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget Plus cu plafon înalt cu vopsea metalizată Diffused Silver.
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Toaletă și depozitare
Toaleta din spate a Transit Custom Nugget Plus este dotată cu
vas de toaletă cu acționare electrică a apei de bazin și cu
fereastră cu oblon retractabil care asigură intimitatea. Spațiul
suplimentar permite, de asemenea, dotarea cu un dulap mai
mare, inclusiv un dulap pe peretele toaletei.

Proiectată pentru a locui
Designul inteligent înseamnă înțelegerea cu adevărat a modului în care va fi utilizat un produs. Și asta este
momentul în care experiența de neegalat a Westfalia vine în prim plan. Prin urmare, veți observa că, spre
deosebire de unele modele alternative, bucătăria din spate complet echipată a Transit Custom Nugget poate fi
folosită, chiar și cu patul inferior în poziție. În timp ce toaleta din spate a Nugget Plus este ușor accesibilă atât în
configurații de zi, cât și de noapte.

Cazare generoasă

Chiuvetă pliabilă

Bancheta spate de dimensiuni mari asigură locuri confortabile
pe scaun pentru trei pasageri adulți și poate fi ușor
transformată într-un pat dublu generos.

Pentru mai multă comoditate, Transit Custom Nugget Plus
este dotată cu o chiuvetă pliabilă în toaleta din spate. Toate
versiunile au, de asemenea, un duș exterior care poate fi fixat
ușor pe hayonul din spate cu un cârlig cu ventuză.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget Plus cu plafon înalt cu vopsea metalizată Diffused Silver (opțiune).
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să
discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Confort la cel mai înalt nivel pentru toți
cei de la bord
Vacanțele fără griji încep din momentul în care vă așezați în spatele volanului noului Transit Custom Nugget. Scaunele din față ale Căpitanului sunt complet reglabile, astfel
încât să vă puteți găsi poziția ideală pentru șofat și să vă puteți răsuci spre partea din spate a vehiculului pentru mai mult confort. În timp ce o multitudine de caracteristici
atent gândite și de tehnologii inteligente noi vă vor ajuta să transformați chiar și cea mai scurtă escapadă într-o aventură de neuitat.

Sistem de informații despre unghiul mort
Atunci când un alt autovehicul intră în unghiul mort în timp ce
vă deplasați, sistemul este proiectat să vă atenționeze printr-o
lampă de avertizare integrată în oglinzile laterale.

Cameră retrovizoare cu asistență pentru cârligul de
remorcare
Selectați mersul înapoi și imaginea din spatele vehiculului este
indicată pe ecranul afișajului multifuncțional. Liniile de
marcare care se suprapun peste imaginea camerei indică locul
spre care se îndreaptă vehiculul. (Opțiune)

Spațiu de depozitare la îndemână
Cabina Transit Custom Nugget orientată spre nevoile șoferului
este prevăzută cu nenumărate spații utile de depozitare,
pentru sticle, telefoane și documente.

Modelul prezentat este Transit Custom Nugget. (Notă: unele dintre funcțiile prezentate pot fi opțiuni, disponibile contra cost)
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Conectivitatea
Cel mai nou bun prieten al telefonului dvs.
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. (DISPONIBILITATEA SE VA COMUNICA)

Funcțiile SYNC 3
■
■
■
■
■

■

Selectați puncte de interes de-a lungul rutei.
FordPass va trimite aceste locații în navigația SYNC
3 atunci când vă conectați prin AppLink
Căutați puncte de realimentare după marca sau
clasa de combustibil și comparați prețurile
Căutați locuri de parcare disponibile, verificați
costurile, orele de funcționare și evaluările

AppLink, Apple CarPlay și Android Auto

Încărcați din mers

Controlați aplicațiile compatibile cu SYNC prin AppLink, în
timp ce Apple CarPlay și Android Auto vă permit să controlați
interfața HMI a smartphone-ului prin ecranul tactil de 6" al
SYNC 3.

Pentru a vă ajuta să vă mențineți dispozitivele mobile
încărcate în timp ce vă deplasați, Transit Nugget este dotat cu
două prize USB amplasate în spatele carcasei frânei de mână.
Un buzunar de depozitare la îndemână este conceput a fi
folosit pentru depozitarea dispozitivele în timpul încărcării.
(Dotare standard)

*Navigația Ford SYNC 3 reprezintă opțiune.
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, prin urmare este posibil să se aplice taxe pentru serviciile mobile de date. Pentru a verifica dacă Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe piața
dumneavoastră, verificați site-urile web oficiale Apple CarPlay și Android Auto pentru ultimele informații.
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■

■

Efectuați și primiți apeluri hands-free
Navigație ușoară
Ascultați propria dvs. selecție de muzică
Interfață cu ecran tactil
Ascultați mesajele text

Ecranul tactil
Ecranul tactil de 6" 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.

Accesați funcții suplimentare prin telefonul
smartphone cu aplicația FordPass.

Imaginea principală prezintă un Transit Custom Nugget cu
sistem de divertisment la bordul mașinii cu specificații
superioare.

Anticiparea
Simte ceea ce dvs. nu puteți să vedeți

Noul Ford Transit Custom Nugget beneficiază de o suită impresionantă de tehnologii concepute să aibă grijă de
dumneavoastră, de mașina dumneavoastră și de persoanele din jur.

Alertă la intersectarea cu traficul
Alerta la intersectarea cu traficul scanează în stânga și în
dreapta atunci când ieșiți cu spatele dintr-un loc
perpendicular. Dacă un vehicul în mișcare sau un alt pericol
este detectat, sistemul vă alertează prin avertizări vizuale și
audibile. Parte a sistemului de informații despre unghiul mort
(opțiune).

Sistem de informații despre unghiul mort

Live Traffic*

Atunci când un alt autovehicul intră în unghiul mort în timp ce vă deplasați, sistemul este proiectat să vă atenționeze printr-o
lampă de avertizare integrată în oglinzile laterale (opțiune).

Vă oferă informații în timp real, precum viteza traficului,
accidente și drumuri închise, precum și ghidaj pe o rută
alternativă și hărți pentru a vă ajuta să evitați zonele cu
probleme. Disponibil prin FordPass cu ajutorul SYNC 3 cu
navigație (opțiune).

*Accesul la Live Traffic este gratuit pentru primii 2 ani de la înregistrarea achiziției unui nou autovehicul Ford dotat cu SYNC 3 și navigație; ulterior, există o taxă de licență anuală.
Notă Unele imagini înfățișează modele pre-producție, iar design-ul/echipamentele versiunii finale pot să difere de cele prezentate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să discutați cu distribuitorul dumneavoastră Ford.
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Avertizări

Sisteme de siguranță
Stabilizarea față de vântul lateralØ1)

Tehnologiile de asistență a șoferului care vă ajută să luați
măsuri.
Combinând informațiile de la camera video îndreptată spre în față cu tehnologia radar, noul Transit Custom
Nugget poate să vă ajute în diferite situații din timpul șofatului. De la asistența pre-coliziune (opțiune) care poate
să vă alerteze cu privire la o posibilă coliziune, la alerta pentru menținerea benzii de rulare (opțiune) care vă ajută
să mențineți banda, Transit Custom Nugget este mai echipat ca niciodată pentru a vă da o mână de ajutor.

Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulațieØ
Proiectat să citească automat panourile indicatoare standard
pentru limita de viteză și să o afișeze pe panoul de bord.
Asistența inteligentă pentru vitezăØ2) combină sistemul de
recunoaștere a semnelor de circulație cu limitatorul reglabil de
viteză pentru a restricționa automat viteza vehiculului la limita
detectată[1]. Vehiculul este condus normal, dar nu va depăși
limita de viteză setată decât dacă șoferul dezactivează
sistemul. (Opțiune, disponibilă numai atunci când sunt de
asemenea comandate Pilotul automat adaptativ și Navigația)

Ajută șoferul să păstreze banda în condiții de vânt puternic, în
rafale, folosind sistemul ESC pentru a detecta atunci când
vehiculul este afectat de vântul de travers.
Controlul tracțiunii1)
Elimină rotirea excesivă a roții și asigură cea mai bună
aderență posibilă, performanță și stabilitate, atunci când aveți
nevoie cel mai mult. Sistemul monitorizează și ajustează
constant puterea livrată individual roților vehiculului, asigurând
un contact și o aderență maxime atunci când accelerați.
(Dotare standard)
Sistemul de asistență la frânarea de urgențăØ1)
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. (Dotare standard)
Controlul electronic al stabilității (ESC)Ø1)
Este proiectat pentru a vă ajuta să mențineți controlul în
condiții extreme de șofat. Simte atunci când deviați de la
banda aleasă și acționează pentru a păstra direcția, reglând
automat frânarea și puterea motorului. (Dotare standard)
Controlul balansării remorciiØ1)
Proiectat să detecteze când are loc balansarea remorcii și să
contribuie la contracararea acesteia pentru a aduce remorca
sub control. (Dotare standard, dar activat cu elementul
opțional de fixare a remorcii de la Ford)
Asistență la pornirea în rampăØ2)
Proiectată să prevină temporar alunecarea pe rampă atunci
când treceți piciorul de pe pedala de frână pe cea de
accelerație. Funcționează atât pentru mersul înainte, cât și
pentru marșarier, prin urmare este ideală pentru remorcarea și
tractarea sarcinilor mari. (Dotare standard)
Airbaguri laterale tip cortinăØ1)

Asistența pre-coliziune

Alertă pentru menținerea benzii

Alerta pentru șofer

Folosește radarul și o cameră video pentru a scruta drumul în
față. Sistemul monitorizează proximitatea cu alte vehicule și
cu pietonii – chiar și pe întuneric, atunci când farurile mașinii
sunt pornite – și poate să vă alerteze asupra unei posibile
coliziuni. Frânarea activăØ2) pre-încarcă sistemul de frânare și
poate să acționeze automat frânele pentru a ajuta la
diminuarea efectelor unui impact. (Opțiune)

Poate să recunoască dacă vehiculul se apropie de marcajul de
delimitare a benzii fără să semnalizeze și vă alertează prin
vibrații ale volanului. (Opțiune, și disponibilă ca parte a unui
pachet)

Proiectată să vă avertizeze atunci când sistemul detectează un
comportament de șofat ce indică o scădere a nivelului de
atenție. Inițial, în bord se va aprinde un martor de avertizare,
urmat de un semnal sonor dacă nivelul de atenție al șoferului
continuă să scadă. (Standard cu alerta pentru păstrarea benzii
de rulare)

Ø*2)

Ø*2)

ØFolosește senzori.
*Funcționează la viteze de peste 65 de km/h pe drumurile cu mai multe benzi pe sens și marcaje vizibile ale benzii.
2)Funcție de asistență a șoferului.
[1]Limita de viteză poate să varieze în funcție de drum și de dimensiunea vehiculului. Șoferul răspunde de respectarea limitei de viteză în orice moment.
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Ø2)

Proiectate să ofere protecție suplimentară șoferului și
pasagerilor de pe scaunele din față. (Opțiune)

Folosește senzori.
*Capacitate maximă de tractare pentru seria L2.
Funcție de siguranță.
2)Funcție de asistență a șoferului.
Ø

1)
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Eficiență
Putere fără compromisuri

Transit Custom Nugget este acționat de cea mai nouă gamă a noastră de motoare diesel Ford EcoBlue. Puternice, curate și
rafinate, 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 următoarele:
■
■
■
■

■

Sistem de pornire/oprire automată
Sistem inteligent de încărcare regenerativă Ford
Indicator de schimbare a treptelor de viteză – pentru a facilita conducerea economică
Control al accelerației – calibrarea unică a motorului ajută la reducerea consumului de combustibil atunci când vehiculul este
condus gol (opțiune)
Sistem Ford de management al bateriei - îmbunătățește durata de viață a bateriei, consumul de combustibil și asigură
pornirea promptă

Costul de
proprietate
Economisiți bani pe toată durata de viață a
autorulotei dvs.
Calitatea și durabilitatea se regăsesc în fiecare detaliu al noului Transit Custom
Nugget. După mulți ani de funcționare, vă va oferi aceeași senzație de bine și va
putea fi condus la fel de plăcut ca în ziua în care v-a fost livrat.
■

■

385 Nm

405 Nm
De la

130 CP

165 g/km*

170 CP

■

De la

165 g/km*

■

■

■

Flexibil

Puternic

2.0L Ford EcoBlue 130 CP

2.0L Ford EcoBlue 170 CP

Motorul diesel Ford EcoBlue 130 CP (96 kW)/385 Nm este
remarcabil prin echilibrul performanței, oferind putere și cuplu
în plus, fără a face compromisuri legate de emisii.

Motorul diesel Ford EcoBlue 170 CP (125 kW) dezvoltă un
cuplu de 405 Nm, ceea ce îl face alegerea ideală dacă tractați
frecvent.

■

■

■

Funcția Auto Start-Stop ajută la maximizarea eficienței consumului de
combustibil (dotare standard)
Controlul accelerației este o calibrare unică a motorului proiectată să limiteze
accelerația atunci când vehiculul este ușor încărcat, ajutând la reducerea
consumului de combustibil (opțiune)
Lampa de avertizare a uleiului de motor prin monitorizarea calității acestuia se va
aprinde dacă starea lui se deteriorează între vizitele la service
Lămpile 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
Indicatoarele de direcție repetitoare laterale sunt poziționate pe marginea
interioară a oglinzii laterale, pentru a minimiza deteriorarea accidentală. Atunci
când sunt pliate, oglinzile reduc lățimea vehiculului cu aproximativ 190 mm
Garanția de 12 ani a caroseriei oferă o asigurare împotriva perforării din interior
spre exterior
Conceptul barei de protecție spate din mai multe piese ajută la păstrarea
costurilor de reparații la un nivel redus

Nu veți mai alimenta niciodată greșit
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.
*Cifre din testele NEDC.
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Sistemul Ford Easy-Fuel de alimentare fără bușon asigură că nimeni nu poate alimenta
accidental cu combustibil greșit. În plus, nu trebuie să atingeți niciun bușon murdar. (Dotare
standard)
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Funcțiile care vă
ușurează viața

Pornire/oprire automată
Poate opri automat motorul atunci când așteptați la
semafor sau dacă autovehiculul este în ralanti într-o
coloană de mașini (în timp ce încă mai furnizează
energie pentru elementele esențiale cum ar fi farurile,
aerul condiționat și sistemul Ford SYNC). Atunci când
sunteți gata să plecați, trebuie doar să apăsați pe
ambreiaj și să selectați treapta întâi ca de obicei sau să
apăsați accelerația pentru transmisia automată și
sistemul repornește. Pornirea/oprirea automată este
eficientă mai ales pe străzile din orașe, unde poate să
diminueze consumul de combustibil cu până la 10 %
(ciclu urban). (Dotare standard)

Transmisia automată SelectShift

Cameră retrovizoare cu asistență
pentru cârligul de remorcare

Transmisia automată cu șase trepte oferă o experiență
optimizată, relaxantă, a condusului, în special în
traficul aglomerat cu multe opriri și porniri. Schimbați
treptele manual dacă preferați, folosind schimbătorul
de viteze montat în tabloul de bord sau blocați treptele
în condiții de conducere mai solicitante, de exemplu,
pe suprafețe alunecoase sau pante abrupte.
(Disponibilă pentru modelele de 130 CP și 170 CP)

Pilotul automat adaptivØ2)
Stabiliți viteza dorită și pilotul automat adaptiv
menține distanța prestabilită față de vehiculul din față.
Dacă senzorii detectează îngreunarea traficului în față,
vehiculul reduce viteza automat. Atunci când traficul
se fluidizează, vehiculul accelerează înapoi la viteza
selectată anterior. (Opțiune)

Selectați mersul înapoi și imaginea din spatele
vehiculului este indicată pe ecranul afișajului
multifuncțional. Liniile de marcare care se suprapun
peste imaginea camerei indică locul spre care se
îndreaptă vehiculul. (Opțiune)

Folosește senzori.
Funcție de asistență a șoferului.

Ø

2)

Farurile cu xenon cu iluminare unghiulară

Parbrizul încălzit Quickclear

Noile faruri cu xenon ale Transit Custom Nugget oferă o calitate superioară a luminii față de becurile cu halogen,
folosind mai puțină energie. Iluminarea unghiulară, prevăzută pentru fiecare far, luminează curbele la viraje, la
viteze de până la 60 km/h. Atunci când nivelurile de lumină din exterior o impun, farurile se aprind pentru a ajuta
la buna iluminare a drumului din față. (Opțiune)

Dezaburire a parbrizului în câteva secunde, chiar și în
diminețile geroase.

Senzorii de distanță pentru parcare
Senzorii de distanță pentru parcare din față și spate
oferă o avertizare sonoră care vă ajută să apreciați
distanțele de parcare. (Dotare standard)
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Culori și tapițerii

Textil: Charcoal Black
(Disponibil din producția Iunie 2019)

Textil: Capitol in Ebony
(Disponibil din producția Iunie 2019)

Blazer Blue
Nemetalizat

Frozen White
Nemetalizat

Race Red
Nemetalizat

Agate Black
Metalizat*

Chrome Blue
Metalizat*

Diffused Silver
Metalizat*

Dark Carmine Red
Metalizat*

Magnetic
Metalizat*

Moondust Silver
Metalizat*

Orange Glow
Metalizat*

12 ani Garanție Anti Perforare
Ford Transit Custom Nugget este acoperit de Garanția Anti Perforare pentru o perioadă de 12 ani de la data primei înregistrări. Se aplică termeni și condiții.
Notă: Imaginile sunt pentru a ilustra culorile caroseriei și pot diferi în funcție de echipare. Culorile și tapițeriile reproduse în această broșură pot varia în realitate din cauza limitării în procesul de printare folosit. Pentru disponibilitatea pe piața locală, vă rugăm să contactați
dealerul dvs. Ford.
*Culoare Opțională.

Acoperire cu Zinc
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Peliculă de fosfați

Depunere electrică

Amorsă

Strat de acoperire

Strat transparent

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

Alegerea unui nou vehicul este o decizie importantă și mulți
factori trebuie să fie luați în considerație. În timp ce unele
aspecte, cum ar fi selectarea celui mai adecvat derivat, sunt
relativ simple, altele, cum ar fi calculul sarcinii utile, pot fi mai
complexe.
Capacitatea de încărcare
Pentru a calcula sarcina utilă, trebuie să cunoașteți două
lucruri, masa totală maximă autorizată a vehiculului (MTMA)
și masa sa proprie.
Masa totală maximă autorizată (MTMA) este greutatea
maximă permisă a vehiculului atunci când este încărcat și gata
să plece – ceea ce include greutatea vehiculului în sine,
auxiliare, șofer și pasageri (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 bagaje.
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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.
Printre aceștia se numără următorii, fără a se limita la aceștia:
Șofer și pasageri
Calculăm greutatea șoferului și a pasagerilor în baza
standardului din domeniu de 75 kg/persoană. Nu uitați că
greutatea șoferului și a pasagerilor nu este inclusă în masa
proprie, așa că atunci când șoferul sau pasagerii 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.

Masa proprie este greutatea unui vehicul cu specificații
standard, incluzând lichidele și rezervorul de combustibil 90%
plin, dar fără șofer, pasageri sau bagaje.

Dealerul dvs. de vehicule Transit va putea să vă spună ce
funcții pot să crească sau să scadă masa proprie a vehiculului
și cu cât.

Sarcina utilă este diferența dintre cele două.

Seria

Masa totală maximă autorizată minus masa proprie =
sarcina utilă

Toate masele proprii citate în această broșură sunt pentru
modele cu specificații standard, cu excepția cazului în care se
specifică altfel. Modelele cu specificații mai complexe vor
cântări în general mai mult decât cele din seria de bază din
cauza nivelului superior de funcții și echipamente.






 

  











 






















 











 

 



 
  


Profitați cât mai mult de noul
dvs. Ford

Masă și sarcină (EU6.2)



  

 



 

 

 







 

 

 

  







 

 











 









 



  







 















Toleranțe de fabricație













Diferențele din procesele de fabricație și producție înseamnă
că este puțin probabil ca două vehicule să cântărească exact
la fel.

  

 



 



 













  











Accesorii și conversii 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 pentru a afla mai multe informații și
recomandări.

                                            
                           
                    
                                          
   

Dacă sarcina utilă este esențială pentru modul în care utilizați
autovehiculul dvs. sau intenționați să îl încărcați aproape de
capacitatea sa maximă, dealerul dvs. de vehicule Transit vă
poate ajuta. În baza experienței și a cunoștințelor sale, poate
să vă recomande specificațiile exacte ale vehiculului necesare
pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră individuale.
Configurați vehiculul pentru a se potrivi necesităților
dumneavoastră
Ford Transit Custom Nugget este disponibil cu o gamă largă de
funcții standard și opționale. Dealerul dvs. de vehicule Transit
vă poate ajuta să vă asigurați că solicitați funcții ale vehiculului
adecvate nevoilor dumneavoastră, inclusiv articolele tehnice
care să ajute la montarea aftermarket a echipamentului
specializat sau la conversie.
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Disponibilitatea modelelor




  

 


  
 



















 











 







 

    











  







 

 











     







 

     









  











 

 

Configurație pentru zi

                                      
                                         
        





















 

    









 

 









 

     







                                 
                 

Consumul de combustibil și emisiile CO2





 



  
  



Configurație pentru noapte

Nugget Plus



 



Nugget cu plafon înclinat







    

Pachet lumini LED









Iluminare LED ambientală integrată în dulap, iluminare LED
sub blatul de lucru din bucătărie și iluminare ambientală în
spatele cabinei șoferului. (Accesoriu)

     









 

   





 



 



 



    
   



 

 
 

 






          



 









 

Nugget




Dimensiuni (mm)







                              
                                     
                               
                               
                                         
                               
                               
                                
                 

Nugget/Nugget Plus cu plafon
înalt
Configurație pentru zi
C

C

A
B
Notă Imaginile produselor au exclusiv rol ilustrativ.
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A
B
Configurație pentru noapte
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Greutatea maximă a remorcii înfrânate (kg)



 

   

 

 

 

   

 
 
 

  








 









 



 





 

 

 











 









        

    

     
    





     

      

     

          

    
      
  



 





 

























 
 









































   







             









     

Pentru un și mai mare confort la conducerea urbană, Transit
Custom Nugget poate să fie comandat 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. (Disponibilă pentru modelele de 130
CP și 170 CP)





  

Controlul cuplului motor reacționează la suprafața drumului
de 100 de ori pe secundă. (Adică de 33 de ori mai rapid decât
clipirea ochilor.) Folosind această informație, echilibrează
valoarea puterii furnizate fiecărei roți motoare. Aceasta
maximizează aderența și îmbunătățește manevrarea,
ajutându-vă la viraje și în cazul denivelărilor de pe drum.
(Dotare standard)







    

Transmisia automată SelectShift





  










Controlul cuplului motor











































               

 








       

  
 


 

              

  






  



                                     
                                 


         

 





      



     


  

       

             








   







   







   












Stil și aspect



GTM max. (kg)
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Performanță și eficiență


Experiența conducerii




    









    







    









          







      







      







         







            





         
   







     





                 
               







        
   













       







     







        











 













 

                        
       







                   
       









      









            
                







    





      







Alerta pentru păstrarea benzii de rulareØ*2)

    





      











Poate să recunoască dacă vehiculul se apropie de marcajul de
delimitare a benzii fără să semnalizeze și vă alertează prin
vibrații ale volanului. (Opțiune, și disponibilă ca parte a unui
pachet)

Marchiză

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

Marchiză cu braț articulat, în Anthracite ori Silver, montată
deasupra ușii laterale glisante. Lățime 2,6 metri; lungime
(extins) 2,0 metri; greutate 18 kg. (Accesoriu)
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Geam plafon

Geam spate

Geam mare de plafon pentru modelele cu plafon înalt, situat
deasupra banchetei din spate. Dimensiuni: 700 x 500mm.
Include plasă pentru insecte și rulou de opacizare. (Accesoriu)

Geam spate auxiliar pentru modelele cu plafon înalt.
Dimensiuni: 650 x 300 mm. Include plasă pentru insecte și
rulou de opacizare. (Accesoriu)















 














    








 

 

         







       

        






              

             







            

   



 

    







   





               
                      
                      


 









   









    









 



          



              
                        
                      

 

      













            




 








     

                
                      












 






 




  















Confortul și utilitatea


Confortul și utilitatea
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CPGAB

Airbag – pasager faţău1) (include butonul de dezactivare a airbagului pasagerului)

i

i

CPHAB

Centuri de siguranţă – diagonale, în 3 puncte, cu rulou inerţial (toate scaunele)1)

i

i

CPBAB

Alarmă – de perimetru

j

j

HNAAD

Închidere centralizată de la distanţă cu 2 chei

i

i

CBFAJ

Închidere centralizată de la distanţă – cu canale multiple

i

i

CBFAQ

Siguranță





   
   

Securitate



       

      



         



              

   



             
     

        

i

i

CB4AC



Deschidere configurabilă independentă de descuierea uşii şoferului*

j

j

CB4AD

       

Reîncuiere automată; închiderea uşilor după 45 de secunde dacă nu este deschisă nicio uşă

i

i

CB1AB

Avertizor sonor de încuiere eșuată, semnal sonor dacă o ușă este întredeschisă în momentul activării încuierii ușilor

i

i

CBCAB

Imobilizator – sistem pasiv antifurt de protecţie (PATS) (imobilizator categoria 2 aprobat de societăţile de asigurări)

i

i

–

Deschiderea capotei cu cheia

i

i

–

Control electronic al stabilităţii (ESC)1)

i

i

FEAAQ

Avertizare la frânarea de urgenţă2)

i

i

FCCAB

Circuit dublu, cu servoasistare autoreglabilă și ABS. Discuri în faţă și spate

i

i

–

     

Sistem de frânare antiblocare (ABS) cu distribuţie electronică a forţei de frânare (EBD)1)

i

i

–

Tehnologie
Control adaptiv al sarcinii (LAC)1)
Asistenţă la frânarea de urgenţă (EBA)1)
Sistem de reducere a efectului de răsturnare (RSC)

1)

i

i

–

i

i

–

i

i

–

    

     
    





Controlul balansării remorciiØ1)

     

Proiectat să detecteze când are loc balansarea remorcii și să
contribuie la contracararea acesteia pentru a aduce remorca
sub control. (Dotare standard, dar activat cu elementul
opțional de fixare a remorcii de la Ford)

     

Folosește senzori.
*Funcționează la viteze de peste 65 de km/h pe drumurile cu mai multe benzi pe sens și
marcaje vizibile ale benzii.
2)Funcție de asistență a șoferului.
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Protejează hayonul și asigură spațiu suplimentar și intimitate
atunci când hayonul este ridicat. Ideal pentru utilizarea în
combinație cu dușul montat pe hayon.







    

Cort hayon





Deschidere configurabilă – descuiere în 2 etape*

Frâne





  








 
  






i






i



Airbag – şofer1)

Cod
MFC

Nugget
Plus

Utilitare
Nugget

Siguranță și securitate








































               

i = standard, j = Opţiune, contra cost, f = parte a unui pachet de opţiuni, contra cost, Funcţie de siguranţă, Funcţie de asistare a șoferului. *Pentru detalii despre
configuraţiile disponibile, consultaţi dealerul Ford. Nu uitaţi: Încuierea configurabilă trebuie să fie definită în momentul plasării comenzii, deoarece aceasta nu se poate
comanda de la dealer ca o dotare opţională sau accesoriu. uNotă: Un scaun de protecţie pentru copil orientat spre spate nu ar trebui niciodată să fie amplasat
pe scaunul pasagerului din faţă, dacă vehiculul Ford este echipat cu airbag funcţional pentru scaunul pasagerului din faţă.
1)

42

2)
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Accesorii

Spațiu pentru relaxare
Mulțumită interiorului generos și confortabil al Transit Custom
Nugget, acesta oferă spațiu perfect pentru a te întinde și a te
relaxa.
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Raza de bracaj de 10,9 m*
*Transit Custom Nugget cu roți din oțel de 15"; 11,6 m cu roți de
16"; 11,8 m cu roți de 17", 12,1 m cu jante din aliaj de 18"
(opțional).

10,9 m
rază de bracaj*
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■
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■
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Ford ProtectFord
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Reparație
Reparație
în garanție
în garanție

X

Programat
Programat

X
X

X

Uzură Uzură

Pașii următori
ebroșura cu funcțiile și specificațiile
complete
Pentru a lua o decizie informată, puteți și să
descărcați broșura de pe site-ul www.ford.ro

test drive

Vizitați orice dealer Ford și solicitați un test
drive cu noul Transit Custom Nugget. Pentru
mai multe informatii consultati site-ul www.
ford.ro

construiți

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

contact

Telefon: 0372 37FORD (0372 373673)
Email: crcro@ford.com

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 fi adaptate afacerii dumneavoastră.
Numai pentru persoanele juridice.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre de finanțare, vizitați www.ford.ro
FordPass este o platformă nouă care vă va permite să regândiți modul în care vă mișcați. Găsește locații de
parcare în apropiere, conține detalii despre vehicul și finanțe, informații despre reprezentanțele Ford și o serie
de ghiduri utile.
Accesul la datele de trafic ( Live Traffic ) este gratuit pentru primii 2 ani de la achiziționarea unui nou Ford cu
sistem de navigație SYNC 3; după aceea există o taxă anuală de licență.
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Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.

www.ford.ro
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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.

