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DET ENKLA SÄTTET
ATT KÖRA EN NY
FORD TRANSIT CONNECT

1UTFORSKA

VÄLJ

ANPASSA

SPECIFIKATIONER

KÖPA

2
3
4
5

Transit Connect skåp Sport L1 i Chrome Blue-metalliclack (tillval).

Lås upp den interaktiva broschyren
online
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ARBETA SMARTARE
Funktionalitet är Ford Transit Connects kännetecken. Den
har ett flexibelt och lättåtkomligt lastutrymme, flera olika
hjulbaser att välja mellan och en komfortabel körmiljö –
och en djärv, ny design.

Transit Connect är från början designat som ett allsidigt
nyttofordon och kombinerar Ford Transits robusta
egenskaper med innovativa funktioner och avancerad
teknik som hjälper dig hålla dig uppkopplad var du än är.

Transit Connect Skåp Active L2 i konventionell Frozen White med 17"
5-ekrade aluminiumfälgar i Absolute Black (standard) och Skåp
Limited L1 i Chrome Blue-metalliclack (tillval) med 16" 5x2-ekrade
aluminiumfälgar i Sparkle Silver (standard).(Limited erbjuds ej på
svenska marknaden.)

1UTFORSKA
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Transit Connect Skåp Active L1 i konventionell Frozen White med 17" 5-ekrade
aluminiumfälgar i Absolute Black.

TRYGG KÖRNING

MEKANISK DIFFERENTIALBROMS
Transit Connects mekaniska differentialbroms hjälper till att minska
hjulslirning, speciellt på löst underlag. Genom att automatiskt
omfördela momentet till hjulet med bäst väggrepp, förbättrar den
Transit Connects framhjulsdrift och ger bättre väggrepp, stabilitet
och styrbarhet i utmanande körförhållanden. (Tillval)
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Transit Connect Skåp Limited L1 med klädsel i Dark Palazzo Grey och Marl/City
tyg i Ebony. (Limited erbjuds ej på svenska marknaden.)

*Kör inte okoncentrerad. Använd röststyrda system när det är möjligt, använd inte handhållna enheter under
körning. Vissa funktioner kan vara låsta när fordonet kör. Vissa funktioner är inte kompatibla med alla telefoner.

TA KONTROLLEN

DITT MOBILA KONTOR
Så fort du sätter dig i Transit Connects bekväma, väldesignade hytt,
kommer du känna dig som hemma. Reglagen är välplacerade och
smälter in i interiören, vilket gör varje knapptryckning smidig, intuitiv
och effektiv.

Interiören är inte bara smart planerad och robust, utan erbjuder även
generös lastkapacitet. Transit Connect har dessutom en rad smarta
funktioner, inklusive senaste Ford SYNC 3* (standard på Active, tillval
på andra serier), så att du får maximal nytta av ditt mobila kontor.
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Obs! Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan se om Apple
CarPlay och Android Auto är tillgängliga på din marknad via aktuell information på de officiella webbplatserna för Apple CarPlay och Android Auto.
*Kör inte okoncentrerad. Använd röststyrda system när det är möjligt, använd inte handhållna enheter under körning. Vissa funktioner kan vara låsta när fordonet kör. Vissa funktioner är inte kompatibla med alla telefoner.
†Ford Emergancy Assistance är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen
är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smartphone och låter dig styra allt från telefonsamtal och
textmeddelanden till musik och satellitnavigering – allt via 6"-pekskärmen (15 cm) eller genom otroligt
enkla röstkommandon*. Kartuppdateringar som håller dig på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt
under en begränsad period efter fordonsregistrering. (Tillval med Navigering)

SYNC 3-FUNKTIONER*
■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Emergancy Assistance† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med information om bilens position

på det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple CarPlay och Android Auto kan du

styra många av funktionerna i din smarttelefon via SYNC 3-startskärmen på ett mycket intuitivt sätt
■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra ihop och dra isär

UTFORSKA1

SÄG HEJ TILL DIN TELEFONS NYA BÄSTIS

2459910a955647ee931c1909ab02c467-eeda0b2862ae40f5cae66433f5fc7def-00000_book.indb 2 05/08/2021 16:24:20

Transit Connect 21.75MY V3 SWE SE_08:49_06.08.2021

Obs! Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan se om Apple
CarPlay och Android Auto är tillgängliga på din marknad via aktuell information på de officiella webbplatserna för Apple CarPlay och Android Auto.
*Kör inte okoncentrerad. Använd röststyrda system när det är möjligt, använd inte handhållna enheter under körning. Vissa funktioner kan vara låsta när fordonet kör. Vissa funktioner är inte kompatibla med alla telefoner.
†Ford Emergancy Assistance är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen
är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smartphone och låter dig styra allt från telefonsamtal och
textmeddelanden till musik och satellitnavigering – allt via 6"-pekskärmen (15 cm) eller genom otroligt
enkla röstkommandon*. Kartuppdateringar som håller dig på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt
under en begränsad period efter fordonsregistrering. (Tillval med Navigering)

SYNC 3-FUNKTIONER*
■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Emergancy Assistance† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med information om bilens position

på det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple CarPlay och Android Auto kan du

styra många av funktionerna i din smarttelefon via SYNC 3-startskärmen på ett mycket intuitivt sätt
■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra ihop och dra isär

UTFORSKA1

SÄG HEJ TILL DIN TELEFONS NYA BÄSTIS

2459910a955647ee931c1909ab02c467-eeda0b2862ae40f5cae66433f5fc7def-00000_book.indb 2 05/08/2021 16:24:20

Transit Connect 21.75MY V3 SWE SE_08:49_06.08.2021



Bara Ford kan leverera ett helt anslutet ekosystem som är inbyggt från start.
Ford har ett omfattande utbud av anslutna tjänster som hjälper ditt företag
att blomstra oavsett hur många fordon du har.

FORDPASS PRO*
Oavsett om du äger bara ett tjänstefordon eller fem så har FordPass Pro de
verktyg som du behöver för att övervaka fordonshälsan och garantera felfri
och säker drift.

■ Quick Setup Koppla upp till fem fordon till ditt konto via appen genom att
registrera fordonens VIN-nummer med mobiltelefonens kamera

■ Vehicle Health Övervaka fordonshälsan i realtid
■ Health Alerts Ger dig information om fordonshälsan
■ Fordonshälsa på karta Se alla fordon och deras hälsostatus på en karta.

Kontrollera fordonshälsan i början och slutet av arbetsdagen
■ Fjärrstyrning av lås Med Zonal Locking kan du fjärrlåsa och låsa upp olika

dörrar, t.ex. sidolastdörren, förardörren etc
■ Fjärrstart Gör dig redo för arbetsdagen genom att värma eller kyla av

kupén i förväg (endast automatväxellåda)
■ Guard Mode Aktivera ett avancerat säkerhetsläge för att ta emot

meddelanden om aktivitet som berör fordonet
■ Vägassistans Optimera driftstiden med vägassistans när du behöver den
■ Servicebokning online Kontrollera återförsäljarens tillgänglighet och

boka in service direkt via appen

Ladda ned FordPass Pro från App Store eller Google Play

*FordPass Pro finns på utvalda marknader. Kontakta din Ford-återförsäljare
för mer information.

ALLTID ANSLUTEN

UTFORSKA1
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Anm. Om din verksamhet har upp till fem Ford-fordon ska du använda FordPass Pro. Om du har fler än fem fordon rekommenderar vi att använda Ford Data Services‡ och Ford Telematics‡.
Anm. FordPass Pro är en gratis app som är kompatibel med vissa smartphoneplattformar och finns tillgänglig för nedladdning. Kommande funktioner kan omfattas av en avgift och meddelande- och dataavgifter kan förekomma.
*FordPass Connect är en tillvalsfunktion. Det inbyggda modemet ansluts vid tiden för leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning.
**Live Traffic är gratis de första 12 månaderna efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigation; därefter tillkommer en licensavgift.
*** Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar vid aktiveringstillfället och upphör efter en begränsad tid. Därefter erfordras ett datapaket från Vodafone. Se deras hemsida för mer information om datapaket.
För att dra nytta av den inbyggda Wi-Fi-hotspot-funktionen måste ett Ford fordon vara utrustad med nödvändiga komponenter och ett dataabonnemang krävs. Datatäckning och -datatjänsten är inte tillgänglig överallt och villkor för ditt
dataabonnemang, inklusive tillämpliga meddelande- och datatariffer kan gälla.
‡Ford Data Services och Ford Telematics finns tillgängliga med FordPass Connect-modem eller Ford-pluginmodem. Endast företagskunder. Abonnemangsavgifter och villkor för Ford Connected Service gäller.
FordPass Pro finns på utvalda marknader. Kontakta din Ford-återförsäljare för mer information.

FORDPASS CONNECT
■ Live Traffic** levererar aktuell trafikinformation direkt till ditt SYNC

3-navigationssystem. Systemet anpassar sedan den rekommenderade
färdvägen baserat på trafikförhållandena så att du slösar mindre tid på
väg till ditt nästa jobb

■ Local Hazard Information** använder lokala och nationella
informationskanaler för att varna för hinder på vägen

■ Wi-Fi*** ombord med hastigheter på upp till 4G möjliggör mobilt arbete
för upp till 10 enheter. Du kan till och med använda hotspoten från upp till
15 m utanför bilen för effektivare mobilt arbete när du kommer fram till
platsen

FORD DATA SERVICES‡

Med Ford Data Services och FordPass Connect kan du säkert ta emot data
om fordonet till antingen ditt eget telematikprogram eller via den
tjänsteleverantör du valt för telematik. Tillgängliga data inkluderar: bilens
hälsa, bilens plats, bränsleförbrukning och köregenskaper, och kan tas emot
på flera bilar. Data kan integreras med ditt befintliga egna program eller med
den tjänsteleverantör du valt för telematik.

FORD TELEMATICS‡

Med Ford Telematics och FordPass Connect kan du enkelt visa data och
hantera alla dina bilar med vår intuitiva användarpanel. Ta emot data på
flera bilar som inkluderar: bilens hälsa, bilens plats, bränsleförbrukning och
köregenskaper. Informationen presenteras med handlingsbara insikter som
levererar de data du behöver för att hantera din flotta.
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Transit Connect Skåp Limited L1 i Solar Silver-metalliclack. Fordonet som visas är
utrustat med extratillval. (Limited erbjuds ej på Svenska marknaden.)

*Lastkapacitetsbegränsning beroende på vikt och viktfördelning.

LASTA

ENKEL ÅTKOMST TILL LASTUTRYMMET
Transit Connect Skåp har ett imponerande lastutrymme på 2,9
kubikmeter på versionen med kort hjulbas (L1) bakom mellanväggen
i stål, i fullhöjd och i fordonets bredd, med fönster. Versionen med
lång hjulbas (L2) har upp till 3,6 kubikmeter* lastutrymme.

Breda bakdörrar och sidoskjutdörren har optimal höjd i kombination
med låg golvhöjd för enklare åtkomst till lastutrymmet.

■ Bakdörrar som öppnas 180 grader kan säkert spärras i 90 graders
läge för säkrare arbete vid stark blåst eller i backar (standard)

■ Genomlastningsbar mellanvägg ger åtkomst i golvnivå till det
extra lastutrymmet under passagerarsätet. Det gör det möjligt att
transportera långa föremål, som rör eller stolpar på upp till 3 meter
på L1 skåp eller 3,4 meter på L2 Skåp (tillval)

■ Sidoskjutdörr på höger sida för enkel åtkomst till lastutrymmet.
(standard)

■ Sidoskjutdörrar på båda sidorna för ännu mer flexibilitet (tillval)

UTFORSKA1
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†SAE-metoden.

STORA UTRYMMEN, STORA VALMÖJLIGHETER

OPTIMERAT LASTUTRYMME
Välj mellan två hjulbaser för en lastkapacitet från 2,9-3,6 m³.

3,0 m/3,4 m
Lastlängd med genomlastningsbar
mellanvägg
Tack vare smart genomlastningsbar
mellanvägg kan gods med upp till 3
meters längd lastas i L1 skåp.
L2-modellerna rymmer 3,4 meter
långt gods. (Tillval)

■ Fullhöjds, fullbredds stålmellanvägg med fönster
■ Med genomlastningsbar mellanvägg kan gods med 3,4 meters (L2 skåp)

respektive 3,0 meters (L1 skåp) (tillval tillsammans med dubbelt
passagerarsäte) längd lastas

■ Plats för 240x120 cm byggskivor (L2 skåp)
■ Sidoskjutdörr på höger sida (standard)

■ Sidoskjutdörrar på båda sidorna (tillval)
■ Enkelt passagerarsäte fram
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A
C

B

LÄTTÅTKOMLIGT LASTUTRYMME
Smidig åtkomst till det flexibla lastutrymmet tack vare dörrar med stor öppning och låg
lasthöjd.

250 000 DÖRRSTÄNGNINGAR
Vi öppnade och stängde dörrar mer än 250 000
gånger för att säkerställa att de aldrig kommer att
svika dig.

BAKSÄTEN*
Nedfällbara baksäten på Transit Connect dubbelhytt
i skåp och kombi. (*Erbjuds ej på Svenska
marknaden.)

L1 4 425/4 462 mm

L2 4 825/4 862 mm

A: 511 mm (L1)/728 mm (L2)
B: 1 543 mm (L1)
C: 1 269 mm

UTFORSKA1

18
19

-1
84

4 
m

m
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UTFORSKA1

Flexibelt passagerarsäte
Mittsätet kan fällas ned helt och har en
uppfällbar sittdyna och
förvaringsutrymme under sätet. Det yttre
sätet kan fällas bakåt vilket gör att även
riktigt långt gods ryms. (Tillval)

240x120 cm mellanvägg
L2 skåpmodellerna har plats för upp till
fyra 240x120 cm byggskivor mot en
specialkonstruerad stålmellanvägg.

2,9
m³†

3,6
m³†

Skåp– kort hjulbas (L1)

Dubbelhytt i skåp* - *Erbjuds ej på den svenska marknaden

Skåp– lå ng hjulbas (L2)

Nyttolast upp till 939 kg*
Totalvikt från 2 240 kg till 2 501 kg

Nyttolast upp till 982 kg*
Totalvikt från 2 090 kg till 2 501 kg

Europapall x1
2-sitsig

Europapall x2
2-sitsig
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LASTKAPACITET OCH NYTTOLAST

Flyttbar nätmellanvägg*

Kombi* - *Erbjuds ej på den svenska marknaden

†SAE-metoden.
*Lastkapacitetsbegränsning beroende på vikt och viktfördelning. Den maximala nyttolasten varierar och är beroende av tillbehör och fordonets konfiguration. Se
dekal på dörrkarmen om du vill ta reda på lastkapaciteten för ett specifikt fordon.

Europapall 1 200 mm x 800 mm.
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LASTA OCH KÖR

*Ford Transit Connect dubbelhytt i skåp har plats för upp till fem
personer, plus lastutrymme för verktyg, utrustning och annat gods.
Dubbla sidoskjutdörrar gör det enkelt för arbetslaget att ta sig in och
ut ur fordonet, och de breda bakre lastdörrarna med fönster ger enkel
åtkomst till lastutrymmet.

UTFORSKA1

Transit Connect dubbelhytt i skåp*
(*Erbjuds ej på den Svenska marknaden.)
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Transit Connect dubbelhytt i skåp*
*Erbjuds ej på den Svenska marknaden

MAXIMAL FLEXIBILITET

*DUBBELHYTT I SKÅP
Vid transport av passagerare, verktyg och bagage, klarar
karosstyperna Transit Connectde flesta utmaningar.

Du får plats med ett helt arbetslag i fordonet, och verktyg och
utrustning kan säkert förvaras bakom den flyttbara nätmellanväggen.
Dessutom kan du vika ned eller ta bort baksätena för att utöka
lastutrymmet och få plats med skrymmande föremål, utrustning och
annat gods*.

■ Enkel åtkomst till baksätena via de breda sidoskjutdörrarna
(standard)

■ Flexibla baksäten kan vikas framåt eller tas bort helt för större
lastutrymme

■ Flyttbar nätmellanvägg avdelar passagerarutrymmet från
lastutrymmet (standard på Dubbelhytt i skåp)

■ Dubbla bakdörrar för enkel åtkomst till lastutrymmet (standard
på Dubbelhytt i skåp)

UTFORSKA1
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Transit Connect dubbelhytt i skåp*
*Erbjuds ej på den Svenska marknaden

MAXIMAL FLEXIBILITET

*DUBBELHYTT I SKÅP
Vid transport av passagerare, verktyg och bagage, klarar
karosstyperna Transit Connectde flesta utmaningar.

Du får plats med ett helt arbetslag i fordonet, och verktyg och
utrustning kan säkert förvaras bakom den flyttbara nätmellanväggen.
Dessutom kan du vika ned eller ta bort baksätena för att utöka
lastutrymmet och få plats med skrymmande föremål, utrustning och
annat gods*.

■ Enkel åtkomst till baksätena via de breda sidoskjutdörrarna
(standard)

■ Flexibla baksäten kan vikas framåt eller tas bort helt för större
lastutrymme

■ Flyttbar nätmellanvägg avdelar passagerarutrymmet från
lastutrymmet (standard på Dubbelhytt i skåp)

■ Dubbla bakdörrar för enkel åtkomst till lastutrymmet (standard
på Dubbelhytt i skåp)

UTFORSKA1
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KÖRUPPLEVELSE
Transit Connect har en rad avancerade funktioner som förbättrar körupplevelsen. Med Transit Connect kan du fokusera på vägen framför dig tack vare
funktioner som intelligent hastighetsbegränsare med trafikskyltsavläsareØ2), som automatiskt detekterar den aktuella hastighetsgränsen (när funktionen är
aktiverad) och anpassar maxhastigheten, och avståndsindikeringØ2), som visar avståndet till framförvarande fordon.

UTFORSKA1

Transit Connect skåp Trend L1 med klädsel Dark Palazzo Grey/Marl och Dark Palazzo Grey/City i Ebony.

ØAnvänder sensorer. 2)Förarassistansfunktion.
Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.
[1]Hastighetsgränsen kan variera beroende på vägförhållanden och bilens storlek. Föraren är alltid ansvarig för att hålla hastighetsbegränsningar.

Intelligent hastighetsbegränsare med
trafikskyltsavläsare
Detekterar hastighetsgränser inklusive variabla gränser
samt omkörningförbudsskyltar via den framåtriktade
kameran, och visar dem i instrumentgruppen. Intelligent
hastighetsbegränsare använder denna information för
att hjälpa dig hålla dig inom gällande
hastighetsbegränsningar[1]. (Tillval)

AvståndsindikeringØ2)

Avståndet till framförvarande fordon visas kontinuerligt i
instrumentgruppen. Beroende på vilka inställningar du
har gjort indikeras avståndet via symboler med olika
färger. Avståndsvarningen kan uppmärksamma dig med
en röd varningssymbol om du kommer för nära det
framförvarande fordonet. (Tillval; del av
kollisionsförberedande system)

Farthållare med justerbar hastighetsbegränsareØ2)

När du har valt önskad hastighet hålls den automatiskt
tills du inaktiverar funktionen via knappen på ratten eller
trycker ned kopplingen eller bromspedalen. Justerbar
hastighetsbegränsare är särskilt användbar vid
stadskörning. Ställ in önskad maxhastighet så håller sig
bilen under denna gräns, och du kan lugnt hålla ögonen
på vägen istället för på hastighetsmätaren. När du
behöver köra fortare trycker du ned gaspedalen hårt för
att inaktivera systemet. (Standard på Sport och Active,
tillval på Trend)
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aktiverad) och anpassar maxhastigheten, och avståndsindikeringØ2), som visar avståndet till framförvarande fordon.

UTFORSKA1

Transit Connect skåp Trend L1 med klädsel Dark Palazzo Grey/Marl och Dark Palazzo Grey/City i Ebony.
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har gjort indikeras avståndet via symboler med olika
färger. Avståndsvarningen kan uppmärksamma dig med
en röd varningssymbol om du kommer för nära det
framförvarande fordonet. (Tillval; del av
kollisionsförberedande system)

Farthållare med justerbar hastighetsbegränsareØ2)

När du har valt önskad hastighet hålls den automatiskt
tills du inaktiverar funktionen via knappen på ratten eller
trycker ned kopplingen eller bromspedalen. Justerbar
hastighetsbegränsare är särskilt användbar vid
stadskörning. Ställ in önskad maxhastighet så håller sig
bilen under denna gräns, och du kan lugnt hålla ögonen
på vägen istället för på hastighetsmätaren. När du
behöver köra fortare trycker du ned gaspedalen hårt för
att inaktivera systemet. (Standard på Sport och Active,
tillval på Trend)
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SMART PARKERING
Den aktiva parkeringshjälpenØ2) parkerar din Transit Connect åt dig. Systemet detekterar lämpliga
parkeringsfickor och parkerar automatiskt fordonet parallellt eller vinkelrätt. Det kan till och med hjälpa
dig att manövrera ut från parallella parkeringsplatser. Allt du behöver göra är att lägga i en växel, gasa
och bromsa. (Tillval)

UTFORSKA1

Transit Connect Skåp L2 i konventionell Race Red-lack.

ØAnvänder sensorer. 2)Förarassistansfunktion.
Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.

ParkeringssensorerØ2) fram och bak
Nu behöver du inte längre köra förbi parkeringsfickor som
normalt är problematiska. En ljudsignal hjälper dig att
bedöma avståndet mellan din bil och hinder framför eller
bakom, vilket gör parkering och manövrering enklare.
(Tillval) (Bakre parkeringssensorer är standard på Sport
och Active)

Låt Transit Connect ta hand om parkeringen
När aktiv parkeringshjälpØ2) är aktiverad letar systemet
upp en ledig parkeringsplats och manövrerar
automatiskt in – och ut – fordonet åt dig. (Tillval)
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SMART PARKERING
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Transit Connect Skåp L2 i konventionell Race Red-lack.

ØAnvänder sensorer. 2)Förarassistansfunktion.
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bakom, vilket gör parkering och manövrering enklare.
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ALLTID REDO
Med Transit Connect är du alltid redo för det oväntade. Avancerad radar läser av vägen och varnar för fordon och fotgängare på vägbanan. En kamera
övervakar fordonets placering på vägbanan och hjälper föraren stanna kvar i körfältet. Vissa system är standardfunktioner, medan andra finns som tillval eller
del av tillvalspaket.

UTFORSKA1

Transit Connect skåp L1 i Moondust Silver-metalliclack (tillval).

ØAnvänder sensorer. 1)Säkerhetsfunktion. 2)Förarassistansfunktion. Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.
*Fotgängar- och cyklistdetektering är utformad för fordonshastigheter upp till 80 km/h. Det kollisionsförberedande systemet kan detektera fotgängare och cyklister, men inte under alla förhållanden och ersätter inte säker körning. Se ägarhandboken för
systembegränsningar.
**Fungerar vid hastigheter över 65 km/h på flerfiliga vägar med tydliga körfältsmarkeringar. Körfältsassistansen kontrollerar inte styrningen.

Kollisionsförberedande systemØ2 med fotgängar- och
cyklistdetektering*
Övervakar avståndet till andra fordon, cyklister och
fotgängare. Om en potentiell kollision detekteras kan det
varna dig med ljudsignaler och visuella varningar och, om
så behövs, förladda bromsarna och öka
bromskänsligheten för att hjälpa till att ge fullt gensvar
när du bromsar. Om systemet fastställer att en kollision
är nära förestående kan aktiv bromsningØ2) automatiskt
aktivera full bromseffekt för att mildra kollisionen.
(tillval)

KörfältsassistansØ2) (med körfältsvarningØ2) och
körfältshållareØ2))
Körfältsvarning upptäcker när bilen närmar sig
vägmarkeringarna utan att blinkersen är aktiverad, och
varnar dig via vibrationer i ratten**. Om du inte reagerar
håller körfältshållaren bilen inom det markerade
körfältet**. (tillval)

SidvindsstabiliseringØ1)

Hjälper föraren att hålla sig kvar i körfältet när det blåser
kraftiga vindar genom att utnyttja elektronisk
stabilitetsreglering (ESC) för att känna av om bilen
påverkas av sidvind. (Tillval)
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ALLTID REDO
Med Transit Connect är du alltid redo för det oväntade. Avancerad radar läser av vägen och varnar för fordon och fotgängare på vägbanan. En kamera
övervakar fordonets placering på vägbanan och hjälper föraren stanna kvar i körfältet. Vissa system är standardfunktioner, medan andra finns som tillval eller
del av tillvalspaket.

UTFORSKA1

Transit Connect skåp L1 i Moondust Silver-metalliclack (tillval).

ØAnvänder sensorer. 1)Säkerhetsfunktion. 2)Förarassistansfunktion. Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.
*Fotgängar- och cyklistdetektering är utformad för fordonshastigheter upp till 80 km/h. Det kollisionsförberedande systemet kan detektera fotgängare och cyklister, men inte under alla förhållanden och ersätter inte säker körning. Se ägarhandboken för
systembegränsningar.
**Fungerar vid hastigheter över 65 km/h på flerfiliga vägar med tydliga körfältsmarkeringar. Körfältsassistansen kontrollerar inte styrningen.

Kollisionsförberedande systemØ2 med fotgängar- och
cyklistdetektering*
Övervakar avståndet till andra fordon, cyklister och
fotgängare. Om en potentiell kollision detekteras kan det
varna dig med ljudsignaler och visuella varningar och, om
så behövs, förladda bromsarna och öka
bromskänsligheten för att hjälpa till att ge fullt gensvar
när du bromsar. Om systemet fastställer att en kollision
är nära förestående kan aktiv bromsningØ2) automatiskt
aktivera full bromseffekt för att mildra kollisionen.
(tillval)

KörfältsassistansØ2) (med körfältsvarningØ2) och
körfältshållareØ2))
Körfältsvarning upptäcker när bilen närmar sig
vägmarkeringarna utan att blinkersen är aktiverad, och
varnar dig via vibrationer i ratten**. Om du inte reagerar
håller körfältshållaren bilen inom det markerade
körfältet**. (tillval)

SidvindsstabiliseringØ1)

Hjälper föraren att hålla sig kvar i körfältet när det blåser
kraftiga vindar genom att utnyttja elektronisk
stabilitetsreglering (ESC) för att känna av om bilen
påverkas av sidvind. (Tillval)
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HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG
Transit Connect är här för att hjälpa dig. Dess säkerhetsfunktioner och förarassistanssystem övervakar vägen och omgivningen för att göra din arbetsdag
enklare och tryggare.

UTFORSKA1

Transit Connect Skåp L2 i Moondust Silver-metalliclack (tillval).

ØAnvänder sensorer. 1)Säkerhetsfunktion.
Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.

Elektronisk stabilitetsregleringØ1) (ESC)
ESC hjälper dig att bibehålla kontrollen över bilen under
svåra körförhållanden. Systemet detekterar när du
avviker från vald kurs och motverkar detta genom att
automatiskt reglera bromskraft och motoreffekt.
(Standard)

NödbromsservoØ1)

När systemet detekterar en nödbromssituation ökas
bromskraften så att optimal bromsverkan erhålls.
(Standard)

LastövervakningØ1)

Anpassar ESC-systemets funktion beroende på om bilen
är olastad, delvis lastad eller fullastad. (Standard)
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Xenon-strålkastare med LED-
varselljus
Xenon-strålkastare har bättre ljusegenskaper
jämfört med halogenstrålkastare, och förbrukar
samtidigt mindre ström. Automatiska
strålkastareØ tänds när det blir mörkt ute, medan
statiska kurvljus i dimljusen lyser upp kurvan vid
kurvtagning (standard på Sport och Active, tillval
på Trend).
ØAnvänder sensorer.

Ford Power-startknapp
Starta motorn med en knapptryckning. Du
behöver bara ha med dig fjärrkontrollen i fickan
eller väskan. (Standard på Sport och Active)

230 V eluttag
Ett praktiskt 150 W 230 V eluttag, placerat mellan
förar- och passagerarsätet, kan användas för att
ladda verktyg, en bärbar dator eller annan
elektrisk utrustning utan att några speciella
adaptrar behövs. (Tillval)

UTFORSKA1
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Automatväxellåda
100 hk och 120 hk Ford EcoBlue-dieselmotorer
kan fås med en 8-växlad automatlåda som gör
Transit Connect ännu smidigare och bekvämare
att köra. (Tillval)

Ford Driver AlertØ1)

Ger en varning om systemet detekterar ett
körbeteende som indikerar en minskning av
förarens uppmärksamhetsnivå. Först visas en
symbol i instrumentgruppen, följt av en ljudsignal
om förarens vakenhetsnivå minskar ytterligare.
(Tillval, ingår i ett paket)
ØAnvänder sensorer. 2)Säkerhetsfunktion.

DödvinkelvarningØ2) (med varning
för korsande trafik)
Varnar dig via en diskret varningslampa i
ytterbackspeglarna när systemet känner av ett
annat fordon i döda vinkeln. När du backar ut från
en vinkelrät parkeringsficka söker systemet med
varning för korsande trafik av området åt vänster
och höger. Om ett fordon i rörelse eller en annan
fara registreras, uppmärksammas du om detta
genom audiovisuella varningar. (Tillval)
ØAnvänder sensorer. 2)Förarassistansfunktion.
Anm. Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet
av förarens uppmärksamhet, omdöme och kontroll av fordonet.

EGENSKAPER
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2
VÄLJ TRANSIT CONNECT

VÄLJ FORDONET SOM ÄR RÄTT FÖR DIG
Skräddarsy Transit Connect för din verksamhet. Med ett brett urval av induviduella serier och två
hjulbaslängder, finns det en Transit Connect som passar just dig.
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FORD TRANSIT CONNECT SKÅP

FORD TRANSIT CONNECT DUBBELHYTT I SKÅP.
(ERBJUDS EJ PÅ SVENSKA MARKNADEN.)

FORD TRANSIT CONNECT KOMBI
(ERBJUDS EJ PÅ SVENSKA MARKNADEN.)

ÖVERSIKT
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Ambiente
Erbjuds ej på den Svenska marknaden
Utrustning – exteriör

■ 16" stålfälgar
■ Centrallås med fjärrkontroll
■ Ford Easy Fuel – lockfri bränslepåfyllning
■ Övre grill – karossfärg
■ Dimjus bakbakljus
■ Halogenstrålkastare och varselljus

Utrustning – interiör

■ Elmanövrerade fönsterhissar fram med
öppningsautomatik på förarsidan

■ Rattstång med justerbar lutning och längd
■ Lastförankringsöglor enligt DIN-normerna
■ DIN-kompatibel fullbredds stålmellanvägg
■ Förvaring i taket

Karosstyp

■ Skåp

VÄLJ2
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Trend
Exteriör utöver Ambiente

■ 16" stålfälgar i Sparkle Silver med heltäckande
hjulsidor

■ Främre stötfångare i karossens färg
■ Bakre stötfångarändar i karossens färg
■ Dimstrålkastare
■ Elmanövrerade, eluppvärmda ytterbackspeglar
■ Quickclear eluppvärmd vindruta

Interiör utöver Ambiente

■ DAB-radio med MP3, Bluetooth® och USB,
rattmonterade ljudreglage och fyra högtalare

■ Manuell luftkonditionering
■ Förarsäte justerbart i höjdled
■ Innerbelysning fram med två läslampor
■ Lastgolvsinsats av plast för enkel rengöring

Karosstyper

■ Skåp

Motorer

■ 1.0L Ford EcoBoost E85 100 hk (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 100 hk (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 hk (88 kW)

Anm. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och
allt användande av sådana märken av Ford Motor Company Limited och
dotterbolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.

VÄLJ2
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Limited
Erbjuds ej på den Svenska marknaden
Exteriör utöver Trend

■ 16" 5x2-ekrade aluminiumfälgar i Sparkle Silver-finish
■ Sidolister, dörrhandtag och ytterbackspeglar i

karossens färg
■ Automatiska strålkastare och vindrutetorkare med

regnsensor
■ Elmanövrerade, eluppvärmda ytterbackspeglar med

infällningsfunktion

Interiör utöver Trend

■ DAB-radio med 4,2" TFT-skärm, fyra högtalare
■ Tvåzons luftkonditionering med elektronisk

automatisk temperaturreglering (DEATC)

Karosstyp

■ Skåp

VÄLJ2
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Sport
Exteriör

■ 17" 5x2-ekrade, polerade aluminiumfälgar i Absolute
Black

■ Sport-designpaket – med sportränder fram, bak och
på sidorna, takrelingar av aluminium, nedre spoiler
fram och bak och förkromad bakre stötfångarlist

■ Karossfärgad bakre stötfångare

Interiör

■ klädsel med läderdetaljer* och röda sömmar
■ Läderklädd ratt
■ Farthållare
■ LED belysning i skåp

Karosstyp

■ Skåp

Motor

■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 hk (88 kW)

VÄLJ2
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Active
Exteriör

■ 17" 5-ekrade, polerade Active-aluminiumfälgar i
Absolute Black

■ Högre körställning – 24 mm fram, 9 mm bak
■ Sidolister, hjulhus och ytterbackspeglar i egen färg
■ Active-kylargrill i Carbon Black
■ Bred bakre Active-dekal
■ Takrelingar i aluminium i fullängd
■ Backkamera

Interiör

■ Unik Active-klädsel med Nordic Blue-sömmar
■ SYNC 3-radio med DAB, 6" (15,2 cm) TFT-pekskärm
■ Keyless Start

Karosstyper

■ Skåp

Motorer

■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 hk (88 kW)

VÄLJ2
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3
ANPASSA
Välj lack, fälgar, tillval och
extrautrustning och gör din
Transit Connect helt unik.

Sedona Orange
Metalliclack*

*Metalliclack är ett tillval mot merkostnad.
Anm. Bilderna är endast avsedda som illustration av karossfärgerna och kan avvika från
den bil som beskrivs. Färger och klädslar som återges i broschyren kan av trycktekniska
skäl avvika från de faktiska färgerna.

En speciell lackeringsprocess i flera steg ger Transit
Connect en attraktiv och hållbar exteriör. Tack vare allt från

vaxfyllda karosshålrum till det skyddande täckskiktet,
bidrar nya material och

appliceringsprocesser till att din
Transit Connect ser lika elegant ut

även efter många års
användning.

SÄTT FÄRG PÅ TILLVARON
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Frozen White
Konventionell lack

Blazer Blue
Konventionell lack

Race Red
Konventionell lack

Magnetic
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

Agate Black
Metalliclack*

Chrome Blue
Metalliclack*

Solar Silver
Metalliclack*

Zinkbeläggning

12 års rostskyddsgaranti
Ford Transit Connect omfattas av Fords
12-åriga rostskyddsgaranti från bilens
första registreringsdatum. Enligt gällande
villkor.

Fosfatskikt Elektrodopplackering Grundfärg Täckskikt Klarlack

KAROSSFÄRGER
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Racer in Ebony med City in Ebony
Standard på Ambiente*
*Ambiente erbjuds ej på den Svenska marknaden

Dark Palazzo Grey med Salerno Vinyl in Ebony
Tillval på Ambiente*
*Ambiente erbjuds ej på den Svenska marknaden

Capitol in Ebony med City in Ebony
Standard på Trend

Ligne in Dark Palazzo Grey med Marl in Dark Palazzo
Grey och City in Ebony
Standard på Limited*
*Limited erbjuds ej på den Svenska marknaden

Dynamo in Ebony med Salerno Leather in Ebony*
Standard på Sport

Combo med Eton in Combo/Eton in Ebony med Nordic
Blue-sömmar
Standard på Active

ANPASSA3

*Sätesdyna i läder.

KLÄDSEL
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1. 17" aluminiumfälgar

2. Låsmuttersats

3. Bosch®+ backvarnare

4. Skyddsgaller för bakruta*

5. Q-Top® (Q-Tech)+ takräcke

6. ClimAir®+ vindavvisare

7. HDD+ sätesklädsel

8. Rati+ armstöd

9. Allvädersgolvmattor

10. Baslastbärare*

11. Thule®+ steghållare

12. Bakre stege

13. Fast dragkrok*

14. Stänkskydd*

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

TILLBEHÖRANPASSA3

+Artikel som omfattas av respektive leverantörs garantivillkor;
mer information finns på baksidan.
*Tillval och tillbehör.

Ladda ner den fullständiga listan över
Transit Connect-tillbehör här

För att se fler Transit Connect-tillbehör,
gå in på ford-tillbehoer.se

Ford-produkter kan beställas på
fordlifestylecollection.com/se
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Speciallack
Ditt varumärke speglar din verksamhet. Transit Connect
har ett brett utbud av färgalternativ så att du kan
skräddarsy ett fordon som verkligen syns på vägen.
(Tillval)
Anm. Gäller beställningar på minst 14 fordon, i övriga fall
tillkommer en avgift.

Baklucka med ruta
Du kan skräddarsy din nya Transit Connect skåpbil så att
den passar dina behov. Bakluckan med ruta ger bättre
sikt bakåt för att underlätta vid backning.

Förberedelsepaket (AdBlue®-tank)*
Det här paketet är framtaget för fordon med
rullstolsåtkomst där golvet bak har modifierats och
inkluderar en ny 9 liters AdBlue®-tank, tillhörande fästen
och kalibrering. Med den alternativa tankpositionen kan
ombyggare installera ramper för rullstolsåtkomst.
*Ej tillgänglig på Connect Skåp

SPECIALTILLVAL
Fords transportbilar är designade, testade och byggda för prestanda. Dessutom erbjuder vi en rad fabriksmonterade specialtillval för din Ford som underlättar
vid ombyggnader och gör att du kan anpassa fordonet utifrån arbetsförhållanden och krav. Kontakta din lokala Ford-återförsäljare för mer information om
specialtillval.

ANPASSA3 SPECIALTILLVAL

Anm. Bilderna är endast avsedda som illustration och visar kanske inte en Transit Connect.
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Sortimo®-lastbärarpaket för skåp
Effektiv premiumlösning för lastförvaring som hjälper dig
i vardagen. Detta modulära paket med låg vikt inkluderar
fenolgolv med halkskydd, hyllor med spärrbara lådor och
ändpaneler för ett komplett utbud av extrautrustning.
Kan lätt demonteras och flyttas till ett annat fordon.
Krocktestad för att uppfylla aktuella europeiska
säkerhetskrav. (Tillval på vissa marknader) (Bilden är
endast avsedd som illustration. Transit Connect visas
inte.)
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*För mer information om bränsleekonomi och utsläpp, se avsnittet med specifikationer.

KRAFT SOM STÖD ÅT DITT FÖRETAG

VÄLJ DEN MOTOR SOM ÄR RÄTT FÖR DIG
Transit Connect är utrustad med vår senaste generation Ford EcoBoost-bensinmotorer och Ford EcoBlue-
dieselmotorer, och är byggd för att jobba lika hårt som du. En kombination av kraft, tålighet och prestanda som
gagnar din verksamhet. Med koldioxidutsläpp från 134 g/km uppfyller alla versioner dessutom de senaste
Euro 6.2-utsläppsförordningarna. För ytterligare information om bränsleekonomi och utsläpp, se avsnittet med
specifikationer.

BÄTTRE PRESTANDA, LÄGRE UTSLÄPP
Transit Connects Ford EcoBlue-dieselmotorer uppfyller de strikta Euro 6d EVAP-ISC-FCM-utsläppskraven. Systemet
för selektiv katalytisk reduktion (SCR) använder AdBlue®, en vätska som är baserad på urea och vatten, för att
omvandla NOx till kväve och vatten, medan dieselpartikelfiltret fångar upp 99 % av alla fasta partiklar i avgaserna*.

1.0L Ford EcoBoost-bensinmotor
Den flerfaldigt prisbelönta Ford EcoBoost-motorn levererar
samma prestanda som en större motor, men med förbättrad
bränsleekonomi och lägre utsläpp* tack vare turboladdning,
direkt bränsleinsprutning och cylinderavaktivering som driver
motorn med endast två cylindrar vid låg belastning.

1.5L Ford EcoBlue-dieselmotor
Transit Connect erbjuder ett urval av avancerade,
högpresterande Ford EcoBlue-dieselmotorer enligt serie. Finns i
versionerna, 100 hk (74 kW) eller 120 hk (88 kW). Samtliga
versioner erbjuder bra dragkraft och låg driftskostnad*.

4
SPECIFIKATIONER
Lär känna din nya Ford Transit
Connect utan och innan, med allt
från den effektiva motortekniken till
de generösa utrustningsnivåerna.
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Från

148 g/km**100 hk

170 Nm

EFFEKTIV
1.0L Ford EcoBoost-bensinmotor

Vår senaste flerfaldigt prisbelönta Ford
EcoBoost-bensinmotor (100 hk (74 kW))
uppvisar en imponerande kombination av
effektivitet och prestanda. Den är kompakt,
lätt och avancerad, och därmed idealisk för
kortare resor och stadskörning.
**Beräknade testvärden för körcykel.

Från

134 g/km**120 hk

270 Nm

KRAFTFULL
1.5L Ford EcoBlue-dieselmotor

120 hk (88 kW) Ford EcoBlue-dieselmotorn
är den kraftfullaste i serien och levererar
270 Nm vridmoment. Det gör den perfekt för
transport av tung last och körning med släp,
samtidigt som motorn har en låg
bränsleförbrukning (från låga 5,1 l/100 km**
vid blandad körning).
**Beräknade testvärden för körcykel.

of the year awards 2019

ukimediaevents.com/engineoftheyear

MOTORER
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A Total längd 4 425/ 4 462* 4 825/ 4 862*

B Total bredd (infällda speglar) 1 967 1 967

B Total bredd (utvikta speglar) 2 137 2 137

C Total höjd (olastad) 1 832/ 1 861* 1 830/ 1 858*

D Främre överhäng 885 885

E Hjulbas 2 662 3 062

F Bakre överhäng 878 878

G Öppningsbredd sidodörr 615 833

G Sidodörrens öppningsbredd (med mellanvägg) 511 728

H Bakdörrens öppningsbredd nedanför midja 1 249 1 249

I Lastutrymmesbredd mellan hjulhus 1 228 1 228

J Bakdörrens öppningshöjd (i fordonets mittlinje) 1 114 1 114

K Lastutrymmesbredd, golvhöjd 1 543 1 496

L Sidodörrens öppningshöjd 1 128 1 128

M Lastutrymmeshöjd, golv till tak 1 263 1 263

N Max. lastutrymmeslängd till mellanvägg 1 786 2 152

O1 Lastutrymmeslängd (med mellanvägg, last till midja) 1 558 1 958

O2 Lastutrymmeslängd (golvnivå från framsätets baksida) 1 831 2 231

O3 Max. lastlängd (med genomlastningsbar mellanvägg) 3 000 3 400

P Lasthöjd (olastad) 584/604* 581/607*

Q Spårvidd fram 1 568 1 568

R Spårvidd bak 1 582 1 582

S Markfrigång (olastad) 148/175* 149/173*

L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Alla mått i mm anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, avser minimumspecifikationer och inkluderar
inte extrautrustning. Dessa illustrationer är endast avsedda som vägledning. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.*Active serien.
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Kapacitet

Lastvolym bakom mellanvägg (VDA/SAE) 2,6/2,9 m³ 3,2/3,6 m³

Lastvolym utan mellanvägg (SAE) 3,0 m³ 3,7 m³

Lastvolym utan mellanvägg, med nedfällt framsäte (SAE) 3,7 m³ 4,4 m³

Vändradie (m)

Trottoarkant till trottoarkant 11,0 12,2

Vägg till vägg 11,7 12,5

Tilläggsinformation

Interiör – fram

Effektiv takhöjd 1 190 1 190

Max effektivt benutrymme 1 027 1 027

Axelutrymme 1 464 1 464

Höftutrymme 1 376 1 376

L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Alla mått i mm anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, avser minimumspecifikationer och inkluderar
inte extrautrustning. Dessa illustrationer är endast avsedda som vägledning. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.*Active serien.
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Vill du se fullständiga
specifikationer?
För fullständiga beskrivningar och
specifikationer, ladda ner den digitala
e-broschyren, läs den interaktiva
broschyren på www.ford.se eller
skanna koden.

Mått (mm)
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Vill du se fullständiga
specifikationer?
För fullständiga beskrivningar och
specifikationer, ladda ner den digitala
e-broschyren, läs den interaktiva
broschyren på www.ford.se eller
skanna koden.

Mått (mm)
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210 L1 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 (74 kW) Etanol 6-växlad manuell 148 9,0

220 L2 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 (74 kW) Etanol 6-växlad manuell 152 9,3

240/250 L1 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 6-växlad manuell 135 5,1

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 8-växlad automat 149 5,7

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 6-växlad manuell 134-136 5,1-5,2

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 8-växlad automat 149-152 5,7-5,8

L1= Kort hjulbas, L2= Lång hjulbas.Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). u†Tjänstevikten= Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och vatten, men utan nyttolast, förare eller
passagerare.Totalvikt= Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare.Tågvikt= Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt
(se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast = totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för Basmodeller med minimal utrustning. Trend-, Active- och Sport-modeller har högre tjänstevikt
och därmed lägre nyttolast på grund av mer standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilen minskar nyttolasten motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa
lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg.
ØØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträcka med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon
typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2-utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC
helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets
faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning.
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Utsläpp och bränsleförbrukning
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250 L2 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 6-växlad manuell 137 5,2

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 8-växlad automat 152 5,8

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 6-växlad manuell 137-139 5,2-5,3

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 8-växlad automat 152-155 5,8-5,9

L1= Kort hjulbas, L2= Lång hjulbas.Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). u†Tjänstevikten= Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och vatten, men utan nyttolast, förare eller
passagerare.Totalvikt= Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare.Tågvikt= Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt
(se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast = totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för Basmodeller med minimal utrustning. Trend-, Active- och Sport-modeller har högre tjänstevikt
och därmed lägre nyttolast på grund av mer standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilen minskar nyttolasten motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa
lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg.
ØØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträcka med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon
typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2-utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC
helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets
faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning.
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250 L2 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 6-växlad manuell 137 5,2

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 8-växlad automat 152 5,8

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 6-växlad manuell 137-139 5,2-5,3

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 8-växlad automat 152-155 5,8-5,9

L1= Kort hjulbas, L2= Lång hjulbas.Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). u†Tjänstevikten= Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och vatten, men utan nyttolast, förare eller
passagerare.Totalvikt= Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare.Tågvikt= Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt
(se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast = totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för Basmodeller med minimal utrustning. Trend-, Active- och Sport-modeller har högre tjänstevikt
och därmed lägre nyttolast på grund av mer standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilen minskar nyttolasten motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa
lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg.
ØØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträcka med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon
typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2-utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC
helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets
faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning.
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FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DIN NYA FORD

Vi vill hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din nya Ford. Därför är det viktigt att du är medveten om vad den är konstruerad för och kan lasta säkert, både när
det gäller nyttolast och lastvolym. Ditt Transit Center kan ge professionella råd om viktiga specifikationsaspekter och hjälpa dig att hitta rätt fordon för din
budget och dina verksamhetsbehov.

Ford Transit Connect är byggd för att transportera
last – mycket last
Att välja en ny skåpbil är ett viktigt beslut med många
olika faktorer som ska beaktas. Faktorer som att välja
mest lämpad variant, identifiera det huvudsakliga
användningsområdet och fastställa storlek på
lastutrymme är relativt enkla, medan andra, t.ex. att
beräkna nyttolasten, kan vara mer komplexa.
Nyttolastkapacitet
För beräkning av nyttolasten måste du känna till två
saker: fordonets totalvikt (GVM) och dess tjänstevikt.
Totalvikten är bilens högsta tillåtna vikt lastad och
körklar – detta innefattar även vikten på själva bilen,
påbyggnadsdelar, förare och passagerare (med
antagande av standardvikten 75 kg/person), vätskor,
bränsletank fylld till 90 % (1 liter diesel = ca 0,85 kg),
tillvals- och eftermarknadsutrustning, samt last.
För enkelhetens skull har Fords Transit-modeller getts
beteckningar enligt totalvikten. En 280 har t.ex. totalvikt
ca 2 800 kg; och en 300 har totalvikt ca 3 000 kg.
Tjänstevikten är vikten för bilen i Bas-utförande med
standardspecifikationer, inklusive vätskor och
bränsletank fylld till 90 %, men exklusive förare,
passagerare och last.
Nyttolasten är skillnaden mellan de två.
Totalvikt minus tjänstevikt = nyttolast

För att hjälpa dig att välja rätt fordon för dina behov, ger
vi några mer detaljerade förklaringar av de faktorer som
kan påverka ett fordons nyttolast. Dessa inkluderar, men
är inte begränsade till:
Förare och passagerare
Vi beräknar vikten på förare och passagerare baserat på
standardvikten 75 kg/person. Tänk på att förare och
passagerare inte ingår i tjänstevikten, så när förare eller
passagerare kliver in i fordonet reduceras dess nyttolast
motsvarande.
Fabriksmonterade tillval
De flesta fabriksmonterade tillval påverkar ett fordons
nyttolast. Luftkonditionering kan t.ex. öka ett fordons vikt
med ca 18 kg, och därmed minska dess nyttolast
motsvarande.
Om ett enkelt passagerarsäte fram som är standard
specificeras i stället för dubbelsäte så minskas bilens vikt
med ca 12 kg och nyttolasten ökas med samma värde.
Ditt Transit Center kan informera om vilka egenskaper
som kan öka eller minska fordonets tjänstevikt och med
hur mycket.
Serie
Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller
för modeller i Bas-utförande med standardspecifikation
om annat ej anges. Modeller i högre serier väger i regel
mer än Basutförandet på grund av högre nivå på
funktioner och utrustning.

Tillverkningstoleranser
Variationer i tillverknings- och produktionsprocesser
innebär att inga bilar väger exakt lika mycket.
Tillbehör och eftermarknadsombyggnader
Det är viktigt att tänka igenom noggrant vad du ska
utrusta bilen med efter leveransen. Tillbehör som
monteras eller eftermarknadsombyggnader kan påverka
fordonets nyttolast avsevärt. Kontakta ditt Transit Center
för ytterligare information och råd.
Om nyttolasten är kritisk för din verksamhet, eller om du
planerar att frakta last vid eller i närheten av fordonets
maxkapacitet, kan ditt Transit Center hjälpa till. Med sin
specialistkompetens och kännedom kan de ge råd om
exakt vilka specifikationer som krävs för att uppfylla dina
specifika verksamhetsbehov.
Konfigurera din skåpbil för ditt jobb
Fords transportbilar finns tillgängliga med ett stort urval
standard- och tillvalsfunktioner. Ditt Transit Center kan
hjälpa dig säkerställa att du specificerar rätt funktioner
för ditt företags specifika behov, inklusive tekniska
artiklar som hjälp till eftermontering av specialutrustning
eller ombyggnad.

Anm. Teknisk information för påbyggare finns online via Kaross- och
utrustningsmonteringshandboken (Body and Equipment Mounting Manual) @
etis.ford.com gå till >information >>vehicle conversions.
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210 L1 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend Etanol 6-växlad manuell 679 2090 1535 869 666 4,56 3250 1200 (740)

220 L2 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend Etanol 6-växlad manuell 716 2195 1601 916 685 4,56 3250 1200 (750)

240/250 L1 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 887 2380 1836 995 842 3,52 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 893 2405 1856 1020 836 3,80 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 897 2385 1832 985 847 3,68 3590 1500 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 893 2405 1856 1020 836 3,80 3540 1500 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport Diesel 8-växlad automat 952 2501 1630 958 672 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 6-växlad manuell 982 2501 1643 948 695 3,68 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 8-växlad automat 959 2501 1667 982 684 3,80 3540 1470 (750)

250 L2 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 939 2501 1904 1044 861 3,68 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 928 2501 1915 1064 851 3,80 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 939 2501 1905 1036 868 3,68 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 928 2501 1915 1064 851 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport Diesel 8-växlad automat 902 2501 1689 1001 688 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 6-växlad manuell 910 2501 1716 998 718 3,80 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 8-växlad automat 900 2501 1726 1026 700 3,80 3540 1470 (750)

L1= Kort hjulbas, L2= Lång hjulbas.Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). u†Tjänstevikten= Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och vatten, men utan nyttolast, förare eller
passagerare. Totalvikt = Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare. Tågvikt = Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala
vikt (se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast= totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för Basmodeller med standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilen minskar nyttolasten
motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande
lagar och bestämmelser för körning på allmän väg.
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210 L1 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend Etanol 6-växlad manuell 679 2090 1535 869 666 4,56 3250 1200 (740)

220 L2 Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend Etanol 6-växlad manuell 716 2195 1601 916 685 4,56 3250 1200 (750)

240/250 L1 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 887 2380 1836 995 842 3,52 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 893 2405 1856 1020 836 3,80 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 897 2385 1832 985 847 3,68 3590 1500 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 893 2405 1856 1020 836 3,80 3540 1500 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport Diesel 8-växlad automat 952 2501 1630 958 672 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 6-växlad manuell 982 2501 1643 948 695 3,68 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 8-växlad automat 959 2501 1667 982 684 3,80 3540 1470 (750)

250 L2 Transit Connect

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 939 2501 1904 1044 861 3,68 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 928 2501 1915 1064 851 3,80 3500 1350 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 6-växlad manuell 939 2501 1905 1036 868 3,68 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP Diesel 8-växlad automat 928 2501 1915 1064 851 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport Diesel 8-växlad automat 902 2501 1689 1001 688 3,80 3540 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 6-växlad manuell 910 2501 1716 998 718 3,80 3590 1470 (750)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active Diesel 8-växlad automat 900 2501 1726 1026 700 3,80 3540 1470 (750)

L1= Kort hjulbas, L2= Lång hjulbas.Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). u†Tjänstevikten= Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och vatten, men utan nyttolast, förare eller
passagerare. Totalvikt = Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare. Tågvikt = Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala
vikt (se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast= totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för Basmodeller med standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilen minskar nyttolasten
motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell. OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande
lagar och bestämmelser för körning på allmän väg.
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Ford Transit Connect

1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 Etanol (74 kW) 6-växlad manuell i – – – i – – –

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell – i – – – i – –

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) 8-växlad automat – i – – – i – –

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) 6-växlad manuell – i – i – i – i

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) 8-växlad automat – i i i – i i i

i = Tillgänglig Anm.: Alla dieselmotorer är utrustade med katalyserat dieselpartikelfilter (cDPF). L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
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1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) E85
Etanol utsläppsnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för
bensinmotorer

6-växlad manuell 3-cylindrig radmotor, DOHC, 12 ventiler, cylinderlock i lättmetall, direktinsprutning med högtryck, common rail-
bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med laddluftkylare

100 hk
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) utsläppsnorm
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer 6-växlad manuell

4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning
via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med
fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk
aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare

100 hk
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) utsläppsnorm
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer 8-växlad automat

4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning
via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med
fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk
aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare

100 hk
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) utsläppsnorm
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer 6-växlad manuell

4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning
via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med
fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk
aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750–2000)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) utsläppsnorm
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer 8-växlad automat

4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning
via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med
fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk
aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750–2000)

ØTestad enligt ISO 1585. Anm.:Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF).
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Fälgar

Stål – 16" x 6½" med Sparkle Silver hjulsidor (med 205/60‑däck)* i – – – – – D2XAD/D5AA3

Aluminium – 16" x 6½" i Sparkle Silver (med 205/60‑däck) j – – i – – D2XA1

Aluminium – 17" x 6½" Sport i Foundry Black med polerad finish (med 215/55‑däck) – i – – i – D2YGU

Aluminium – 17" x 6½" Active i Foundry Black med polerad finish (med 215/55‑däck) – – i – – i D2YFU

Däck med standardmönster i i i i i i D3UAB/D3WAB

Reservhjul i stål j j j j j j D17AD

Designdetaljer

Sport‑designpaket – med sportränder fram och bak, takrelingar, nedsänkt spoiler fram och bak och förkromad bakre stötfångarlist – i – – i – ACLA4

Främre stötfångare – i karossens färg i i i i i i CLFGF

Grill – i egen färg i i – i i – BLDCX

Främre kylargrill – svart galler – – i – – i BLDAV

Bakre stötfångare – i egen färg i – i i – i CLMCC

Bakre stötfångare – i karossens färg – i – – i – CLMAK

Bakre stötfångare – Sidokåpor karossens färg i i i i i i CLEAC

Svart dekal i fordonets bredd på bakdörren med Active‑logotyp – – i – – i –

Bakre stötfångarlister – krom – i – – i – CL6AB

Breda sidoskyddslister – enfärgade i – i i – i BMBAC

Breda sidoskyddslister – i karossens färg – i – – i – BMBBL

Dörrhandtag – i egen färg i – – i – – CAAAE

Dörrhandtag – Karossfärg – i i – i i CAAAC

Takrelingar j i i j i i BLYA3

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. *Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt
däckmärke.
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Fälgar

Stål – 16" x 6½" med Sparkle Silver hjulsidor (med 205/60‑däck)* i – – – – – D2XAD/D5AA3

Aluminium – 16" x 6½" i Sparkle Silver (med 205/60‑däck) j – – i – – D2XA1

Aluminium – 17" x 6½" Sport i Foundry Black med polerad finish (med 215/55‑däck) – i – – i – D2YGU

Aluminium – 17" x 6½" Active i Foundry Black med polerad finish (med 215/55‑däck) – – i – – i D2YFU

Däck med standardmönster i i i i i i D3UAB/D3WAB

Reservhjul i stål j j j j j j D17AD

Designdetaljer

Sport‑designpaket – med sportränder fram och bak, takrelingar, nedsänkt spoiler fram och bak och förkromad bakre stötfångarlist – i – – i – ACLA4

Främre stötfångare – i karossens färg i i i i i i CLFGF

Grill – i egen färg i i – i i – BLDCX

Främre kylargrill – svart galler – – i – – i BLDAV

Bakre stötfångare – i egen färg i – i i – i CLMCC

Bakre stötfångare – i karossens färg – i – – i – CLMAK

Bakre stötfångare – Sidokåpor karossens färg i i i i i i CLEAC

Svart dekal i fordonets bredd på bakdörren med Active‑logotyp – – i – – i –

Bakre stötfångarlister – krom – i – – i – CL6AB

Breda sidoskyddslister – enfärgade i – i i – i BMBAC

Breda sidoskyddslister – i karossens färg – i – – i – BMBBL

Dörrhandtag – i egen färg i – – i – – CAAAE

Dörrhandtag – Karossfärg – i i – i i CAAAC

Takrelingar j i i j i i BLYA3

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. *Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt
däckmärke.
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Förarassistans

Parkeringssensorer – bak j/f i/f i j/f i/f i HNKAB

Parkeringssensorer – fram j/f j/f j/f j/f j/f j/f HNLAB

Aktiv parkeringshjälp (endast för SYNC 3 underhållningspaket, inkluderar parkeringssensorer fram och bak) j j j j j j HNSAC

Dödvinkelövervakning j j j j j j HLLAD

Backkamera med skärm i backspegeln j j – j j – J3KAM

Farthållare med justerbar hastighetsbegränsare j/f i i j/f i i GTDAJ

Farthållare med intelligent hastighetsbegränsare och trafikskyltsidentifiering. Inkl. Läderklädd ratt på Trend j j j j j j GTDAY

Adaptiv farthållare med intelligent hastighetsbegränsare, trafikskyltsidentifiering och kollisionsförberedande system med
identifiering av fotgängare och cyklister och aktiv bromsning. Inkl. Läderklädd ratt på Trend

j j j j j j GTDAZ

Lane Keeping Aid ‑ Körfältshållare (inkluderar varning för korsande trafik, helljusautomatik, trafikskyltsidentifiering, vindrutetorkare
med regnsensor, Quickclear eluppvärmd vindruta, dimstrålkastare och Driver Alert)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f HLNAB

Trafikskyltsidentifiering (inkluderas i justerbar hastighetsbegränsare och körfältshållare) f f f f f f HLQAB

Elektrisk servostyrning (EPAS) i i i i i i –

Backstarthjälp2) i i i i i i A54AB

Yttre belysning

Dimljus – Fram i – – i – – JBKAB

Dimljus – statiska kurvljus j i i j i i JBKAL

Dimljus – Bak i i i i i i JDJAB

Strålkastare – halogen, sidoljus, dimbakljus, backljus i i i i i i JBBAB

Strålkastare – Xenon HID med LED‑varselljus j i i j i i JBBAC

Automatiska strålkastare j i i j i i JEDAD

Helljusautomatik (inkluderar torkarautomatik) j j j j j j JEDAF/CFFAE

Strålkastare – Fördröjd släckning j/f i i j/f i i JB1AB

Strålkastare – Varselljus i i i i i i JBCAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. 2)Förarassistans.
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Motor

Ford Easy Fuel – lockfri bränslepåfyllning i i i i i i –

Bränsletank – 60 liter i i i i i i –

AdBlue® tank – 17 liter (endast med dieselmotor) i i i i i i –

6‑växlad manuell i – i i – i TR‑E8

8‑växlad automat (endast med dieselmotor) j j j j j j TR‑GM

Teknik

Aktiv grilljalusi i i i i i i BLHAB

Auto Start‑Stop i i i i i i DECAU

EcoSelect för manuell växellåda i i i i i i FLNAM

mLSD – Mechanical Limited Slip Differential(tillgänglig med 120 hk manuell växellåda) j – j j – j EGKAC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
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Fjädring

Halvstel axel i i i i i i –

Instrument och reglage

Däckrycksövervakning (TPMS) j j j j j j HJCAB

Justerbar rattstång i i i i i i GRAAF

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. 2)Förarassistans.
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Motor

Ford Easy Fuel – lockfri bränslepåfyllning i i i i i i –

Bränsletank – 60 liter i i i i i i –

AdBlue® tank – 17 liter (endast med dieselmotor) i i i i i i –

6‑växlad manuell i – i i – i TR‑E8

8‑växlad automat (endast med dieselmotor) j j j j j j TR‑GM

Teknik

Aktiv grilljalusi i i i i i i BLHAB

Auto Start‑Stop i i i i i i DECAU

EcoSelect för manuell växellåda i i i i i i FLNAM

mLSD – Mechanical Limited Slip Differential(tillgänglig med 120 hk manuell växellåda) j – j j – j EGKAC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
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Fjädring

Halvstel axel i i i i i i –

Instrument och reglage

Däckrycksövervakning (TPMS) j j j j j j HJCAB

Justerbar rattstång i i i i i i GRAAF

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. 2)Förarassistans.
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Interiörkomfort

Dubbla mugghållare i i i i i i B5ZAE

Förvaringshylla ovanför vindrutan i i i i i i JATAB

Solskydd på förarsidan – med spegel och biljetthållare i i i i i i BCAAZ

Solskydd på passagerarsidan – – i – – i BCBAB

Ljud- och kommunikationssystem

DAB‑radio, fyra högtalare fram USB, MP3 och Bluetooth® i – – i – – ICFAC

DAB‑radio, 4,2" TFT‑display, fyra högtalare fram MP3, Bluetooth®, röststyrningssystem, SMS‑uppläsning, USB och Emergency
Assistance**

j i – i i – ICFFZ

DAB‑radio, 6" TFT‑pekskärm med navigeringssystem, fyra högtalare fram, MP3, Ford SYNC 3 med navigation, röststyrning, Apple
CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance**, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, SMS‑uppläsning, två USB‑uttag och backkamera

j j j j j j ICFAK

DAB‑radio, 6" TFT‑pekskärm, fyra högtalare fram, MP3, Ford SYNC 3, röststyrning, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency
Assistance**, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, SMS‑uppläsning, två USB‑uttag och backkamera

j j i j j i ICFAL

Trådlös laddning av mobilen j j j j j j IEXAB

FordPass Connect i i i i i i IEPAM

Takmonterad mikrofon i i i i i i IETAD

Rattmonterade radioreglage i i i i i i IGBAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana
märken av Ford Motor Company sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare. **Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC‑funktion som utnyttjar en Bluetooth®‑parkopplad och ansluten
mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
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Klimatreglering

Luftkonditionering – manuell med smart luftcirkulationsfunktion i – – i – – AC‑‑S

Luftkonditionering – tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC) med elektroniskt styrd luftcirkulation j i i j i i AC‑‑G

Bränsledriven kupévärmare i i i i i i GZAAF

Innerbelysning

Kupébelysning – innerbelysning fram med två läslampor i i i i i i JCFAC

Belysning – handskfack – i i – i i JCLAB

Belysning i skåpet i – – i – – JCMAB

LED belysning i skåpet j i i j i i JCMAD

Säten

4‑vägs manuellt förarsäte (framåt/bakåt, ryggstödslutning, upp/ned) i i i i i i BYPAD

2‑vägs manuellt passagerarsäte (framåt/bakåt och ryggstödslutning) i i i i i i BYQAB

Dubbelt passagerarsäte i första sätesraden – kan lyftas/fällas/skjutas och fällas ned, plus genomlastningsbar mellanvägg j j j j j j FS‑‑G

Förarsäte med svankstöd i i i i i i BWRAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana
märken av Ford Motor Company sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare. **Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC‑funktion som utnyttjar en Bluetooth®‑parkopplad och ansluten
mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
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Klimatreglering

Luftkonditionering – manuell med smart luftcirkulationsfunktion i – – i – – AC‑‑S

Luftkonditionering – tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC) med elektroniskt styrd luftcirkulation j i i j i i AC‑‑G

Bränsledriven kupévärmare i i i i i i GZAAF

Innerbelysning

Kupébelysning – innerbelysning fram med två läslampor i i i i i i JCFAC

Belysning – handskfack – i i – i i JCLAB

Belysning i skåpet i – – i – – JCMAB

LED belysning i skåpet j i i j i i JCMAD

Säten

4‑vägs manuellt förarsäte (framåt/bakåt, ryggstödslutning, upp/ned) i i i i i i BYPAD

2‑vägs manuellt passagerarsäte (framåt/bakåt och ryggstödslutning) i i i i i i BYQAB

Dubbelt passagerarsäte i första sätesraden – kan lyftas/fällas/skjutas och fällas ned, plus genomlastningsbar mellanvägg j j j j j j FS‑‑G

Förarsäte med svankstöd i i i i i i BWRAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana
märken av Ford Motor Company sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare. **Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC‑funktion som utnyttjar en Bluetooth®‑parkopplad och ansluten
mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Confidential - PDF Created: 1 June 2021, 0 :0 :27 - Origin: COV_2021_Co _SWE_SE_bro_1.xdt [IDML]

Komfort och bekvämlighet

2459910a955647ee931c1909ab02c467-eeda0b2862ae40f5cae66433f5fc7def-00000_book.indb 10 05/08/2021 16:28:20

Transit Connect 21.75MY V3 SWE SE_08:49_06.08.2021



L1 L2

Tr
en

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

Tr
en

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

M
FC

‑
ko

d

Instrument och reglage

Ytterbackspeglar – i egen färg i – i i – i BSLAF

Ytterbackspeglar – i karossens färg – i – – i – BSLAC

Ytterbackspeglar – Elmanövrerade och eluppvärmda i – – i – – BSHAX

Ytterbackspeglar – elmanövrerade, automatisk infällning vid dörrlåsning och eluppvärmda j i i j i i BSHAZ

Ytterbackspeglar – elmanövrerade, eluppvärmda, med dödvinkelövervakning f f f f f f BSHE1/HLLAD

Ytterbackspeglar i standardstorlek i i i i i i BSYAB

Vindrutetorkare med två hastigheter och variabelt intervall i – – i – – CFFAB

Vindrutetorkare med regnsensor (automatiska strålkastare krävs) f i i f i i CFFAE

Bakrutespolare/‑torkare (endast med bakrutor) j j j j j j CFEAB

Växelspaksknopp – uretan i – – i – – CAEBK

Växelspaksknopp – läderklädd – i i – i i CAEAB/CAEBM

Ratt – 4‑ekrad polyuretan med svarta fördjupningar i – – i – – GTAAJ

Ratt – 4‑ekrad läderklädd (inkluderas med farthållare på Trend) f i – f i – GTABU

Ratt – 4‑ekrad läderklädd med Nordic Blue‑sömmar (med matchande sömmar på damask) – – i – – i GTABU

Analog instrumentgrupp med låg utrustningsnivå i – – i – – HCAAG

Analog instrumentgrupp med medelhög utrustningsnivå – i – – i – HCAAH

Analog instrumentgrupp med hög utrustningsnivå (inkluderas med trafikskyltsidentifiering och radio med TFT‑pekskärm) f f i f f i HCAAJ

Färddator i i i i i i HEBAD

Teknik

Vindruta – Quickclear eluppvärmd i i i i i i B3MAB

MyKey j j j j j j A64AB

Backspegel – Vindrutemonterad (i kombination med bakrutor och glasad mellanvägg) i – – i – – BSBAB

Backspegel – automatisk avbländning f f f f f f BSBAF

Tillvalspaket

Rökarpaket j j j j j j J3CAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana
märken av Ford Motor Company sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare. **Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC‑funktion som utnyttjar en Bluetooth®‑parkopplad och ansluten
mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
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Säkerhet

Bromsljus – bak, högt monterat i i i i i i JDDAB

Airbag – förare i i i i i i CPGAB

Airbag – passagerarsidanu j j j j j j CPHAB/CPQAB

Säkerhet

Lås – automatisk återlåsning i i i i i i CB1AB

Centrallås i i i i i i CBAAD

Nyckelfritt startsystem – i i – i i CBGAJ

Fjärrkontroll och enkel nyckel i – – i – – CADAE/CBFAB

Två fjärrkontroller (enkel nyckel ingår inte) j i i j i i CADAF/CBFAK

Barnlås på bakdörrar i i i i i i CANAB

Yttre stöldlarm j – – j – – HNAAD

Thatcham Category 1‑larm j j j j j j HNAAG

Säkerhet – passivt stöldskyddssystem (PATS) i i i i i i HNDAF

Bromsar

Skivbromsar på alla fyra hjulen i i i i i i FBAAD

Nödbromsvarning (varningslampor blinkar automatiskt vid kraftig inbromsning) i i i i i i FCCAB

Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och elektronisk stabilitetsreglering (ESC) i i i i i i FEAAN

Nödbromsservo (EBA) i i i i i i FCBAD

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
uAnm.: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde.
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Säkerhet

Bromsljus – bak, högt monterat i i i i i i JDDAB

Airbag – förare i i i i i i CPGAB

Airbag – passagerarsidanu j j j j j j CPHAB/CPQAB

Säkerhet

Lås – automatisk återlåsning i i i i i i CB1AB

Centrallås i i i i i i CBAAD

Nyckelfritt startsystem – i i – i i CBGAJ

Fjärrkontroll och enkel nyckel i – – i – – CADAE/CBFAB

Två fjärrkontroller (enkel nyckel ingår inte) j i i j i i CADAF/CBFAK

Barnlås på bakdörrar i i i i i i CANAB

Yttre stöldlarm j – – j – – HNAAD

Thatcham Category 1‑larm j j j j j j HNAAG

Säkerhet – passivt stöldskyddssystem (PATS) i i i i i i HNDAF

Bromsar

Skivbromsar på alla fyra hjulen i i i i i i FBAAD

Nödbromsvarning (varningslampor blinkar automatiskt vid kraftig inbromsning) i i i i i i FCCAB

Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och elektronisk stabilitetsreglering (ESC) i i i i i i FEAAN

Nödbromsservo (EBA) i i i i i i FCBAD

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
uAnm.: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde.
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Kaross

Dörrar – sidoskjutdörr höger sida i i i i i i A4LAB

Dörrar – dubbla sidoskjutdörrar j j j j j j A4LAC

Dörrar – baklucka, med eluppvärmt glas j – j j – j A6KAC/AALNP

Eluppvärmd ruta i bakdörrarna j j j j j j B3HAC

Sidoruta – andra raden, fast j j j j j j B3BAC/B3AAC

Fönster på förarsidan – elmanövrerade med öppningsautomatik i – – i – – B2CAG

Fönster fram – elmanövrerade med öppnings‑ och stängningsautomatik – i i – i i B2CAF

Interiör

Golv – gummimatta förarhytt i i i i i i BBKAC

Kurvhandtag – fram i i i i i i BEJAK

Tröskelplåtar fram – polerat rostfritt stål med etsad Active‑logotyp – – i – – i –

El

12 V eluttag, enkelt i i i i i i J3AAB

12 V eluttag – placerat i lastutrymmet j j j j j j J3FAD

Trådlös laddningsstation j j j j j j IEXAB

Extra kraftigt batteri i i i i i i HTAAC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
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Lack

Speciallack, 50 olika färger, kontakta återförsäljare för mer informationu*(med bakre stötfångarändar i egen färg och främre
stötfångare i egen färg)

j – – j – – AB7AB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
u*SVO‑lacksuffix måste anges vid beställningstillfället.
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Exteriörfunktioner

Bogseringsöglor – fram och bak i i i i i i –

Fast dragkrok – medger snabb installation av dragkrok. Inkluderar antikrängningssystem och förmonterad belysningsmodul för
släpvagn (13‑polig elkontakt krävs)

j j j j j j C1DAB

Förberedelsepaket för dragkrok j j j j j j C1QAB

Lastutrymme

Lastförankringsöglor i i i i i i –

Mellanvägg – stål, utan genomlastningslucka, med fast ruta (ej med dubbelt passagerarsäte) i i i i i i A6AAF

Mellanvägg – stål med genomlastningslucka och fast ruta (ej med enkelt passagerarsäte) f f – f f – A6AA4

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av tillvalspaket, mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.
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Bygg din egen bil
Bygg och anpassa din bil online. Gå bara in på
Fords hemsida, välj modell och därefter motor,
lack och tillval. Du kan se det rekommenderade
priset och skicka din konfiguration till en
återförsäljare av Ford transportbilar, om du vill.

www.ford.se

Endast tillgängligt på vissa marknader.

5
ÄGANDE
Det har aldrig varit enklare att äga en ny
Ford, med många olika
finansieringsalternativ som passar dina
affärsbehov.
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Transportbilsfinansiering
Ford Finans erbjuder finansiering för både små
och stora företag och även till privatpersoner.

Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.

Ford Leasing är en traditionell leasingform –
enkel, flexibel och kostnadseffektiv, där du som
kund är med och påverkar både löptid och
restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg
som ger dig och ditt företag möjlighet att köpa
den person- eller lätta transportbil som ni
behöver.

Mer information om våra
finansieringsalternativ finns på ford.se

FordPass Pro
Ha koll på upp till fem av dina fordon och få
tillgång till verktyg som hjälper dig hålla dina
fordon säkra och i topptrim. Så att du kan
fokusera på annat.

FordPass Pro är utvecklat för nya transportbilar
med FordPass Connect. Vårt inbyggda modem
gör att du enkelt kan hålla fordonen uppkopplade,
var du än är. Det ger dig tillgång till alla funktioner
som du behöver.

FordPass Pro finns på utvalda marknader.
Kontakta din Ford-återförsäljare för mer
information.

Hitta en återförsäljare och boka in
en provkörning
Du kan söka efter en återförsäljare av Ford
transportbilar utifrån plats eller återförsäljarens
namn på ford.se, och även boka in en provkörning
online. Fyll bara i dina uppgifter, så blir du
kontaktad av den utvalda återförsäljaren för att
boka in en tid som passar dig.

www.ford.se

ÄGANDE
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Ford Serviceavtal
Bättre skydd & färre bekymmer

Planera framåt och undvik ökade
underhållskostnader. Med Ford Serviceavtal
behålls en härlig nybilskänsla – riktigt länge.

Du får en tydlig och fast prissättning för de
servicetillfällen som bilen behöver under de första
åren, beroende på vilka behov du har. Betala som
du vill, antingen som en engångssumma eller per
månad. Genom att teckna serviceavtal hålls bilen
i bästa skick.

■ Fördelaktig prissättning
■ Planera dina utgifter – du vet redan i förväg vad

servicen kommer att kosta
■ Din Ford förblir en Ford – endast originaldelar

används
■ Bilen behåller högsta standard – service utförs

alltid av Fords specialutbildade
transportbilstekniker

■ Flexibelt upplägg för de flesta bilmodeller
■ Avtalen anpassas utefter din/dina modeller,

körprofil och budget

Läs mer på ford.se

Ford Service
Vår service sätter din verksamhet i framsätet

Oavsett om du behöver service, underhåll eller
reparationer finns Ford Transit Centers här för dig.

■ Hög tillgängligt
■ Service "medan du väntar", med förbokning
■ Prioriterad hantering vid brådskande

reparationer
■ Testning och besiktning
■ Lättöverskådliga priser
■ Ford originaldelar
■ Specialutbildade transportbilstekniker
■ Interimskontroller för optimal

fordonsprestanda
■ Vägassistans som aktiveras vid service
■ All tjänster du behöver under ett och samma

tak

Mer information finns på ford.se

Ford Garanti
För bekymmersfritt ägande

Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års
garanti som standard för bekymmersfri körning.
Garantin innebär att om någon del i bilen behöver
repareras eller bytas på grund av ett
tillverkningsfel, kommer delen att repareras eller
bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Mer information finns på ford.se

SKYDDAÄGANDE5
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FÖR MER INFORMATION OM
TRANSIT-FAMILJEN, GÅ IN PÅ
WWW.FORD.SE

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208084. FoE P60E

0721/SWE se
February 2021.

© Ford Motor Company Limited.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Finans

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.
Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
finansieringspaket som motsvarar dina
krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
flexibel finansiering hela vägen.
För mer information; tala med din
återförsäljare eller ring 08-473 47 70.

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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