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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 Credit

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

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.
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VISIONÄR. GENIALISK. FANTASTISK.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.

Modellen som visas är en Transit Dubbelhytt i skåp Limited L3
H2 i Moondust Silver metalliclack (tillval).

Modellen som visas är en Transit Trail L3 H2 Skåp i Chrome Blue
metalliclack.
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Modellen som visas är en Transit Trend L3 H2 Kombi i Dark
Carmine Red metalliclack (tillval).
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VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.

Modellen som visas är en Transit Dubbelhytt i skåp Limited L3
H2 i Moondust Silver metalliclack (tillval).

Modellen som visas är en Transit Trail L3 H2 Skåp i Chrome Blue
metalliclack.
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Den bästa Ford
Transit någonsin

Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2 Skåp i Chrome Blue metalliclack (tillval).

Gjord för hårt arbete
Smart, kapabel och effektiv, Ford Transit är utformad för dagens anslutna
affärsmiljö.

Över hela Transit-sortimentet hittar du imponerande nyttolaster och förbättrad
bränsleeffektivitet * med optimerade EcoBlue-dieselmotorer och 48-volts
mild hybridteknologi. Plus, en smart frontdesign med signaturgaller och
distinkta strålkastare med LED-teknik.

Inuti hytten finns inbyggd anslutningsmöjligheter och avancerad
förarassistansteknik som hjälper dig genom den tuffaste arbetsdagen. Medan
den fräscha, moderna inredningen ger förbättrad stil, användbarhet och
förarkomfort.

*Mer information om bränsleekonomi och utsläpp finns i avsnittet med specifikationer
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distinkta strålkastare med LED-teknik.
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Välkommen till
ditt nya kontor
Transit hjälper dig att ta även den mest krävande dag med lugn.

Den rymliga, designade interiören med sin instrumentpanel och ergonomiska
design av hög kvalitet ger dig bekväm kontroll. En 8-tums pekskärm i hjärtat av
instrumentbrädan stöder nyp- och svepgester och levererar ett utbud av
information, underhållning och navigering, liksom röststyrning (standard på
Limited).

Ett val mellan dubbelt standardframsäte för passagerare eller ett fullt
justerbart enkelsäte som tillval ger gott om utrymme för upp till tre personer,
medan växelspaken monterad på instrumentbrädan ger enkel åtkomst till
båda sidorna av hytten. Och eftersom livet vid ratten löper smidigare – och ser
mycket bättre ut – när du har plats för att förvara allt du behöver, hittar du även
gott om lättåtkomligt förvaringsutrymme.

Modellen som visas är en Transit Limited Skåp i Chrome Blue metalliclack (tillval).
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Modellen som visas är en Transit Trend L4 H3 Skåp i Race Red solid lack.
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Gjord för hårt
arbete
Vad du än vill ha av en skåpbil är Transit gjord för att få jobbet gjort. Bakom
stålmellanväggen som uppfyller DIN/ISO hittar du ett säkert lastutrymme på
upp till 15,1 m³*. (Not: last och lastkapacitet begränsad av vikt och
viktfördelning). Nästan vertikala sidoväggar, plant lastgolv och lastlängder på
upp till 4 217 mm i L4 "Jumbo"-versionen innebär att last med standardlängd,
såsom rör, byggskivor och mattrullar, enkelt får plats.

Åtkomst till lastutrymmet är snabb och smidig, tack vare en sidoskjutdörr med
stor öppning, fullhöjds bakdörrar och ett fotsteg integrerat i bakre stötfångaren.
Medan det slitstarka lastgolvet som är enkelt att rengöra skyddar din skåpbil
och din last.

Lastsäkringsöglor på sidoväggarna
Transitens lastsäkringsöglor som uppfyller
DIN/ISO är placerade precis ovanför golvet
på lastutrymmets sidoväggar. Detta gör
det enklare att säkra laster, samtidigt som
golvet hålls fritt från hinder. (Standard)

LED-upplyst lastutrymme
Ger förbättrad belysning av lastutrymmet
för att bidra till att göra lastning och
urlastning snabbare och enklare. (Tillval)
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Nya 5-ton Transit
Skåp
Det tunga valet
Nya Ford Transit Skåp på 5-ton går i täten med den bästa nyttolastkapaciteten
någonsin. Med 5 000 kg totalvikt och upp till 2 383 kg nyttolast, kombinerar L4
'Jumbo' en lastvolym på 15,1 m3 med tillräckligt med golvyta för att bära upp till fem
Europallets last. Drivs av en tung Heavy Duty (HDT) 170 hk 2,0-liters Ford EcoBlue-
dieselmotor. Den finns med antingen en 6-växlad manuell eller en ny 10-växlad
automatlåda.

Unikt för 5-ton Transit
■ Uppgraderad 3500 kg bakaxel
■ Dubbla bakhjul
■ 2100 kg-märkt framaxel monterad när den 10-växlade automatlådan (tillval)

specificeras
■ Passar perfekt för tunga ombyggnader.

4 217 mm lastlängd underlättar lastning och bärning av föremål i standardlängd.
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Transit Skåp

10,0
m³*

Standardtak H2 FWD
11,2

m³*

10,7
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

Mellan hjulbas L2

Lång hjulbas L3

Lång hjulbas extra förlängd EF L4

9,5
m³*

RWD/AWD

11,5
m³*

Standardtak H2
FWD

11,0
m³*

RWD/AWD

13,0
m³*

12,4
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

15,1
m³*

Högt tak H3 RWD/AWD

*Volym i kubikmeter med en hel stålmellanvägg monterad.
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Nyttolast upp till 1,383 kg
Totalvikt 3,500 kg

Nyttolast upp till 1,696 kg
Totalvikt 3,500 kg

Nyttolast upp till 2,099 kg
Totalvikt från 3,500 kg till 4,700 kg

Europapallar x4

Europapallar x4

Europapallar x5

2/3
sittplatser

2/3
sittplatser

2/3
sittplatser

Europall 1,200 mm x 800 mm.
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När du behöver ta med ett arbetslag, liksom verktyg eller last, är Transit
Dubbelhytt i Skåp den idealiska transportlösningen. sidoskjutdörrarna för
lastning* är helt inglasade och ger obegränsad tillgång till de fyra
passagerarsätena på andra sätesraden.

Den är specialkonstruerad för bekväm transport av upp till sju personer i
kombination med upp till 10,6 m³ flexibelt lastutrymme bakom en säker
mellanvägg, så Transit Dubbelhytt i Skåp klarar praktiskt taget varje tänkbar
uppgift.

*Sidoskjutdörr på passagerarsidan är standard; dubbla skjutdörrar finns tillgängliga som tillval.

Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2  Dubbelhytt i Skåp i Diffused Silver
metalliclack (tillval).

Utrymme för alla
dina behov
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Den flexibla
lastbäraren
Transit Dubbelhytt i Skåp har massor av plats för dig själv, ditt arbetslag och
utrustning. Transportera bekvämt ett arbetslag på upp till sju personer till
arbetsplatsen med verktyg eller last säkert stuvad i det flexibla lastutrymmet.
Inglasade dubbelsidiga lastdörrar ger enkel tillgång till sätena av hög kvalitet
på andra raden, medan en solid fullhöjdsmellanvägg skapar en barriär mellan
passagerarutrymmet och lastutrymmet. Gummiklätt golv och halvhög klädsel
längs sidan förstärker den oömma profilen.

Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2 Dubbelhytt i Skåp i Diffused Silver
metalliclack (tillval).

Tillagd mångsidighet
Om du behöver en ännu mångsidigare
Transit kan du sluta leta när du har hittat
Dubbelhytt i Skåp. Denna modell rymmer
upp till sju personer, och mellanväggen
som är monterad som standard åtskiljer
lastutrymmet från passagerarna.
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Transit Trail
Nya Ford Transit Trail tar alla de fantastiska funktionerna i Transit Trend och
ger precis rätt nivå av förmåga och komfort.

Den karakteriseras av en tuff framtoning med designdetaljer som
kontrastfärger, en iögonfallande kylargrill med bokstäverna F O R D, unika 16"
lättmetallfälgar och läderklädsel, nya Transit Trail kan hjälpa till att göra den
tuffaste uppgiften lättare.

Mechanical limited-slip differential
Nya Transit Trails mLSD* är en avancerad mekanisk differentialbromsteknik som fördelar
motorns effekt mellan två olika drivhjul. Detta gör att vridmomentet styrs till det hjul som
har bäst grepp.(*mLSD erbjuds ej på den Svenska marknaden.)

Modellen som visas är en Transit Trail L3 H3 Skåp i Moondust Silver metalliclack (tillval).
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Dubbelhytt i skåp
Mellan hjulbas L2

Lång hjulbas L3

Lång hjulbas, extra förlängd EF L4

*L2 erbjuds ej på den Svenska marknaden.

Nyttolast upp till 1,225 kg
Totalvikt 3,500 kg

Nyttolast upp till 901 kg
Totalvikt på 3,500 kg

Europapallar x2

Europapallar x2

Europapallar x3

5-7
säten

5-7
säten

5-7
säten

6,1
m³*

Standardtak H2 FWD

5,7
m³*

RWD/AWD

7,6
m³*

Standardtak H2 FWD

7,2
m³*

RWD/AWD

*Mätt i kubikmeter med en hel stålmellanvägg monterad.

6,7
m³*

6,4
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

8,4
m³*

8,0
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

10,6
m³*

Högt tak H3 AWD
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Kombi
Mellan hjulbas L2

Lång hjulbas L3

*L2 erbjuds ej på den Svenska marknaden.

Nyttolast upp till 1,155 kg
Totalvikt från 3,100 kg upp till 3,500 kg

8/9
säten

8/9
säten

10,0
m³*

Standardtak H2 FWD

11,5
m³*

Standardtak H2 FWD

11,2
m³*

Högt tak H3 FWD

13,0
m³*

Högt tak H3 FWD

Europall 1,200 mm x 800 mm.
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Lång hjulbas, extra förlängd EF L4

*L2 erbjuds ej på den Svenska marknaden.

Nyttolast upp till 1,225 kg
Totalvikt 3,500 kg

Nyttolast upp till 901 kg
Totalvikt på 3,500 kg

Europapallar x2

Europapallar x2

Europapallar x3

5-7
säten

5-7
säten

5-7
säten

6,1
m³*

Standardtak H2 FWD

5,7
m³*

RWD/AWD

7,6
m³*

Standardtak H2 FWD

7,2
m³*

RWD/AWD

*Mätt i kubikmeter med en hel stålmellanvägg monterad.

6,7
m³*

6,4
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

8,4
m³*

8,0
m³*

Högt tak H3 FWD

RWD/AWD

10,6
m³*

Högt tak H3 AWD
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Kombi
Mellan hjulbas L2

Lång hjulbas L3

*L2 erbjuds ej på den Svenska marknaden.

Nyttolast upp till 1,155 kg
Totalvikt från 3,100 kg upp till 3,500 kg

8/9
säten

8/9
säten

10,0
m³*

Standardtak H2 FWD

11,5
m³*

Standardtak H2 FWD

11,2
m³*

Högt tak H3 FWD

13,0
m³*

Högt tak H3 FWD

Europall 1,200 mm x 800 mm.
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Ägandekostnad
Kvalitet och slitstyrka in i minsta detalj är utmärkande för Transit. Förutom dess uppgraderade 2,0-liters EcoBlue-dieselmotorer är Transit tillgänglig med en 48-volts mild
hybriddrivlina (mHEV). Erbjuden på modeller med manuell växellåda, bidrar mHEV-tekniken till att ytterligare förbättra bränsleekonomin, speciellt vid stadskörning med
många stopp och starter. mHEV-systemet lagrar energi under bromsning i ett litiumjonbatteri och använder den lagrade energin för att hjälpa till att driva motorn och
elektriska påbyggnadsdelar.

Från dess avancerade motorer till dess innovativa bränslebesparande teknik och bilunderhållsövervakare som analyserar hur din bil körs, kan Transit bidra till att förbättra
tillförlitlighet, köreffektivitet och driftskostnader.

Underhållsövervakare
Analyserar bilens data för att hjälpa till att säkerställa att
motorn kan prestera som bäst. Visar en rad information i
instrumentklustret, som inkluderar återstående oljelivslängd,
återstående sträcka tills avgasvätskan AdBlue® tar slut och
varning för vatten i bränslet. (Standard)

Ford Easy Fuel – lockfri bränslepåfyllning
En unik spärr som förhindrar påfyllning av fel sorts bränsle.
Plus att du slipper vidröra ett smutsigt tanklock. (Standard)

Auto Start-Stop
Den här funktionen stänger av motorn automatiskt när du
stannar och lägger i friläget. Startar mjukt igen när du vill
fortsätta köra, vilket ger lägre bränsleförbrukning och
avgasutsläpp. (Standard)

*För ytterligare information om bränsleekonomi och utsläpp, se under specifikationer.
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Framhjulsdrift (FWD)
■ Lägre lastgolv ger smidigare i- och

urlastning
■ Större lastutrymme och extra

invändig höjd
■ Bättre bränsleekonomi och

nyttolast än likvärdiga
bakhjulsdrivna modeller

Bakhjulsdrift (RWD)
■ Traditionellt upplägg för tyngre

användning
■ Idealiskt för körning med släp
■ Överlägsen dragkraft vid kraftig

acceleration med tung last

Fyrhjulsdrift* (AWD)
■ Inkopplingsbar fyrhjulsdrift ger

extra dragkraft på svåra underlag
■ Under normala förhållanden drivs

endast bakhjulen. Med inkopplad
fyrhjulsdrift dirigeras automatiskt
mer dragkraft till det/de hjul som
har bäst grepp
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Drivkraft
För att bättre passa dina verksamhetskrav erbjuds Transit med ett val mellan fram-,
bak- eller fyrhjulsdrift*. Alla motorer drivs via en 6-växlad manuell växellåda som
standard, med en 6-växlad automatväxellåda tillgänglig på framhjulsdrivna
modeller. Dessutom kan bakhjulsdrift specificeras med en ny 10-växlad automatisk
växellåda.

När underlaget är tufft finns det ingenting som slår fyrhjulsdriftens stadiga grepp
Tillgängligt på vissa modeller* hjälper Transitens intelligenta AWD-system dig att
uppnå smidigare och säkrare framsteg på utmanande underlag.

*Fyrhjulsdrift är tillgänglig på Skåp och Skåp med dubbelhytt 350 L2/L3/L4.

6-växlad automatväxellåda med mjuk och
smidig växling
Ger en smidig och avkopplande körupplevelse,
speciellt i tung trafik. Ger möjlighet att låsa ut
växlar i mer utmanande körförhållanden, t.ex. på
hala underlag eller i branta sluttningar. (Tillval på
FWD-modeller)

Välj rätt utväxling för din Ford
Förutom olika motor-, växellåda- och drivlinealternativ kan du välja rätt axelutväxling
för att ytterligare skräddarsy din nya Ford för att tillgodose dina specifika behov.

■ Lägre axelutväxling Bäst lämpad för platt / skonsam terräng, lättare last med
begränsad eller ingen körning med släp och körning med stadiga
motorvägshastigheter. (Standard)

■ Högre axelutväxling Rekommenderas för maximal körning med släp och
nyttolast, kortare stop-start-resor och kuperad terräng med branta lutningar.
(Tillval)
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Säg hej till din telefons nya bästis
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smarttelefon och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik
och satellitnavigering – allt via en 8"-pekskärmen eller genom otroligt enkla röstkommandon. Kartuppdateringar som håller dig
på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt under en begränsad period efter fordonsregistrering.

SYNC 3-funktioner
■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Nödhjälpssystem† 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-startskärm på ett mycket intuitivt sätt
■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra ihop och dra isär, och du kan organisera appikoner

och bakgrundsbilder på samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon

Anm: 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 undersöka
om Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga på din
marknad via aktuell information på de officiella webbplatserna
för Apple CarPlay och Android Auto.
†Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via
en Bluetooth®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett
samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde
har utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder.
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100% ansluten
Endast Ford kan leverera ett fullt anslutet ekosystem som är inbygg från början. Ford har en omfattande serie med anslutna tjänster somhjälper ditt företag att frodas,
oavsett hur många fordon du äger.

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 chassinummer med mobiltelefonens kamera

■ Vehicle Health Övervaka fordonshälsan i realtid
■ Health Alerts Ger dig information om fordonshälsanl
■ 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. sidoskjutdörren, 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

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

■ 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, 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, plats, bränsleförbrukning och köregenskaper. Informationen
presenteras med handlingsbara insikter som levererar de data du behöver för att
hantera din flotta.

*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.

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‡.
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*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.

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‡.
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Smart parkering
Parkering på en gata med mycket trafik eller i ett trångt utrymme kan vara
knepigt. Men med tillvalet Uppmätning av parkeringsplatsØ gör Ford Transit det
enklare än du skulle kunna tro är möjligt. Ultraljudssensorer kan detektera
föremål runt din bil och varna dig om du kommer för nära. Utökad aktiv
parkeringshjälpØ går ännu längre, genom att identifiera en parkeringsplats som
är rätt storlek och automatiskt styra dig in eller ut, medan du kontrollerar
pedalerna och växlarna. (Tillval)

En backkamera på hög nivå med nedåtlampa är också tillgänglig. Den ger en
bredare sidovy under backning och belyser området bakom bilen för bättre sikt
under dåliga förhållanden. Bakre kameran får förbättrad vidvinkelfunktion när
den främre vidvinkelkameran också specificeras. (Tillval)

Parkering vinkelrätt
Utökad aktiv parkeringshjälpØ2 kan
identifiera en parkeringsplats som är rätt
storlek och sedan hjälpa till att styra in
bilen.

Parallellparkering
Utökad aktiv parkeringshjälpØ2 kan också
ge styrhjälp när man kör ut från en
parallellparkeringsplats.

Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2 Skåp i Moondust Silver metalliclack (tillval).

ØAnvänder sensorer. 2)Observera Förarassistentfunktionen är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet,
bedömning och behov av att kontrollera fordonet.
Not Kameror fungerar endast med hastigheter under 10 km / h.
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Alltid alert
Transit är utformad för att ta hand om dig, din bil och de omkring dig. Döda vinkel-informationssystemet med varning för korsande trafikØ2) varnar dig via diskreta
varningslampor i ytterbackspeglarna när systemet detekterar ett annat fordon – personbil, skåpbil eller lastbil – i din döda vinkel under körning (tillval). Varning för korsande
trafikØ2) varnar dig om ett fordon i rörelse eller en annan fara registreras när du backar ut från en vinkelrät parkeringsficka, och kan ansätta bromsarna automatiskt om du
inte reagerar i tillräcklig omfattning. Medan Live Traffic* hjälper till att hålla dig informerad om incidenter och förseningar på din resa. (Tillval)

ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion -Observera förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera fordonet.
**Åtkomst till Live Traffic är gratis de första 12 månaderna efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-Navigering; därefter tillkommer en abonnemangsavgift.

Live Traffic*
Levererar uppdaterad trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigationssystem. Tekniken anpassar sedan den
rekommenderade färdvägen baserat på trafikförhållandena så
att du kommer fram mer avslappnad och i tid. Tillgänglig
genom FordPass via SYNC 3 med navigation.

Döda vinkel-informationssystem (BLIS)Ø2)

När ett annat fordon – en personbil, skåpbil eller lastbil –
kommer in i din döda vinkel under färd, tänds en
varningslampa i ytterbackspegeln på den berörda sidan. Om
du drar släp tänds också varningslampan om ett fordon ligger
vid sidan av ditt släp.(Tillval)

Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2 Skåp i Chrome Blue metalliclack (tillval).

Varning för korsandeØ2)

När du backar ut från en vinkelrät parkeringsficka söker
systemet med varning för korsande trafik av området åt
vänster och höger. (Tillval)
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Modellen som visas är en Transit Limited L3 Skåp i Chrome Blue metalliclack (tillval).

Sätta takten
Sätt din egen takt med Intelligent adaptiv farthållareØ2). Systemet kan
identifiera den gällande hastighetsbegränsningen och automatiskt hålla din
valda hastighet inom den detekterade begränsningen. Avancerad radarteknik
söker efter långsammare trafik framför dig, och kan automatiskt justera
hastigheten för att bibehålla ett förinställt avstånd från fordonet framför. När
trafiken har lättat kommer din bil att återuppta sin förvalda hastighet. (Tillval,
kräver SYNC 3 med Navigation)

ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion - Observera förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet,
bedömning och behov av att kontrollera fordonet.

Intelligent adaptiv farthållareØ2)

Kombinerar Intelligent hastighetsbegränsare med Adaptiv farthållare och
Trafikskyltsidentifiering för att identifiera den gällande hastighetsbegränsningen och
automatiskt begränsa bilens hastighet inom den detekterade begränsningen. (Tillval,
kräver SYNC 3 med Navigation)
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Modellen som visas är en Transit Limited L3 H3 Skåp i Race Red solid lack.

Ett steg före
Med hjälp av kamera och radarteknik kan Kollisionsförberedande systemØ2)

med fotgängaridentifiering* övervaka din närhet till andra fordon 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 ansätta full bromsning för att hjälpa till att mildra
effekten av eventuell krock. (Tillval)

ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion - Observera förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet,
bedömning och behov av att kontrollera fordonet. *Fotgängaridentifiering är utformad för att fungera vid hastigheter på upp
till 80 km/h och i dagsljusförhållanden. Kollisionsförberedande system med aktiv bromsning kan upptäcka fotgängare, men
inte under alla förhållanden och ersätter inte säker körning. Se förarhandbok för systembegränsningar.

Kollisionsförberedande systemØ2) med fotgängaridentifiering*
Med hjälp av radar och en kamera är systemet utformat för att detektera andra fordon och
fotgängare* och kan varna dig för en potentiell kollision. (Tillval)
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Valbara körlägen
Låter dig välja ett urval körlägen – Normalt, Eko, Halt och, på RWD-fordon med
fabriksmonterad dragkrok, Bogserings-/Dragläge. Systemet justerar flera olika
inställningar, som inkluderar gasreglering och styrkänsla, för att hjälpa till att göra
körningen enklare i vissa förhållanden. (Standard)

SidvindsstabiliseringØ2)

Hjälper föraren att hålla sig kvar i körfältet när det blåser kraftiga vindar genom att
utnyttja ESC-systemet för att känna av om bilen påverkas av sidvind.
ØAnvänder sensorer.
2)Säkerhetsfunktion.

Funktioner för en enklare
vardag
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Elektrisk servostyrning
Ger varierande mängd hjälp beroende på bilens hastighet, samtidigt som den bidrar
till att förbättra bränsleekonomin genom att använda elkraft istället för att dra kraft
från motorn. (Standard på alla FWD- och RWD-modeller när de specificerats med
automatväxellåda)

Elektronisk stabilitetsreglering (ESC)Ø1)

Detekterar när du avviker från vald kurs och motverkar detta genom att automatiskt
reglera bromskraft och motoreffekt. AntispinnsystemetØ1) motverkar hjulspinn och
ger bästa möjliga grepp genom konstant övervakning och anpassning av kraften till
varje hjul. (Standard)
ØAnvänder sensorer.
1)Säkerhetsfunktion.
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ParkeringssensorerØ2)

Med Ford Transit behöver du inte längre hoppa över parkeringsfickor som normalt är
problematiska. En ljudsignal hjälper dig att säkert bedöma avståndet mellan din bil
och framför- och bakomvarande hinder för enklare parkering och manövrering.
(Standard)
ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion - Förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och
behov av att kontrollera fordonet.

Funktioner för en enklare
vardag

KörfältsassistansØ2)*
Körfältsvarning upptäcker när bilen oavsiktligt närmar sig vägmarkeringarna utan
att blinkersen är aktiverad, och varnar dig via vibrationer i ratten. Om du inte reagerar
kan körfältshållaren ge styrassistans för att hjälpa dig hålla dig kvar inom ditt
markerade körfält. (Tillval)
ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion -.Förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och
behov av att kontrollera fordonet
*Fungerar vid hastigheter över 65 km/h på flerfiliga vägar med tydliga körfältsmarkeringar. Körfältsassistans kontrollerar inte
styrningen.
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Frontmonterad vidvinkelkamera
Visar en bred vy över området framför och på båda sidor om bilen. Speciellt
praktiskt i korsningar och vid utkörning framåt från parkeringsplatser där sikten åt
sidorna är begränsad. Kamerorna fungerar endast med hastigheter under 10 km/h.
(Tillval, inkluderar bakre vidvinkelkamera och nedåtlampa)

Elektronisk sidodörr
Bidrar till att göra i- och urlastning enklare. Kan manövreras med hjälp av
sidoskjutdörrens handtag, dedikerad knapp på instrumentpanelen eller
nyckelfjärrkontrollen.
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ParkeringssensorerØ2)

Med Ford Transit behöver du inte längre hoppa över parkeringsfickor som normalt är
problematiska. En ljudsignal hjälper dig att säkert bedöma avståndet mellan din bil
och framför- och bakomvarande hinder för enklare parkering och manövrering.
(Standard)
ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion - Förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och
behov av att kontrollera fordonet.

Funktioner för en enklare
vardag

KörfältsassistansØ2)*
Körfältsvarning upptäcker när bilen oavsiktligt närmar sig vägmarkeringarna utan
att blinkersen är aktiverad, och varnar dig via vibrationer i ratten. Om du inte reagerar
kan körfältshållaren ge styrassistans för att hjälpa dig hålla dig kvar inom ditt
markerade körfält. (Tillval)
ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion -.Förarassistentfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och
behov av att kontrollera fordonet
*Fungerar vid hastigheter över 65 km/h på flerfiliga vägar med tydliga körfältsmarkeringar. Körfältsassistans kontrollerar inte
styrningen.
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Frontmonterad vidvinkelkamera
Visar en bred vy över området framför och på båda sidor om bilen. Speciellt
praktiskt i korsningar och vid utkörning framåt från parkeringsplatser där sikten åt
sidorna är begränsad. Kamerorna fungerar endast med hastigheter under 10 km/h.
(Tillval, inkluderar bakre vidvinkelkamera och nedåtlampa)

Elektronisk sidodörr
Bidrar till att göra i- och urlastning enklare. Kan manövreras med hjälp av
sidoskjutdörrens handtag, dedikerad knapp på instrumentpanelen eller
nyckelfjärrkontrollen.
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*Ford nödhjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som
genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon
hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där
krockkudde har lösts ut eller bränslepumpen stängts av.
Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och
regioner. Modellen som visas är en Transit Trend L3 H2 Skåp i Dark Carmine Red metalliclack (tillval).

Trend
Huvudegenskaper – exteriör
■ Eljusterbara och eluppvärmda backspeglar
■ Projektionsstrålkastare med

halogenlampor och statiskt kurvljus
■ Dimljus fram
■ Heltäckande hjulsidor
■ Parkeringssensorer fram och bak

Huvudegenskaper – interiör
■ Ford DAB Radio med USB och Bluetooth,

Ford Pass Connect, 4 högtalare (2
bashögtalare och 2 diskanthögtalare) och
audiokontroller i ratten.

■ Manuell luftkonditionering
■ Lättstädat lastgolv (endast Skåp)
■ Farthållare med justerbar

hastighetsbegränsare
■ Förarsäte med svankstödsjustering
■ Läderklädd ratt
■ Inklätt skåp

Motorer
Diesel
130 hk (96 kW)/360 Nm

170 hk (125 kW)/390 Nm

185 hk (138 kW)/415 Nm

Karosstyper
Skåp
Dubbelhytt i Skåp
Kombi
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Modellen som visas är en Transit Trail L3 H2 Skåp i Frozen White solid lack.

Trail
Huvudegenskaper – exteriör
utrustning utöver Trend
■ Unik designad grill med 'FORD' logotyp
■ Nedre stötfångare i kontrastfärg
■ Eljusterbara infällbara ytterbackspeglar
■ Automatiskt halvljus
■ Regnsensor
■ Eluppvärmd vindruta
■ Svarta 16" Aluminiumfälgar,10 ekrade
■ AWD (Fyrhjulsdrift)
■ (Endast med manuell växellåda)

Huvudegenskaper – interiör
utrustning utöver Trend
■ Halvläderklädsel

Motorer
Diesel
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
Skåp
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Modellen som visas är en Transit Limited L3 H2 Skåp i Chrome Blue metalliclack (tillval).*Limited erbjuds ej på den Svenska marknaden.

*Limited
Exteriör utrustning utöver
Trend
■ Xenon-strålkastare
■ Lackerade främre stötfångare
■ 16" Aluminiumfälgar
■ Uppmätning av parkeringsplats

Huvudegenskaper – interiör
utöver Trend
■ AM/FM-radio med DAB, inbyggd

navigation, och Ford SYNC 3
■ Läderklädd växelspaksknopp

Motorer
Diesel
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
Skåp
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Färg och klädsel
Välj den karossfärg
och sätesklädsel som
bäst speglar ditt
företags varumärke.

1. Trend
Inlägg: Capitol in Ebony
Sätesdyna: City in Ebony

2. Trail
Inlägg: Salerno läder in Ebony
Sätesdyna: Salerno läder in Ebony

3. Trend
Inlägg: Salerno i Dark Palazzo Grey
Sätesdyna: Salerno-vinyl i Ebony

1. 3.2.
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Frozen White
Solid lack

Moondust Silver
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*†

Blazer Blue
Solid lack†

Agate Black
Metalliclack*

Chrome Blue
Metalliclack*

Race Red
Solid lack

Dark Carmine Red
Metalliclack*

Diffused Silver
Metalliclack*†

Zinkbeläggning Fosfatskikt Elektrodopplackering Grundfärg Täckskikt Klarlack

Obs! 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.
*Metalliclack är ett tillval mot merkostnad. †Ej i kombination med Trail.

12 års rostskyddsgaranti
En omfattande flerskiktslackeringsprocess ger Transit en mycket slitstark exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till den slitstarka täcklacken, gör nya material och appliceringsprocesser
att bilen ser lika elegant ut även efter många års användning.
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Anpassa
Baslastbärare, låsbar
Lastbäraren utgör basen för olika
taktransporttillbehör. Lastbäraren kan
utökas med ett extra tvärstag för ökad
stabilitet. (Tillbehör)

Q-Top®+ (Q-Tech) takräcke
Lättviktskonstruktion i aluminium
medger mer last*. Idealiskt för transport
av stora, långa eller skrymmande
föremål, och ger större
transportflexibilitet (tillbehör). Finns
även med stegrulle i bakänden för
smidigare lastning. (Tillbehör)

Brink®+ dragkrok
Den fasta dragkroken ger extra
transportkapacitet och har, beroende
på motoralternativ, dragkapacitet upp
till 3 500 kg. (Tillbehör) (I yrkesfordon
kan digital färdskrivare krävas. Din
Ford-återförsäljare kan tillhandahålla
en sådan)

Bakre stege
För bilar med bakre gångjärnslastdörrar
med största öppningsvinkel på 180°
förutom bilar med utökad lång hjulbas.
Lastkapacitet 125 kg.

Inre lastbärare
Två svarta lastbärare av stål kan bära
upp till 50 kg, och kan monteras på
olika punkter på insidan mot
takrelingarna/lastgolvet. (Tillval och
tillbehör)

Sidostänger
Eleganta sidostänger i rostfritt stål (60
mm diameter x 1.5 mm) ger ytterligare
skydd mot vardagliga stötar och
bucklor. (Tillbehör)

Skyddsgaller för bakruta
Gallret monteras på bakrutornas insida
och ger ökad säkerhet utan att skymma
bakåtsikten. (Tillval och tillbehör)

Allvädersgolvmattor
Allvädersgolvmattor med Transit-
namnskylt är skräddarsydda för perfekt
passform och skydd mot smuts och
väta. Förarsidans matta fixeras säkert
direkt på golvet och kan inte glida in
under pedalerna. (Tillval och/eller
tillbehör)
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Lastrumsinsats i trä
Trägolv och halkbeläggning. Tre integrerade
flygbolagslastskenor (fyra skenor i LWB-EF
L4), ISO-kompatibla och testade enligt 500
daN. Aluminiumkanter i dörrsektionerna för
bättre slitstyrka. (Tillval)

Lasthanteringspaket
Lastförankringssatsen består av halv- och
helhöjdsmonterade sidogående skenor med
fästsats (tillval). Lastgolvsatsen inkluderar
golvskivor av hårdträ med halkfri beläggning
och integrerade skenor av flygplansmodell
(uppfyller 500 daN/ISO). Surrningsskenor på
takbågen och fyra fjäderstänger. (Tillval och
tillbehör)

Lastnät
Säkra last enkelt och säkert med ett lätt,
justerbart lastnät; idealiskt för budfirmor och
godsspeditörer. Fästs på de sidomonterade
lastförankringsöglorna och kan förvaras i en
väska när det inte används. Max last 500
daN. (Tillval och tillbehör)

Motorskyddsplåt
Kraftig rostbeständig stålskyddsplåt
skyddar motorn och växellådan från
oavsiktlig stenskada vid tung
användning. Enkel borttagning vid
oljebyte och rutinservice. (Tillval och/
eller tillbehör)

Bosch®+ backvarnare
Kopplad till backväxeln. Avger en
ljudsignal vid backning som varning till
fotgängare. (Tillbehör)

ClimAir®+ vindavvisare
Släpp in friskluft i bilen under körning
med framrutorna öppna, även vid lätt
regn eller snöväder. (Tillbehör)

SCC/Vodafone
Parkeringavståndskontroll
En ljudsignal hjälper dig att bedöma
avståndet framåt och/eller bakåt vid
parkering. (Tillbehör)

+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.
*Se specifikation för bilens vikt och last.

wwwMer information om vårt kompletta utbud av tillgängliga tillbehör hittar ni här
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till livsstilsprodukter och

modellbilar, hittar du på www.fordlifestylecollection.com
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Obs! För ytterligare information om bränsleekonomi och utsläpp, var god se avsnittet
för specifikationer.
Obs! Några av funktionerna som anges ovan är tillval mot extra kostnad och kan
eventuellt inte fås på alla modeller. Se specifikationstabellerna eller kontakta din
återförsäljare av Ford Transportbilar för ytterligare information.

Effektivitet
Styrkan med valmöjligheter
Från kraft och vridmoment till bränsleekonomi och förfining har varje motor i nästa generations Ford EcoBlue-
sortiment optimerats för att tillgodose alla behov. Konstruerade för att uppfylla de senaste Euro
6.2-utsläppsnormerna är de uppgraderade motorerna ännu renare och mer bränsleeffektiva än sina föregångare,
vilket ger förbättrad bränsleekonomi på upp till sju procent jämfört med tidigare drivlinor.

Effektiv
2,0L Ford EcoBlue *105 hk-dieselmotor
Transits Ford EcoBlue-dieselmotor på 105 hk (77
kW)/310 Nm kombinerar enastående bränsleekonomi
med utmärkta köregenskaper och kultiverad gång.
Toppmodern konstruktion hjälper till att hålla
driftskostnaderna nere utan att kompromissa när det
gäller nyttolast och prestanda.
*105 hk erbjuds ej på den Svenska markanden.

Viktiga delar i den bränslebesparande
tekniken
■ Auto-Start-Stop-system
■ Ford smart regenerativ laddning

■ Växlingsindikatorljus – uppmuntrar till en ekonomisk
körstil

■ Elektrisk servostyrning (EPAS)
■ Aerodynamiska designförbättringar
■ Däck med lågt rullmotstånd

105 hk

310 Nm

Teknik för Mild hybridelektriskt fordon (mHEV)
Transit introducerar innovativ dieselteknik för mild hybrid (mHEV) som tillval för modeller med manuell
växellåda. Systemet använder en integrerad startare/generator för att återvinna energi medan fordonet rullar fritt
och lagrar den i ett 48-volts litiumjonbatteri. Den lagrade energin används sedan till att stödja motorn under
normal körning och acceleration, liksom för att driva bilens elektriska påbyggnadsdelar. Systemet förbättrar
dessutom bränsleekonomin, speciellt vid stadskörning med många stopp och starter. (Tillval på FWD-/RWD-
modeller med manuell växellåda)
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Flexibel

Kraftfull

2,0L Ford EcoBlue 130 hk-dieselmotor
Den senaste 2,0-liters dieselmotorn Ford EcoBlue 130
hk (96 kW)/360 Nm uppnår en balans mellan att
leverera extra kraft och vridmoment utan att
kompromissa med utsläpp.
**130 hk från 216 g/km. WLTP värden för blandad körning.

Dieselmotorer 2,0L Ford EcoBlue 170 hk
och 185 hk
Dieselmotorn på 170 hk (125 kW) Ford EcoBlue med
sällskap av enmotor på 185 hk (136 kW) som utvecklar
imponerande 415 Nm vridmoment. Som den mest
kraftfulla motorn i sortimentet, gör dess hårt
arbetande karaktär den till det idealiska valet för att
förflytta tung last och och dra släp, samtidigt som den
fortfarande levererar enastående bränsleekonomi***.
***185 hk från 224 g/km. WLTP värden för blandad körning.

Från

216 g/km**

Från

211 g/km***

130 hk

170/185
hk360 Nm

405/415 Nm

Ren diesel-
teknik

Transits sortiment av uppgraderade Ford
EcoBlue-dieselmotorer uppfyller de
strängaste utsläppskraven för Euro 6.2.

Fords EcoBlue-dieselmotorer har utrustats
med ett system för selektiv katalytisk
reduktion (SCR) som använder AdBlue®, en
urea/vattenbaserad vätska, för att
omvandla NOx-utsläpp i avgaserna till
kväve och vattenånga. Dieselmotorerna är
också utrustade med ett partikelfilter som
tar bort mer än 99 % av fasta partiklar från
bilens avgaser.

Ford EcoBlue-
dieselmotorer
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

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.

5-års garanti
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.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).

Ford Protect
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
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våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:
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När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
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varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
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Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora
företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.
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och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig
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som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
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Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
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Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).

Ford Protect
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
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Verkstäder som arbetar efter
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Ford Protect
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ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

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.

5-års garanti
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.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).

Ford Protect
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A Total längd 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Total bredd med speglar 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Total bredd med infällda speglar 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Total bredd utan speglar (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Total bredd utan speglar (DRW) – – – – – – – – 2126

Total bredd utan speglar (5T DRW) – – – – – – – – 2174

C Total höjd* 2413-
2533

2447-
2534

2652-
2769

2686-
2771

2411-
2530

2443-
2533

2650-
2767

2682-
2769

2680-
2778

D Axelavstånd 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Överhäng fram 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Överhäng bak 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Bredd i sidodörröppning 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Höjd i sidodörröppning 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Bredd i dörröppningen bak 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Höjd i dörröppning bak 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Max längd i lastutrymmet
(på golvet till mellanväggen) 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256

L Max bredd i lastutrymmet 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Bredd mellan hjulhusen (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Bredd mellan hjulhusen (DRW) – – – – – – – – 1154

N Höjd i lastutrymmet 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Lasthöjd* 482-605 615-706 482-602 615-703 478-592 608-695 478-590 608-692 608-677

P Max lastvolym (med mellanvägg) (m³) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Lastvolym (med mellanvägg)
(VDA) (m³) 9,3 8,3 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas extra förlängd. H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift,
AWD = Allhjulsdrift, SRW = Enkla bakhjul, DRW = Dubbla bakhjul. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Dessa illustrationer är endast
avsedda som vägledning. VDA-normen (Verband der Automobilindustrie) (VDA) (mäter volymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock
med dimensionerna  200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas sedan och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter.
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Skåp

Dubbelhytt i Skåp

L2 H2

L2 H2

L2 H3

L2 H3

L3 H2

L4 H3

L4 H3

L3 H2

L3 H3

L3 H3
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Dubbelhytt i skåp, (specifika mätvärden)

G Bredd i sidodörröppning 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

H Höjd i sidodörröppning 1664 1564 1664 1564 1664 1564 1664 1564 1564

J Höjd i dörröppning bak 1697 1597 1936 1836 1697 1597 1936 1836 1836

K Max längd i lastutrymmet
(på golvet till mellanväggen) 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 3211

N Höjd i lastutrymmet 1818 1718 2055 1955 1818 1718 2055 1955 1955

O Lasthöjd* 524-643 654-740 524-640 654-736 532-640 646-740 532-637 646-736 644-728

P Max lastvolym (med mellanvägg) (m³) 6,1 5,7 6,7 6,4 7,6 7,2 8,4 8,0 10,6

Lastvolym (med mellanvägg)
(VDA) (m³) 5,5 5,3 6,0 5,7 7,0 6,6 7,6 7,3 9,8

R Max längd i lastutrymmet 1,2 m över
golvet 1789 1789 1789 1789 2239 2239 2239 2239 2962

Vändradie (m)

Mellan trottoarkanter 15" hjul 11.93-
12.06 – 11.93-

12.06 – 13.36 – 13.40 – –

Mellan trottoarkanter 16" hjul 12.74-
12.83

12.74-
12.83/
12.23

12.74-
12.83

12.74-
12.83/
12.23

14.25 14.3/
13.72 14.30 14.3/

13.72
14.3/
13.69

Mellan trottoarkanter 16" hjul
(DRW manuell växellåda) – – – – – – – – 13.22

Mellan trottoarkanter 16" hjul
(DRW automat växellåda) – – – – – – – – 14.03

L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas extra förlängd. H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift,
AWD = Allhjulsdrift, SRW = Enkla bakhjul, DRW = Dubbla bakhjul. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Dessa illustrationer är endast
avsedda som vägledning. VDA-normen (Verband der Automobilindustrie) (VDA) (mäter volymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock
med dimensionerna  200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas sedan och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter.
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A Total längd 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Total bredd med speglar 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Total bredd med infällda speglar 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Total bredd utan speglar (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Total bredd utan speglar (DRW) – – – – – – – – 2126

Total bredd utan speglar (5T DRW) – – – – – – – – 2174

C Total höjd* 2413-
2533

2447-
2534

2652-
2769

2686-
2771

2411-
2530

2443-
2533

2650-
2767

2682-
2769

2680-
2778

D Axelavstånd 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Överhäng fram 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Överhäng bak 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Bredd i sidodörröppning 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Höjd i sidodörröppning 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Bredd i dörröppningen bak 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Höjd i dörröppning bak 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Max längd i lastutrymmet
(på golvet till mellanväggen) 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256

L Max bredd i lastutrymmet 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Bredd mellan hjulhusen (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Bredd mellan hjulhusen (DRW) – – – – – – – – 1154

N Höjd i lastutrymmet 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Lasthöjd* 482-605 615-706 482-602 615-703 478-592 608-695 478-590 608-692 608-677

P Max lastvolym (med mellanvägg) (m³) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Lastvolym (med mellanvägg)
(VDA) (m³) 9,3 8,3 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas extra förlängd. H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift,
AWD = Allhjulsdrift, SRW = Enkla bakhjul, DRW = Dubbla bakhjul. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Dessa illustrationer är endast
avsedda som vägledning. VDA-normen (Verband der Automobilindustrie) (VDA) (mäter volymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock
med dimensionerna  200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas sedan och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter.
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Skåp

Dubbelhytt i Skåp
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L2 H2
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Dubbelhytt i skåp, (specifika mätvärden)

G Bredd i sidodörröppning 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

H Höjd i sidodörröppning 1664 1564 1664 1564 1664 1564 1664 1564 1564

J Höjd i dörröppning bak 1697 1597 1936 1836 1697 1597 1936 1836 1836

K Max längd i lastutrymmet
(på golvet till mellanväggen) 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 3211

N Höjd i lastutrymmet 1818 1718 2055 1955 1818 1718 2055 1955 1955

O Lasthöjd* 524-643 654-740 524-640 654-736 532-640 646-740 532-637 646-736 644-728

P Max lastvolym (med mellanvägg) (m³) 6,1 5,7 6,7 6,4 7,6 7,2 8,4 8,0 10,6

Lastvolym (med mellanvägg)
(VDA) (m³) 5,5 5,3 6,0 5,7 7,0 6,6 7,6 7,3 9,8

R Max längd i lastutrymmet 1,2 m över
golvet 1789 1789 1789 1789 2239 2239 2239 2239 2962

Vändradie (m)

Mellan trottoarkanter 15" hjul 11.93-
12.06 – 11.93-

12.06 – 13.36 – 13.40 – –

Mellan trottoarkanter 16" hjul 12.74-
12.83

12.74-
12.83/
12.23

12.74-
12.83

12.74-
12.83/
12.23

14.25 14.3/
13.72 14.30 14.3/

13.72
14.3/
13.69

Mellan trottoarkanter 16" hjul
(DRW manuell växellåda) – – – – – – – – 13.22

Mellan trottoarkanter 16" hjul
(DRW automat växellåda) – – – – – – – – 14.03

L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas extra förlängd. H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift,
AWD = Allhjulsdrift, SRW = Enkla bakhjul, DRW = Dubbla bakhjul. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Dessa illustrationer är endast
avsedda som vägledning. VDA-normen (Verband der Automobilindustrie) (VDA) (mäter volymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock
med dimensionerna  200 x 100 x 50 mm. Blocken räknas sedan och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter.
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Kombi

L2 H2

L2 H3

L3 H2

L3 H3

L3 H2
Kombi M1

L3 H3
Kombi M1

FW
D

FW
D

A Total längd 5981 5981

B Total bredd inklusive backspeglar 2474 2474

Total bredd med infällda backspeglar 2112 2112

Total bredd utan backspeglar (SRW) 2059 2059

C Total höjd* 2411-2526 2650-2762

D Axelavstånd 3750 3750

E Överhäng fram 1023 1023

F Överhäng bak 1208 1208

G Bredd i sidodörröppning 1200 1200

H Höjd i sidodörröppning 1664 1664

I Bredd i dörröppning bak 1565 1565

J Höjd i dörröppning bak 1697 1936

K Max längd i lastutrymmet (bakom andra sätesraden) 2720 2720

Max längd i lastutrymmet (bakom tredje sätesraden) 1936 1936

L Max bredd i lastutrymmet 1784 1784

M Bredd mellan hjulhusen (SRW) 1392 1392

N Höjd i lastutrymmet 1818 2055

O Lasthöjd* 521-639 522-636

P Max lastvolym (m³) 11,5 13,0

Lastvolym (VDA) (m³) 10,8 12,0

Vändradie (m)

Mellan trottoarkanterna 15"hjul 13.38-13.49 13.38-13.49

Mellan trottoarkanterna 15"hjul 14.26-14.33 14.26-14.33

L3 = Lång hjulbas, H2 = Medium tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkartoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Siffrorna oven är endast vägledning.
VDA-metoden (Verband der Automobilindustrie) mätervolymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock med dimensionerna 200x100x50 mm.
Blocken räknas sedan och omvandlas till kubikmeter.
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Bränsleekonomi och CO2- utsläpp (EU6.2)
Bränsleförbrukning
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Skåp/dubbelhytt i skåp/Kombi M1

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 214‑216 8.2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6‑växlad automat 3.39 228‑233 8.7‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk(118 kW) HD (Heavy Duty) 3.39 277 10.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk(125 kW) 4.429/3.263 211‑217 8.1‑8.3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk(125 kW) 6‑växlad automat 3.39 228‑234 8.7‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk(136 kW) 6‑växlad automat 3.39 230 8.8

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 238 9,1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10‑växlad automat HD (Heavy Duty) 3.73 305 11.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 224‑243 8.5‑9.3

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 271‑274 10.3‑10.4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 271‑294 10.3‑11.2

Anm. för alla Ford EcoBlue-motorer: Angivna värden avser bilar med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop‑systemet minskar CO2 ‑utsläpp och bränsleförbrukning med 6 g/km resp. 0,2‑0,3 L/100 km. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig
beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor‑/växellådskombination.
ØØØDen angivna bränsle‑/energiförbrukningen, CO2‑utsläppen och körsträckan 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. För ytterligare information, se www.ford.se
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Kombi

L2 H2

L2 H3

L3 H2

L3 H3

L3 H2
Kombi M1

L3 H3
Kombi M1

FW
D

FW
D

A Total längd 5981 5981

B Total bredd inklusive backspeglar 2474 2474

Total bredd med infällda backspeglar 2112 2112

Total bredd utan backspeglar (SRW) 2059 2059

C Total höjd* 2411-2526 2650-2762

D Axelavstånd 3750 3750

E Överhäng fram 1023 1023

F Överhäng bak 1208 1208

G Bredd i sidodörröppning 1200 1200

H Höjd i sidodörröppning 1664 1664

I Bredd i dörröppning bak 1565 1565

J Höjd i dörröppning bak 1697 1936

K Max längd i lastutrymmet (bakom andra sätesraden) 2720 2720

Max längd i lastutrymmet (bakom tredje sätesraden) 1936 1936

L Max bredd i lastutrymmet 1784 1784

M Bredd mellan hjulhusen (SRW) 1392 1392

N Höjd i lastutrymmet 1818 2055

O Lasthöjd* 521-639 522-636

P Max lastvolym (m³) 11,5 13,0

Lastvolym (VDA) (m³) 10,8 12,0

Vändradie (m)

Mellan trottoarkanterna 15"hjul 13.38-13.49 13.38-13.49

Mellan trottoarkanterna 15"hjul 14.26-14.33 14.26-14.33

L3 = Lång hjulbas, H2 = Medium tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkartoleranser
och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil. Siffrorna oven är endast vägledning.
VDA-metoden (Verband der Automobilindustrie) mätervolymen genom att fylla lastutrymmet med enlitersblock med dimensionerna 200x100x50 mm.
Blocken räknas sedan och omvandlas till kubikmeter.
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Bränsleekonomi och CO2- utsläpp (EU6.2)
Bränsleförbrukning
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Skåp/dubbelhytt i skåp/Kombi M1

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 214‑216 8.2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6‑växlad automat 3.39 228‑233 8.7‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk(118 kW) HD (Heavy Duty) 3.39 277 10.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk(125 kW) 4.429/3.263 211‑217 8.1‑8.3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk(125 kW) 6‑växlad automat 3.39 228‑234 8.7‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk(136 kW) 6‑växlad automat 3.39 230 8.8

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 238 9,1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10‑växlad automat HD (Heavy Duty) 3.73 305 11.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 224‑243 8.5‑9.3

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 271‑274 10.3‑10.4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 271‑294 10.3‑11.2

Anm. för alla Ford EcoBlue-motorer: Angivna värden avser bilar med Auto‑Start‑Stop. Auto‑Start‑Stop‑systemet minskar CO2 ‑utsläpp och bränsleförbrukning med 6 g/km resp. 0,2‑0,3 L/100 km. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig
beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor‑/växellådskombination.
ØØØDen angivna bränsle‑/energiförbrukningen, CO2‑utsläppen och körsträckan 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. För ytterligare information, se www.ford.se
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

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 Skåp 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 en bil med standardspecifikation,
inklusive vätskor och bränsletank fylld till 90 %, men utan
förare, passagerare eller 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 specificeras i stället för
dubbelsätet som är standard 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 grundserien med standardspecifikation om annat ej
anges. Modeller i Trend- och Limited-serien väger i regel mer
än grundserien på grund av fler eller mer avancerade
funktioner och utrustningar.

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 >>fordonsombyggnader.
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Vikt och lastkapacitet
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Skåp (3-sitsig)

FWD

350 L2 H2 1338-1383 3500 2118-2163 1750 2150

350 L2 H3 1296-1341 3500 2160-2205 1750 2150

350 L3 H2 1279-1324 3500 2177-2222 1750 2150

350 L3 H3 1191-1279 3500 2222-2310 1750 2150

RWD

350 L3 H2 1165-1241 3500 2260-2336 1750 2250

350 L3 H3 1121-1772 3500 2304-2404 1750 2250

350 L4 H3 846-1073 3500 2428-2665 1750/1850 2250/2450

470/500 L4 H3 2099-2366 4700/5000 2601-2634 1850/1875 3300/3500

AWD

350 L2 H2 1211-1213 3500 2288-2289 1850 2150

350 L2 H3 1168-1170 3500 2331-2332 1850 2150

350 L3 H2 1152-1154 3500 2347-2348 1850 2250

350 L3 H3 1108-1110 3500 2391-2392 1850 2250

350 L4 H3 986-990 3500 2511-2515 1850 2250

Skåp med dubbelhytt (7-sitsig)

FWD

350 L3 H2 1176-1225 3500 2275-2324 1750/1850 2250

350 L3 H3 1131-1180 3500 2320-2369 1750/1850 2250

AWD

350 L3 H2 1051-1055 3500 2445-2449 1850 2250

350 L3 H3 1131-1180 3500 2493-2489 1850 2250

350 L4 H3 897-901 3500 2599-2603 1850 2250

FWD = Framhjulsdrift, AWD = Fyrhjulsdrift, L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas förlängt utförande, H2 = Mellan högt tak, H3 = Högt tak. Siffrorna gäller för fordon med mellan högt tak om annat ej anges. För bilar med tillvalet högt tak är
tjänstevikten högre och nyttolasten lägre. Tjänstevikten påverkas av många faktorer som t ex karosstyp, motorer och tillval. Den är vikten för en bil i grundutförande med standardspecifikation (olika serier har olika tomvikt), inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men utan förare (75 kg), passagerare eller last. Nyttolasten i denna guide är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten med ytterligare 75 kg avdrag för förarens vikt. Observera att den faktiska vikten alltid är beroende av tillverkningstoleranserna
vilket kan göra att nyttolasten skiljer sig mellan denna guide och den faktiska vikten. För kunder som avser att lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att en felmarginal på 5 % av tjänstevikten adderas till tjänsteviktsiffran före beräkningen för att
minska risken för överlast. OBS! Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. Kontakta din återförsäljare för Ford för ytterligare information.
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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 Skåp 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 en bil med standardspecifikation,
inklusive vätskor och bränsletank fylld till 90 %, men utan
förare, passagerare eller 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 specificeras i stället för
dubbelsätet som är standard 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 grundserien med standardspecifikation om annat ej
anges. Modeller i Trend- och Limited-serien väger i regel mer
än grundserien på grund av fler eller mer avancerade
funktioner och utrustningar.

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 >>fordonsombyggnader.
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Vikt och lastkapacitet
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Skåp (3-sitsig)

FWD

350 L2 H2 1338-1383 3500 2118-2163 1750 2150

350 L2 H3 1296-1341 3500 2160-2205 1750 2150

350 L3 H2 1279-1324 3500 2177-2222 1750 2150

350 L3 H3 1191-1279 3500 2222-2310 1750 2150

RWD

350 L3 H2 1165-1241 3500 2260-2336 1750 2250

350 L3 H3 1121-1772 3500 2304-2404 1750 2250

350 L4 H3 846-1073 3500 2428-2665 1750/1850 2250/2450

470/500 L4 H3 2099-2366 4700/5000 2601-2634 1850/1875 3300/3500

AWD

350 L2 H2 1211-1213 3500 2288-2289 1850 2150

350 L2 H3 1168-1170 3500 2331-2332 1850 2150

350 L3 H2 1152-1154 3500 2347-2348 1850 2250

350 L3 H3 1108-1110 3500 2391-2392 1850 2250

350 L4 H3 986-990 3500 2511-2515 1850 2250

Skåp med dubbelhytt (7-sitsig)

FWD

350 L3 H2 1176-1225 3500 2275-2324 1750/1850 2250

350 L3 H3 1131-1180 3500 2320-2369 1750/1850 2250

AWD

350 L3 H2 1051-1055 3500 2445-2449 1850 2250

350 L3 H3 1131-1180 3500 2493-2489 1850 2250

350 L4 H3 897-901 3500 2599-2603 1850 2250

FWD = Framhjulsdrift, AWD = Fyrhjulsdrift, L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, L4 = Lång hjulbas förlängt utförande, H2 = Mellan högt tak, H3 = Högt tak. Siffrorna gäller för fordon med mellan högt tak om annat ej anges. För bilar med tillvalet högt tak är
tjänstevikten högre och nyttolasten lägre. Tjänstevikten påverkas av många faktorer som t ex karosstyp, motorer och tillval. Den är vikten för en bil i grundutförande med standardspecifikation (olika serier har olika tomvikt), inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men utan förare (75 kg), passagerare eller last. Nyttolasten i denna guide är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten med ytterligare 75 kg avdrag för förarens vikt. Observera att den faktiska vikten alltid är beroende av tillverkningstoleranserna
vilket kan göra att nyttolasten skiljer sig mellan denna guide och den faktiska vikten. För kunder som avser att lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att en felmarginal på 5 % av tjänstevikten adderas till tjänsteviktsiffran före beräkningen för att
minska risken för överlast. OBS! Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. Kontakta din återförsäljare för Ford för ytterligare information.
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Vikt och lastkapacitet
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Kombi M1 (9-sitsig)

FWD

310 L3 H2 774-823 3140 2317-2366 1750 1725

310 L3 H3 724-773 3140 2367-2416 1750 1725

350 L3 H2 1106-1155 3500 2345-2394 1750/1850 2250

350 L3 H3 1061-1110 3500 2390-2439 1750/1850 2250

FWD = Framhjulsdrift, L3 = Lång hjulbas, H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak. Siffrorna gäller för fordon med mellanhögt tak om annat ej anges. För bilar med tillvalet högt tak är tjänstevikten högre och nyttolasten lägre. Tjänstevikten påverkas av många
faktorer som t ex karosstyp, motorer och tillval. Den är vikten för en bil i grundutförande med standardspecifikation (olika serier har olika tomvikt), inklusive vätskor och bränsletank fylld till 90 %, men utan förare (75 kg), passagerare eller last. Nyttolasten i denna
guide är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten med ytterligare 75 kg avdrag för förarens vikt. Observera att den faktiska vikten alltid är beroende av tillverkningstoleranserna vilket kan göra att nyttolasten skiljer sig mellan denna guide och den faktiska
vikten. För kunder som avser att lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att en felmarginal på 5 % av tjänstevikten adderas till tjänsteviktsiffran före beräkningen för att minska risken för överlast. OBS! Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller
gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. Kontakta din Ford återförsäljare för för ytterligare information.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Max tågvikt (kg)
Totalvikt
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi M1

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 i 5140 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.93/3.450 j – 5700 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat 3.39 i 4140 4250 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 i – 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.71**/4.93 i – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.93/3.450 j – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat 3.39 i 4140 4250 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.429/3.263 i – 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.93/3.450 j – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat 3.39 i – 4250 –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 3.31 i – 5650 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 3.31 i – 5500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 3.73 j – 6400 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 3.73 j – 5500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 10 växlad automat 3.73 i – 6100 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 j/i – 7000 7000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 i – 5650 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.73 j – 6500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.10 j – 7000 –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 i – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – 6000 –

i = Standard,j= Tillval, mot extra kostnad.Anm:Alla motorer är EU6.2 om inget annat anges. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motorkombination. *Tågvikten är begränsad till 5500 kg vid
utrustning med bakre luftkonditionering. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.
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Vikt och lastkapacitet
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Kombi M1 (9-sitsig)

FWD

310 L3 H2 774-823 3140 2317-2366 1750 1725

310 L3 H3 724-773 3140 2367-2416 1750 1725

350 L3 H2 1106-1155 3500 2345-2394 1750/1850 2250

350 L3 H3 1061-1110 3500 2390-2439 1750/1850 2250

FWD = Framhjulsdrift, L3 = Lång hjulbas, H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak. Siffrorna gäller för fordon med mellanhögt tak om annat ej anges. För bilar med tillvalet högt tak är tjänstevikten högre och nyttolasten lägre. Tjänstevikten påverkas av många
faktorer som t ex karosstyp, motorer och tillval. Den är vikten för en bil i grundutförande med standardspecifikation (olika serier har olika tomvikt), inklusive vätskor och bränsletank fylld till 90 %, men utan förare (75 kg), passagerare eller last. Nyttolasten i denna
guide är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten med ytterligare 75 kg avdrag för förarens vikt. Observera att den faktiska vikten alltid är beroende av tillverkningstoleranserna vilket kan göra att nyttolasten skiljer sig mellan denna guide och den faktiska
vikten. För kunder som avser att lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att en felmarginal på 5 % av tjänstevikten adderas till tjänsteviktsiffran före beräkningen för att minska risken för överlast. OBS! Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller
gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. Kontakta din Ford återförsäljare för för ytterligare information.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Max tågvikt (kg)
Totalvikt
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31
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi M1

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 i 5140 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.93/3.450 j – 5700 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat 3.39 i 4140 4250 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 i – 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.71**/4.93 i – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.93/3.450 j – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat 3.39 i 4140 4250 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.429/3.263 i – 5065 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.93/3.450 j – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat 3.39 i – 4250 –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 3.31 i – 5650 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 3.31 i – 5500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 3.73 j – 6400 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 3.73 j – 5500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) HD (Heavy Duty) 10 växlad automat 3.73 i – 6100 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 j/i – 7000 7000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 i – 5650 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.73 j – 6500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.10 j – 7000 –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 i – 6000 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – 6000 –

i = Standard,j= Tillval, mot extra kostnad.Anm:Alla motorer är EU6.2 om inget annat anges. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motorkombination. *Tågvikten är begränsad till 5500 kg vid
utrustning med bakre luftkonditionering. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 i 2100 2000 2500 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.93/3.450 j – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat 3.39 i 1150/1100 1150 1900/1850 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 i – 2000 2500 – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.93/3.450 j – – 2800 – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat 3.39 i 1150/1100 1150 1900/1850 – 1700

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat 3.39 i – – 1850 – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-växlad automat 3.73 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – – – 3500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.73 j – – 3000 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.10 j – – 3500 – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – – 2800 – 2800

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.Anm:Alla motorer är EU6.2 om inget annat anges. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motorkombination. *Tågvikten är begränsad till 5500 kg för
modeller utrustade med bakre luftkonditionering. **Bilar med luftfjädring bak som tillval lämpar sig inte för körning med släpvagn och har därför ingen tillåten släpvagnsvikt. Max släpvagnsvikt obromsad är 750 kg.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Modellutbud

Modellutbud Kombi
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Skåp

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk (118 kW) HD (Heavy Duty) – – i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk (118 kW) 6-växlad automat HD (Heavy Duty) – – i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat – – i i – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – – – – i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-växlad automat HD (Heavy Duty) – – i i i – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) – – i i i – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) i i i i i – –

Skåp med dubbelhytt

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – i i – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i i – –

i= Tillgänglig, – = Ej tillgänglig.L2= Mellan axelavstånd,L3= Långt axelavstånd,L4= Långt axelavstånd förlängd ram,H2= Mellanhögt tak,H3= Högt tak,FWD= Framhjulsdrift,RWD= Bakhjulsdrift,AWD= Allhjulsdrift. Alla motorer är EU6.2 med 6-växlad
manuell växellåda om annat ej anges.
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Kombi (M1)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat i i i i

i = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, . Alla motorer är EU6.2 med 6-växlad manuell växellåda om annat ej anges.
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 i 2100 2000 2500 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.93/3.450 j – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat 3.39 i 1150/1100 1150 1900/1850 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 i – 2000 2500 – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.93/3.450 j – – 2800 – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat 3.39 i 1150/1100 1150 1900/1850 – 1700

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat 3.39 i – – 1850 – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-växlad automat 3.73 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – – – 3500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.31 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 3.73 j – – 3000 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 4.10 j – – 3500 – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.10 i – – 2800 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.10 i – – 2800 – 2800

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.Anm:Alla motorer är EU6.2 om inget annat anges. ØØDen angivna axelutväxlingen är den som är tillgänglig beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motorkombination. *Tågvikten är begränsad till 5500 kg för
modeller utrustade med bakre luftkonditionering. **Bilar med luftfjädring bak som tillval lämpar sig inte för körning med släpvagn och har därför ingen tillåten släpvagnsvikt. Max släpvagnsvikt obromsad är 750 kg.
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Modellutbud

Modellutbud Kombi
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Skåp

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk (118 kW) HD (Heavy Duty) – – i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 160 hk (118 kW) 6-växlad automat HD (Heavy Duty) – – i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat – – i i – – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – – – – i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-växlad automat HD (Heavy Duty) – – i i i – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) – – i i i – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) i i i i i – –

Skåp med dubbelhytt

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – i i – – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i i – –

i= Tillgänglig, – = Ej tillgänglig.L2= Mellan axelavstånd,L3= Långt axelavstånd,L4= Långt axelavstånd förlängd ram,H2= Mellanhögt tak,H3= Högt tak,FWD= Framhjulsdrift,RWD= Bakhjulsdrift,AWD= Allhjulsdrift. Alla motorer är EU6.2 med 6-växlad
manuell växellåda om annat ej anges.
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Kombi (M1)

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat i i i i

i = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L2 = Mellan hjulbas, L3 = Lång hjulbas, H2 = Mellanhögt tak, H3 = Högt tak, FWD = Framhjulsdrift, . Alla motorer är EU6.2 med 6-växlad manuell växellåda om annat ej anges.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Styling och utseende

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Fälgar

6.5 x 15" Stålfälgar (med 215/65 R15 BSW‑däck)* (endast på Kombi 310 med manuell växellåda) i – D2SAG

6.5 x 16" Stålfälgar
(med P235/65 R16C BSW (D3JCL) däck på 350)
(med 215/65 R16C 109 T BSW (D3JDF) däck på Kombi 310 automat)

i –
D2XAD

10‑ekrade 16" Aluminiumfälgar
(med P235/65 R16C BSW (D3JC8) däck) – i D2XBR

Hjulsidor – heltäckande i – D5AAB

Reservhjul – fullstort, stål, med verktygssats (ej tillgängligt på Kombi 310 L3) j j D17AD

Däckreparationssats i i AHTAB

Designdrag

Tak H2 (mellan tak) (ej tillgängligt på L4) i i A1FAE

Tak H3 (högt tak) (standard på L4) j j A1FAC

Ytterbackspeglar – Eljusterbara och eluppvärmda backspeglar med inbyggd blinkers i – BSHDJ

Ytterbackspeglar – Eljusterbara, infällbara och eluppvärmda backspeglar med inbyggd blinkers – i BSHBJ

Sidoskyddslist – bred, olackad i i BMBBK

Främre stötfångare – olackad i i CLFBW

Bakre stötfångare – olackad med inbyggt fotsteg i i CLMAW

Dörrhandtag – olackade i i CAAAB

Handtag på bakdörrar och sidodörr – olackade i i CACAB

Kylargrill – chrome i – BLDAB

Kylargrill – FORD grill – i BLDBY

Tonade rutor i i B2GAB

Mörktonade rutor bak (ej tillgängligt på Dubbelhytt i Skåp) j j B2GAE

Stänkskydd – fram j j A3EAB

Lack

Lack – Metallic j j AD4AC

Tillvalspaket

Siktpaket Premium:
Lane Departure Warning, backkamera, högt placerad LED strålkastare bak, automatiska halvljus, regnsensor, Ford SYNC 2.5 och eljusterbara infällbara ytterbackspeglar

j j ABSAM

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Körupplevelse

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Förarassistans

Farthållare (inkl. läderklädd ratt och justerbar hastighetsbegränsare) i i GTDAB

BLIS med dödavinkelövervakning, elektriskt infällbara, eluppvärmda och elmanövrerade ytterbackspeglar j j HLLAH

Lane Depature Warning2) (inkl. automatiskt halvljus och eluppvärmd vindruta) j j HLEAC

Lane Keeping Aid2) (inkl. Lane Depature Warning) j j HLNAB

Adaptiv farthållare (inkl. kollisionsförberedande system2) (med fotgängarskydd), läderklädd ratt och körfältsvarning2) j j GTDAC

Backkamera (inkl. högt mittmonterad LED‑downlightbelysning) j j J3KAB

Kamera fram med split‑view (inkl. backkamera med högt mittmonterad LED‑downlightbelysning) j j J3QAC

Parkeringssensorer – Fram och bak i i HNLAB/HNKAB

Uppmätning av parkeringsplats (PSM) j j HNRAB

Automatiskt parkeringssystem – Inkl. uppmätning av parkeringsplats j j HNSAB

Dragkrok med Trailer Sway Control (TSC)1) j j C1DAB

Yttre belysning

Strålkastare – LED‑varselljus i i JBCAB

Strålkastare – Halogenprojektorstrålkastare med varselljus i i JBBAB

Strålkastare – halogenprojektorstrålkastare med LED‑varselljus och statiskt kurvljus i i JBDAR

Strålkastare – Bi‑xenon‑strålkastare med LED‑varselljus och kurvljus j j JBBAC

Strålkastare – nivåreglering i i JEAAB

Strålkastare – automatiskt på/av f f JEDAC

Strålkastare – Fördröjd släckning, 30 sekunder i i JB1AB

Downlightbelysning – Högt mittmonterad LED j/f j/f BEBAB

Dimljus – Fram i i JBKAB

Fjädring

Fram, individuella MacPherson‑fjäderben, spiralfjädrar med linjär karakteristik, krängningshämmare, gasstötdämpare och bladfjädrar bak i i –

Instrument och reglage

Däcktrycksövervakning (TPMS)1) (Standard Kombi M1) j/i j D19AC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. 1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Styling och utseende

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Fälgar

6.5 x 15" Stålfälgar (med 215/65 R15 BSW‑däck)* (endast på Kombi 310 med manuell växellåda) i – D2SAG

6.5 x 16" Stålfälgar
(med P235/65 R16C BSW (D3JCL) däck på 350)
(med 215/65 R16C 109 T BSW (D3JDF) däck på Kombi 310 automat)

i –
D2XAD

10‑ekrade 16" Aluminiumfälgar
(med P235/65 R16C BSW (D3JC8) däck) – i D2XBR

Hjulsidor – heltäckande i – D5AAB

Reservhjul – fullstort, stål, med verktygssats (ej tillgängligt på Kombi 310 L3) j j D17AD

Däckreparationssats i i AHTAB

Designdrag

Tak H2 (mellan tak) (ej tillgängligt på L4) i i A1FAE

Tak H3 (högt tak) (standard på L4) j j A1FAC

Ytterbackspeglar – Eljusterbara och eluppvärmda backspeglar med inbyggd blinkers i – BSHDJ

Ytterbackspeglar – Eljusterbara, infällbara och eluppvärmda backspeglar med inbyggd blinkers – i BSHBJ

Sidoskyddslist – bred, olackad i i BMBBK

Främre stötfångare – olackad i i CLFBW

Bakre stötfångare – olackad med inbyggt fotsteg i i CLMAW

Dörrhandtag – olackade i i CAAAB

Handtag på bakdörrar och sidodörr – olackade i i CACAB

Kylargrill – chrome i – BLDAB

Kylargrill – FORD grill – i BLDBY

Tonade rutor i i B2GAB

Mörktonade rutor bak (ej tillgängligt på Dubbelhytt i Skåp) j j B2GAE

Stänkskydd – fram j j A3EAB

Lack

Lack – Metallic j j AD4AC

Tillvalspaket

Siktpaket Premium:
Lane Departure Warning, backkamera, högt placerad LED strålkastare bak, automatiska halvljus, regnsensor, Ford SYNC 2.5 och eljusterbara infällbara ytterbackspeglar

j j ABSAM

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Körupplevelse

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Förarassistans

Farthållare (inkl. läderklädd ratt och justerbar hastighetsbegränsare) i i GTDAB

BLIS med dödavinkelövervakning, elektriskt infällbara, eluppvärmda och elmanövrerade ytterbackspeglar j j HLLAH

Lane Depature Warning2) (inkl. automatiskt halvljus och eluppvärmd vindruta) j j HLEAC

Lane Keeping Aid2) (inkl. Lane Depature Warning) j j HLNAB

Adaptiv farthållare (inkl. kollisionsförberedande system2) (med fotgängarskydd), läderklädd ratt och körfältsvarning2) j j GTDAC

Backkamera (inkl. högt mittmonterad LED‑downlightbelysning) j j J3KAB

Kamera fram med split‑view (inkl. backkamera med högt mittmonterad LED‑downlightbelysning) j j J3QAC

Parkeringssensorer – Fram och bak i i HNLAB/HNKAB

Uppmätning av parkeringsplats (PSM) j j HNRAB

Automatiskt parkeringssystem – Inkl. uppmätning av parkeringsplats j j HNSAB

Dragkrok med Trailer Sway Control (TSC)1) j j C1DAB

Yttre belysning

Strålkastare – LED‑varselljus i i JBCAB

Strålkastare – Halogenprojektorstrålkastare med varselljus i i JBBAB

Strålkastare – halogenprojektorstrålkastare med LED‑varselljus och statiskt kurvljus i i JBDAR

Strålkastare – Bi‑xenon‑strålkastare med LED‑varselljus och kurvljus j j JBBAC

Strålkastare – nivåreglering i i JEAAB

Strålkastare – automatiskt på/av f f JEDAC

Strålkastare – Fördröjd släckning, 30 sekunder i i JB1AB

Downlightbelysning – Högt mittmonterad LED j/f j/f BEBAB

Dimljus – Fram i i JBKAB

Fjädring

Fram, individuella MacPherson‑fjäderben, spiralfjädrar med linjär karakteristik, krängningshämmare, gasstötdämpare och bladfjädrar bak i i –

Instrument och reglage

Däcktrycksövervakning (TPMS)1) (Standard Kombi M1) j/i j D19AC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. 1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Prestanda och effektivitet

Komfort och bekvämlighet

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Instrument och reglage

Färddator (körsträcka till tom tank, momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet, utetemperatur) i i HEBAD

Dubbla AGM‑batterier j j HTCAG, HTAAC

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
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ail
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Interiörkomfort

Handtag – på B‑stolpen (endast Skåp) i i –

Flaskhållare – Dubbel, för 2‑litersflaska, instrumentpanelmonterad i i –

Handskfack – låsbart, med lucka och plats för A4‑pärm i i B5LAB

MyKey i i –

Takkonsol i i B5VAB

Eluttag – 2 st 12 V (på instrumentpanel och i förvaringsfack) i i –

Eluttag – 220v 400W j j J3EAC

Eluttag – 12 V i skåp j j J3FAB

Rökarpaket – Cigarrettändare och askkopp j j B5AAB

Förvaring – Kartfickor i framdörrar i i –

Förvaring – Förvaringsfack under säte (under dubbelt passagerarsäte) i i –

Ljud- och kommunikationssystem

Ford AM/FM radio med DAB, 4 högtalare (2 bashögtalare och 2 diskanthögtalare) (kombi M1 6 högtalare) Farthållare, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn
(fenantenn), Bluetooth® och en USB port med iPod® funktion. (Standard 310 och 350 serien)

i i ICFAP

Ford Connection radio med DAB, Emergency Assistance*, 4 högtalare fram (2 bashögtalare och 2 diskanthögtalare), 4" TFT display, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑
antenn (fenantenn), Bluetooth® och tvåa USB portar med iPod® funktion. (Standard 470 och 500 serien)

i – ICFAT

Ford AM/FM‑radio med DAB, Ford SYNC 2.5, Emergancy Assistance*, Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass
Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod® funktion, fyra främre högtalare (två bashögtalare och två diskanthögtalare) (Kombi M1 har sex högtalare)

j j ICFAX

FORD AM/FM radio med DAB, Navigation, Ford SYNC 3, Emergancy Assistance, Bluetooth®, röststyrningssystem, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, utökad integrerad
kontrollpanel, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod® funktion, audiofjärrkontroll, sex högtalare (ej Kombi M1)

j j ICFA0

Temperaturreglering

Luftkonditionering – Fram med pollenfilter i i AC__B

Cirkulationspump för kylarvätskan i i G2AAE

Värmare – Programmerbar bränsledriven värmare i i GZAAF

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Komfort och bekvämlighet

Tr
en

d

Tr
ail

M
FC

‑
ko

d

Innerbelysning

Innerbelysning – med läslampor och fördröjd släckning i i JCFAC

Innerbelysning – Baksäte, och fördröjd släckning (endast Dubbelhytt i Skåp och Kombi) i – JCJAJ

Innerbelysning – Upplyst insteg i sidoskjutdörren i i JCEAB

Belysning i lastutrymmet i i JCMAB

Belysning i lastutrymmet – LED (endast skåp och Dubbelhytt i Skåp) j j JCMAD

Säten

Förarstol – 4‑vägs, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd och elluppvärmd enkel passagerarstol (standard Dubbelhytt i skåp och Kombi) j/i – BVFAQ

Förarstol – 4‑vägs, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa (standard skåp) i/j – BVFAR

Förarstol – 10‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och enkel eluppvärmd passagerarstol, samt sidoairbag j – BVFA4

Förarstol – 10‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa, samt sidoairbag j – BVFA6

Förarstol – 8‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa, samt sidoairbag – i BVFBB

Baksätespaket 1, Dubbelhytt i skåp – Andra raden; 4‑sitsigt baksäte (endast 350 L3) j – BYYAB

Baksätespaket 2, Dubbelhytt i skåp – Andra raden; 3‑sitsigt baksäte i – BYYAC

Baksätespaket 2, Kombi M1 – Andra raden; 3‑sitsigt baksäte (ej 310 L2) j – BYYAC

Baksätespaket 3, Kombi M1 – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden (endast 310 L2) i – BYYAD

Baksätespaket 4, Kombi M1 – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden. Andra raden något smalare säten. (Ej 310 L2) i – BYYAE

Baksäten – Ryggstödslutning samt armstöd i andra raden (endast Kombi M1) j – BWFAB

Instrument och reglage

Hydraulisk servostyrning (HPAS) (endast tillgängligt med AWD) i i –

Elektrisk servostyrning (EPAS) (standard på 2WD) i – –

Justerbar ratt – justerbar i längd och höjd i i GRAAF

Torkare – Vindrutetorkare med intervallfunktion i i CFFAB

Ratt – 4‑ekrad, läderklädd i i GTAAE

Fönster – Elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan i i B2CAF

Teknik

Bränsletank – 70/75 liter FWD/RWD i i GBAAB

Ford Easy Fuel – bränslesystem utan tanklock, spärr mot påfyllnad av fel bränsle i i GBZAJ

AdBlue® – 24 liter i i –

Auto‑Start‑Stop‑system i i DECAU

Quickclear eluppvärmd vindruta i i B3MAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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Prestanda och effektivitet

Komfort och bekvämlighet

Tr
en
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ail

M
FC

‑
ko

d

Instrument och reglage

Färddator (körsträcka till tom tank, momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet, utetemperatur) i i HEBAD

Dubbla AGM‑batterier j j HTCAG, HTAAC

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

Handtag – på B‑stolpen (endast Skåp) i i –

Flaskhållare – Dubbel, för 2‑litersflaska, instrumentpanelmonterad i i –

Handskfack – låsbart, med lucka och plats för A4‑pärm i i B5LAB

MyKey i i –

Takkonsol i i B5VAB

Eluttag – 2 st 12 V (på instrumentpanel och i förvaringsfack) i i –

Eluttag – 220v 400W j j J3EAC

Eluttag – 12 V i skåp j j J3FAB

Rökarpaket – Cigarrettändare och askkopp j j B5AAB

Förvaring – Kartfickor i framdörrar i i –

Förvaring – Förvaringsfack under säte (under dubbelt passagerarsäte) i i –

Ljud- och kommunikationssystem

Ford AM/FM radio med DAB, 4 högtalare (2 bashögtalare och 2 diskanthögtalare) (kombi M1 6 högtalare) Farthållare, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn
(fenantenn), Bluetooth® och en USB port med iPod® funktion. (Standard 310 och 350 serien)

i i ICFAP

Ford Connection radio med DAB, Emergency Assistance*, 4 högtalare fram (2 bashögtalare och 2 diskanthögtalare), 4" TFT display, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑
antenn (fenantenn), Bluetooth® och tvåa USB portar med iPod® funktion. (Standard 470 och 500 serien)

i – ICFAT

Ford AM/FM‑radio med DAB, Ford SYNC 2.5, Emergancy Assistance*, Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass
Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod® funktion, fyra främre högtalare (två bashögtalare och två diskanthögtalare) (Kombi M1 har sex högtalare)

j j ICFAX

FORD AM/FM radio med DAB, Navigation, Ford SYNC 3, Emergancy Assistance, Bluetooth®, röststyrningssystem, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, utökad integrerad
kontrollpanel, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod® funktion, audiofjärrkontroll, sex högtalare (ej Kombi M1)

j j ICFA0

Temperaturreglering

Luftkonditionering – Fram med pollenfilter i i AC__B

Cirkulationspump för kylarvätskan i i G2AAE

Värmare – Programmerbar bränsledriven värmare i i GZAAF

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Komfort och bekvämlighet
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ail
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Innerbelysning

Innerbelysning – med läslampor och fördröjd släckning i i JCFAC

Innerbelysning – Baksäte, och fördröjd släckning (endast Dubbelhytt i Skåp och Kombi) i – JCJAJ

Innerbelysning – Upplyst insteg i sidoskjutdörren i i JCEAB

Belysning i lastutrymmet i i JCMAB

Belysning i lastutrymmet – LED (endast skåp och Dubbelhytt i Skåp) j j JCMAD

Säten

Förarstol – 4‑vägs, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd och elluppvärmd enkel passagerarstol (standard Dubbelhytt i skåp och Kombi) j/i – BVFAQ

Förarstol – 4‑vägs, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa (standard skåp) i/j – BVFAR

Förarstol – 10‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och enkel eluppvärmd passagerarstol, samt sidoairbag j – BVFA4

Förarstol – 10‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa, samt sidoairbag j – BVFA6

Förarstol – 8‑vägs, eljusterbar och eluppvärmd förarstol, och eluppvärmd dubbel passagerarsoffa, samt sidoairbag – i BVFBB

Baksätespaket 1, Dubbelhytt i skåp – Andra raden; 4‑sitsigt baksäte (endast 350 L3) j – BYYAB

Baksätespaket 2, Dubbelhytt i skåp – Andra raden; 3‑sitsigt baksäte i – BYYAC

Baksätespaket 2, Kombi M1 – Andra raden; 3‑sitsigt baksäte (ej 310 L2) j – BYYAC

Baksätespaket 3, Kombi M1 – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden (endast 310 L2) i – BYYAD

Baksätespaket 4, Kombi M1 – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden. Andra raden något smalare säten. (Ej 310 L2) i – BYYAE

Baksäten – Ryggstödslutning samt armstöd i andra raden (endast Kombi M1) j – BWFAB

Instrument och reglage

Hydraulisk servostyrning (HPAS) (endast tillgängligt med AWD) i i –

Elektrisk servostyrning (EPAS) (standard på 2WD) i – –

Justerbar ratt – justerbar i längd och höjd i i GRAAF

Torkare – Vindrutetorkare med intervallfunktion i i CFFAB

Ratt – 4‑ekrad, läderklädd i i GTAAE

Fönster – Elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan i i B2CAF

Teknik

Bränsletank – 70/75 liter FWD/RWD i i GBAAB

Ford Easy Fuel – bränslesystem utan tanklock, spärr mot påfyllnad av fel bränsle i i GBZAJ

AdBlue® – 24 liter i i –

Auto‑Start‑Stop‑system i i DECAU

Quickclear eluppvärmd vindruta i i B3MAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad.
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Säkerhet och stöldskydd
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en
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Tr
ail
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Säkerhet

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)1) i i –

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)1) i i FEAAQ

Avancerat kurvstabilitetssystem Curve Control1) i i –

Backstarthjälp (HSA)2) i i A54AB

Load Adaptive Control  (elektronisk lastavkänning) (LAC)1) i i –

Nödbromsassistans (EBA)1) i i –

Nödbromsljus2) i i FCCAB

Krängningskontroll (RSC)1) i i –

Airbag – förare1) i i CPGAB

Airbag – passagerareu1) (inkl. avstängningsfunktion) (standard på kombi) j j CPHAB

Airbag – sidokrockkuddar och krockskyddsgardiner1) f f CP1AB/CQ2AB

Säkerhetsbälten – 3‑punkts (alla säten)1) i i CPBAB/CPCAB

ISOFIX fästen, andra raden1) – (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i i CPSAB

Stöldskydd

Larm – skallarm j j HNAAD

Elektronisk startspärr i i –

Lås – centrallås i i CBAAB

Lås – Fjärrstyrt centrallås med 2 fjärrkontroller i i CBFAJ

Lås – automatisk låsning efter 45 sekunder om ingen dörr öppnas i i CB1AB

Lås – ljudsignal om en dörr inte är ordentligt stängd vid låsning i i CBCAB

Lås – automatisk låsning vid färd träder i kraft vid 8 km/h i i CBBAE

Lås – nyckelmanövrerat motorhuvslås i i –

Glasade bakdörrar med gallerskydd j j BPDAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. 1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion. *Kontakta din Ford‑återförsäljare för information om tillgängliga konfigurationer. Anm: Konfigurerbar låsning måste
specificeras vid beställningen, det kan inte beställas som återförsäljarmonterat tillval eller tillbehör. uAnm: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Nyttofunktioner
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en
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ail
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Kaross

Dörrar – Skjutdörr höger sida i i A4LAB

Dörrar – Skjutdörr vänster sida j/f j/f A4LAC

Dörrar – Bakdörrer med 90°/180° öppningsvinkel (standard L2 och L3) i i A6KAB

Dörrar – bakdörrar med 270° öppningsvinkel med magnetisk dörrhållare (ej tillgängligt på L2, tillval på L3 och standard på L4) j/i j A6KAE

Dörrar – Bakdörrar med ruta (standard på Kombi) j/i j B3NAB, B3HAC

Sidorutor, Skåp – Sidorutor höger/vänster andra raden inklusive dubbla skjutdörrar j j B3AAC, B3BAC

Sidorutor, Kombi – andra raden, fasta i – B3AAC, B3BAC

Sidorutor, Kombi – andra raden, skjutbara j – B3AAD, B3BAD

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp – andra raden, skjutbara i – B3AAD, B3BAD

Sidorutor – tredje raden förar‑ och passagerarsida, fasta (endast Kombi) i – B3CAB/B3DAB

Sidorutor – fjärde raden, förar‑ och passagerarsida, fasta (endast Kombi L3) i – B3EAB/B3FAB

Hasplåt j j A1CAH

Mattor och klädsel

Golvmatta – i gummi (endast Skåp) i i BBKAC

Golvmatta – fullängd i gummi (endast Kombi och Dubbelhytt i Skåp) i – BBKAE

Innertak – hytt, gjutet (Skåp) i i BBZAC

Innertak – förlängt, gjutet (endast Dubbelhytt i Skåp) i – BBZAH

Innertak – fullängd, gjutet (endast Kombi) i – BBZAE

Certifiering

Chassinummer (VIN) – synligt i i –

Exteriörfunktioner

Stänkskydd – bak i i A1KAB

Dragkrok – Trailer Sway Control (ej tillgängligt på 350 L4 Dubbelhytt i skåp eller Kombi 310 L3) j j C1DAB

Lastutrymme

Mellanvägg – fullbredd polymer gjuten, med ruta (endast Skåp) i i A6ABE

Mellanvägg – i stål med ruta (endast Skåp) j j A6ABC

Mellanvägg – gjuten med ruta (endast Dubbelhytt i Skåp) i – A6AAW

Inklädnad skåp (endast Skåp) i i BBAAD

Lastutrymme – lastförankringsöglor som uppfyller DIN 75410 i i BDEAB

Lastsäkringspaket (innehåller lastsäkringsskenor på väggarna med tillhörande spännband, Multifunktionellt lastgolv (endast Skåp) j j BDSAH

Multifunktionellt lastgolv (innehåller lastgolv i trä i anti‑slip‑material, med integrerade lastsäkringsskenor) (endast skåp) j j BDIA1

Instrument och reglage

Växelindikeringslampa i i –

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Säkerhet och stöldskydd
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Säkerhet

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)1) i i –

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)1) i i FEAAQ

Avancerat kurvstabilitetssystem Curve Control1) i i –

Backstarthjälp (HSA)2) i i A54AB

Load Adaptive Control  (elektronisk lastavkänning) (LAC)1) i i –

Nödbromsassistans (EBA)1) i i –

Nödbromsljus2) i i FCCAB

Krängningskontroll (RSC)1) i i –

Airbag – förare1) i i CPGAB

Airbag – passagerareu1) (inkl. avstängningsfunktion) (standard på kombi) j j CPHAB

Airbag – sidokrockkuddar och krockskyddsgardiner1) f f CP1AB/CQ2AB

Säkerhetsbälten – 3‑punkts (alla säten)1) i i CPBAB/CPCAB

ISOFIX fästen, andra raden1) – (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i i CPSAB

Stöldskydd

Larm – skallarm j j HNAAD

Elektronisk startspärr i i –

Lås – centrallås i i CBAAB

Lås – Fjärrstyrt centrallås med 2 fjärrkontroller i i CBFAJ

Lås – automatisk låsning efter 45 sekunder om ingen dörr öppnas i i CB1AB

Lås – ljudsignal om en dörr inte är ordentligt stängd vid låsning i i CBCAB

Lås – automatisk låsning vid färd träder i kraft vid 8 km/h i i CBBAE

Lås – nyckelmanövrerat motorhuvslås i i –

Glasade bakdörrar med gallerskydd j j BPDAB

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. 1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion. *Kontakta din Ford‑återförsäljare för information om tillgängliga konfigurationer. Anm: Konfigurerbar låsning måste
specificeras vid beställningen, det kan inte beställas som återförsäljarmonterat tillval eller tillbehör. uAnm: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde.
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D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Nyttofunktioner
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Kaross

Dörrar – Skjutdörr höger sida i i A4LAB

Dörrar – Skjutdörr vänster sida j/f j/f A4LAC

Dörrar – Bakdörrer med 90°/180° öppningsvinkel (standard L2 och L3) i i A6KAB

Dörrar – bakdörrar med 270° öppningsvinkel med magnetisk dörrhållare (ej tillgängligt på L2, tillval på L3 och standard på L4) j/i j A6KAE

Dörrar – Bakdörrar med ruta (standard på Kombi) j/i j B3NAB, B3HAC

Sidorutor, Skåp – Sidorutor höger/vänster andra raden inklusive dubbla skjutdörrar j j B3AAC, B3BAC

Sidorutor, Kombi – andra raden, fasta i – B3AAC, B3BAC

Sidorutor, Kombi – andra raden, skjutbara j – B3AAD, B3BAD

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp – andra raden, skjutbara i – B3AAD, B3BAD

Sidorutor – tredje raden förar‑ och passagerarsida, fasta (endast Kombi) i – B3CAB/B3DAB

Sidorutor – fjärde raden, förar‑ och passagerarsida, fasta (endast Kombi L3) i – B3EAB/B3FAB

Hasplåt j j A1CAH

Mattor och klädsel

Golvmatta – i gummi (endast Skåp) i i BBKAC

Golvmatta – fullängd i gummi (endast Kombi och Dubbelhytt i Skåp) i – BBKAE

Innertak – hytt, gjutet (Skåp) i i BBZAC

Innertak – förlängt, gjutet (endast Dubbelhytt i Skåp) i – BBZAH

Innertak – fullängd, gjutet (endast Kombi) i – BBZAE

Certifiering

Chassinummer (VIN) – synligt i i –

Exteriörfunktioner

Stänkskydd – bak i i A1KAB

Dragkrok – Trailer Sway Control (ej tillgängligt på 350 L4 Dubbelhytt i skåp eller Kombi 310 L3) j j C1DAB

Lastutrymme

Mellanvägg – fullbredd polymer gjuten, med ruta (endast Skåp) i i A6ABE

Mellanvägg – i stål med ruta (endast Skåp) j j A6ABC

Mellanvägg – gjuten med ruta (endast Dubbelhytt i Skåp) i – A6AAW

Inklädnad skåp (endast Skåp) i i BBAAD

Lastutrymme – lastförankringsöglor som uppfyller DIN 75410 i i BDEAB

Lastsäkringspaket (innehåller lastsäkringsskenor på väggarna med tillhörande spännband, Multifunktionellt lastgolv (endast Skåp) j j BDSAH

Multifunktionellt lastgolv (innehåller lastgolv i trä i anti‑slip‑material, med integrerade lastsäkringsskenor) (endast skåp) j j BDIA1

Instrument och reglage

Växelindikeringslampa i i –

i = Standard,j = Tillval, mot extra kostnad,f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
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Tomgångshöjning, 1300‑3000 r/min A003 j j DCNAB

Extra säkringspanel A526 j j JZGAB

Lastsäkringspaket – Halkfritt trägolv, innerpanel väggar, fastsättningsskenor i golv tak och väggar (ej i dörr) EX j – AGAAX

Dubbla fördragna kablage för blixtljus A606 j – JZFAC

Manuell regenerering av partikelfilter (ej kombi) A660 j j A6YAB

Programmable Interface Module RPO j j JRSAB

Utkopplingskontakt för CAN‑bus signaler (A608)(inkl. extra säkringspanel (A526)) A608 j j JZDAE

Fördraget kablage för dragkrok (exkl krok) A055 j – C1DAD

Programmerbar batterivakt A540 j j JZAAC

Paket för påbyggnationer med hög strömförbrukning – Innehåller varvtalskontroll, dubbla AGM batterier, och programmerbar batterivakt (Endast manuell växellåda) A550 j – JZXAC

Övrigt

Lack

Speciallack, kontakta återförsäljaren för mer informationu Övrigt j – AB7AB

j = Tillval, mot extra kostnad.
uSVO‑lack kräver en speciell kod vid beställning. SVO‑lack ger per automatik olackade stötfångare, dörrhandtag, backspeglar samt sidoskyddslister.
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Nästa steg

provkör
Besök din Ford-återförsäljare och provkör
själv Ford Transit. Här hittar du din lokala
Ford-återförsäljare:
www.ford.se/SBE/DealerLocator

Finansiera
Ford Credit är ett väletablerat finansbolag inom Fordonsindustrin – med vår expertis och kompetens kan vi
erbjuda våra kunder ett brett sortiment av finansieringsalternativ.
Vi erbjuder finansiering för både små och stora företag, och även till privatpersoner.
Ford Leasing* är en traditionell leasingform - enkel, flexibel och kostnadseffektiv.
Ford Lease* är en operationell leasinglösning – ett bekymmersfritt upplägg som är lätt att budgetera och
administrera.
* Endast företagskunder.
För mer information kontakta din Ford återförsäljare eller besök www.fordcredit.seKontakta

Du når vårt kundservicecenter på 031-707 10
10 alt via mejl fordkund@ford.com

FordPass är en ny plattform som gör resan enklare. Den hittar parkeringsplatser i närheten, innehåller
information om ditt fordon, återförsäljarinformation och en mängd användbara guider.
Live Traffic är kostnadsfritt de första 2 åren vid köp av en ny Ford med SYNC 3 med navigation. Därefter
tillkommer en årlig licensavgift.

Bygg din bil
Du kan bygga din nya Ford Transit online
enligt dina önskemål och se hur den ser ut på
www.ford.se

Äga
När du kör iväg i din nya Ford är vi med dig, hela vägen. Ford har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk
som hjälper dig att hålla bilen i bästa skick. Om din nya bil skulle behöva repareras är bästa platsen för det en
auktoriserad Fordverkstad, som återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar igen så snart som
möjligt.

Broschyr med alla funktioner och
specifikationer,
Du kan även hämta broschyren på
www.ford.se
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Tomgångshöjning, 1300‑3000 r/min A003 j j DCNAB

Extra säkringspanel A526 j j JZGAB

Lastsäkringspaket – Halkfritt trägolv, innerpanel väggar, fastsättningsskenor i golv tak och väggar (ej i dörr) EX j – AGAAX

Dubbla fördragna kablage för blixtljus A606 j – JZFAC

Manuell regenerering av partikelfilter (ej kombi) A660 j j A6YAB

Programmable Interface Module RPO j j JRSAB

Utkopplingskontakt för CAN‑bus signaler (A608)(inkl. extra säkringspanel (A526)) A608 j j JZDAE

Fördraget kablage för dragkrok (exkl krok) A055 j – C1DAD

Programmerbar batterivakt A540 j j JZAAC

Paket för påbyggnationer med hög strömförbrukning – Innehåller varvtalskontroll, dubbla AGM batterier, och programmerbar batterivakt (Endast manuell växellåda) A550 j – JZXAC

Övrigt

Lack

Speciallack, kontakta återförsäljaren för mer informationu Övrigt j – AB7AB

j = Tillval, mot extra kostnad.
uSVO‑lack kräver en speciell kod vid beställning. SVO‑lack ger per automatik olackade stötfångare, dörrhandtag, backspeglar samt sidoskyddslister.
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Nästa steg

provkör
Besök din Ford-återförsäljare och provkör
själv Ford Transit. Här hittar du din lokala
Ford-återförsäljare:
www.ford.se/SBE/DealerLocator

Finansiera
Ford Credit är ett väletablerat finansbolag inom Fordonsindustrin – med vår expertis och kompetens kan vi
erbjuda våra kunder ett brett sortiment av finansieringsalternativ.
Vi erbjuder finansiering för både små och stora företag, och även till privatpersoner.
Ford Leasing* är en traditionell leasingform - enkel, flexibel och kostnadseffektiv.
Ford Lease* är en operationell leasinglösning – ett bekymmersfritt upplägg som är lätt att budgetera och
administrera.
* Endast företagskunder.
För mer information kontakta din Ford återförsäljare eller besök www.fordcredit.seKontakta

Du når vårt kundservicecenter på 031-707 10
10 alt via mejl fordkund@ford.com

FordPass är en ny plattform som gör resan enklare. Den hittar parkeringsplatser i närheten, innehåller
information om ditt fordon, återförsäljarinformation och en mängd användbara guider.
Live Traffic är kostnadsfritt de första 2 åren vid köp av en ny Ford med SYNC 3 med navigation. Därefter
tillkommer en årlig licensavgift.

Bygg din bil
Du kan bygga din nya Ford Transit online
enligt dina önskemål och se hur den ser ut på
www.ford.se

Äga
När du kör iväg i din nya Ford är vi med dig, hela vägen. Ford har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk
som hjälper dig att hålla bilen i bästa skick. Om din nya bil skulle behöva repareras är bästa platsen för det en
auktoriserad Fordverkstad, som återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar igen så snart som
möjligt.

Broschyr med alla funktioner och
specifikationer,
Du kan även hämta broschyren på
www.ford.se
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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.
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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 Credit

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

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