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TRANSIT COURIER

Ilustrácie, popisy a špeciﬁkácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špeciﬁkácií modelov uvedených v
tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo
“balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok k základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy.
Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu
byť z výbavy na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. ✚Identiﬁkované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré
sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky
spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na podporu
riadenia a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
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Vizionársky. Dômyselný. Pozoruhodný.
Každé vozidlo nosí jeho podpis.
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Zobrazené je vozidlo Ford Transit Courier Trend s metalickým lakom Iceberg (na želanie) s 15-palcovými diskami kolies z ľahkých zliatin (na želanie).
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Dodajte svojej
spoločnosti efektivitu,
akú si zaslúži.
Je výkonný, svižný a ľahko ovládateľný – Ford Transit Courier v sebe spája nízke
emisie CO2 a nízke prevádzkové náklady s mimoriadnou úsporou paliva.
S možnosťou výberu medzi oceneným benzínovým motorom 1,0 EcoBoost
a vynoveným naftovým motorom 1,5 Duratorq TDCi predstavuje Transit
Courier atraktívny prínos pre vaše podnikanie.

Transit Courier nevyniká iba pri vyúčtovaní nákladov na prevádzku. Jeho
kompaktné rozmery umožňujú praktické využitie na cestách a s výnimočným
priestorom 2,3 m³* a max. užitočným zaťažením 663 kg (model so 75 k
naftovým motorom) vám dodá pocit istoty, že zvládnete aj väčšie úlohy.

Naftový motor 1,5 Duratorq TDCi 95 k

96 g/km** CO
3.7 l/100 km**
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*Merané v m³ podľa štandardu SAE J1100.
**Údaje z testu spoločnosti Ford (kombinovaný cyklus) s automatickým systémom štart-stop a pevným
obmedzovačom rýchlosti na 100 km/h.
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Všetko, čo
potrebujete
na ľahšie
zvládnutie
úlohy.
Transit Courier je mimoriadne prispôsobivý – a nielen pre váš
náklad. V kabíne nájdete pohodlné sedadlá, plne nastaviteľný
stĺpik riadenia a elektricky ovládané predné okná*. A k tomu ešte
veľa ďalších dômyselných funkcií, ktoré vám uľahčia pracovný
deň.

Dostupné funkcie a vlastnosti
■

MyFord Dock určený na odkladanie, upevnenie a nabíjanie
mobilných zariadení vrátane smartfónov a satelitných navigácií

■

My Connection Radio, ktoré umožňuje streamovať hudbu cez
reproduktory vozidla prostredníctvom rozhrania Bluetooth®
alebo pomocou kábla USB

■

„Nadrozmerná“ stredová konzola umožňujúca odkladanie
dokumentov formátu A4 a malých notebookov
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■

Odkladacia polička nad hlavami

■

Cúvacia kamera aktivovaná pri zaradení spiatočky

■

Odkladacia zásuvka pod sedadlom

*Na želanie pri modelovom rade Ambiente, štandardne pri modelovom rade Trend a Sport Van.
Poznámka Obchodná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie tejto známky spoločnosťou Ford Motor Company a jej pridružených spoločností je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a mená sú majetkom ich jednotlivých vlastníkov.
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Veľkorysý priestor, jednoduchý prístup.

Inteligentné myslenie.

Vďaka kapacite prepravného objemu 2,3 m³* a užitočnému zaťaženiu od 650

Aby ste maximálne využili štedrý priestor, sú k dispozícii štandardné dvojité

do 663 kg si model Transit Courier hravo poradí s takmer akoukoľvek úlohou. S

asymetrické zadné nakladacie dvere s uhlom otvárania až 158°, ktoré

namontovanou deliacou priečkou vo vozidle odkryjú posuvné dvere vstupný
otvor o úctyhodnej veľkosti 453 mm (601 mm bez priečky), ktorý s prehľadom

umožňujú neobmedzený prístup k ložnému priestoru. Bočné úchytné oká
pomáhajú udržiavať plochu čistú a uľahčujú čistenie po práci.

umožní jednoduché nakladanie tovaru.
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* Merané v m³ podľa štandardu SAE J1100.
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Plný inteligentných
myšlienok.
Ložná plocha nákladového priestoru modelu Transit Courier s dĺžkou 1 620 mm
ponúka množstvo priestoru pre náklad, debny na nástroje alebo vybavenie, zatiaľ čo
sklopná mrežová priečka so sklápajúcim sa sedadlom spolujazdca umožňuje
prepravu rúr, potrubí a podobných predmetov až do dĺžky 2 593 mm**. Vďaka

Možnosti deliacej priečky

nástenným držiakom na uviazanie nákladu (štandardne) zostáva ložná plocha bez

V závislosti od typu karosérie a
modelového radu je dostupný
sortiment deliacich priečok v plnej
výške aj šírke kompatibilných s
normami DIN a ISO (so sklom alebo
bez neho). V ponuke je aj voliteľná
sklopná mrežová priečka so
sklápajúcim sa sedadlom
spolujazdca, ktorá ešte viac zvyšuje
všestrannosť vozidla.

prekážok a LED osvetlenie ložného priestoru (na želanie) uľahčuje nakladanie a
vykladanie po zotmení.
**Väčšie dĺžky dostupné pre dodávky.

Priečne strešné nosníky a
strešné lyžiny
Pevné priečne nosníky
umožňujú bezpečnú a
jednoduchú prepravu
rozličného nákladu.
Uzamykateľné priečne nosníky
(príslušenstvo) sú dostupné
iba v kombinácii so strešnými
lyžinami.

Veterný deﬂektor
ClimAir®
deﬂektormi
Redukuje turbulenciu a
hluk vetra, čím
umožňuje príjemnejšiu
jazdu s otvorenými
prednými oknami,
dokonca aj keď jemne
prší. (Doplnky)

Xvision
(SCC)®Parkovací
systém s odhadom
vzdialenosti
Výstražný zvukový signál
vám pomôže pri
parkovaní odhadnúť
vzdialenosť vpredu.
(Doplnky)

Lapače nečistôt
Tvarované lapače
nečistôt pomáhajú
udržiavať váš Ford
Transit Courier čistý,
pretože znižujú
zaprskanie vodou
a zásahy kamienkami.
K dispozícii ako súpravy
predných a zadných
lapačov. (Doplnky)

Ochranná mriežka zadného
okna
Mriežka sa pripevňuje na zadné
okná pre zvýšenú bezpečnosť bez
zníženia výhľadu dozadu. (Na
želanie a doplnkové príslušenstvo)
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* Ťažná kapacita závisí od motora a výbavy vozidla. Pozrite si technické údaje o hmotnostiach a zaťažení vozidla.
Pre rad tovarov značky Ford – od oblečenia po štýlové produkty a modely áut – navštívte www.fordlifestylecollection.com

Ťažné zariadenia Brink®
Pre extra prepravnú a vlečnú kapacitu dokáže pevné ťažné zariadenie
ťahať až 910 kg* v závislosti od motora. Keď sa ťažné zariadenie
nepoužíva, je možné ho odmontovať. Taktiež dostupný ako pevne
zabudované ťažné zariadenie. (Doplnky)
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Transit Courier
Kombi. Viac než
len vozidlo pre
ľudí.
Potrebujete prevážať ľudí aj náklad? Potom
nepotrebujete nič viac než univerzálny Transit
Courier Kombi. S pohodlným sedením pre piatich
ľudí je jednoduché prepravovať posádku aj s
nástrojmi či vybavením. Po dorazení do cieľa
sklopte zadné sedadlá a máte k dispozícii
priestrannú a praktickú dodávku pripravenú aj na
tú najťažšiu prácu.

Priestranný interiér vozidla Transit Courier Kombi poskytuje
množstvo priestoru pre päť osôb, ako aj batožinu a vybavenie. Po
sklopení a zložení zadných sedadiel vpred získate veľkorysý
objem 1,9 m³* na všetky náročné pracovné úlohy.
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*Merané v m³ podľa štandardu SAE J1100.
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Transit Courier.

Ambiente
Kľúčové vlastnosti exteriéru
15-palcové oceľové kolesá

■

Predná gumená rohož

■

Svetlá pre denné svietenie

■

Lisovaná deliaca priečka

■

Systém bezuzáverového dopĺňania paliva Ford
Easy Fuel

■

Ochranná lišta prahu zadných dverí

■

Airbag vodiča

■

Osvetlenie batožinového priestoru

■

Osvetlenie odkladacej priehradky pred
spolujazdcom

■

Dodávka s
dokonale
odolnou
konštrukciou.

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania

Výbava zahŕňa
■

Dôkladný testovací program spoločnosti Ford
založený na simulovaní rokov extrémneho
používania

■

Odolná karoséria vystužená pevnou oceľou

■

Medzi bezpečnostné funkcie patria airbagy
vodiča (štandardne) a spolujazdcau (na
želanie), elektronický stabilizačný program
(ESC), asistent rozjazdu do kopca, systém
kontroly trakcie, stabilizačný systém proti

Skonštruovaný a preverený podľa prísnych noriem spoločnosti

prevráteniu vozidla, elektronický brzdný asistent,

Ford v oblasti testovania vozidiel a ich odolnosti poskytuje

výstražné upozornenie na núdzové brzdenie a

Transit Courier spoľahlivú odolnosť dodávky s kompaktnými

kontrola náklonu prívesu (štandardne)

rozmermi.

Kľúčové vlastnosti interiéru

■

■

30 000 km/1-ročné servisné intervaly pre nižšie
prevádzkové náklady

■

umožní nízke náklady na opravu

Poznámka Bočné hrudníkové airbagy na strane vodiča sú voliteľnou výbavou pri verzii Van.
Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy nesmie byť nikdy umiestnená na sedadlo
spolujazdca, ak je vozidlo Ford vybavené aktívnym airbagom spolujazdca.
u
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Viacprvková konštrukcia zadného nárazníka

■

12-ročná záruka na prehrdzavenie
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Transit Courier.

Trend
Prvky vonkajšej výbavy, navyše k výbave
Ambiente
■

Predné svetlomety do hmly

■

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá vo farbe karosérie s krytmi vo
farbe karosérie a vonkajšie rukoväte dverí vo
farbe karosérie

■

16

Nakladacie dvere na jednej strane

Sport
Prvky vnútornej výbavy, navyše k výbave
Ambiente
■

Ice 14 obsahujúci pripojené rádio AM/FM, USB,
Bluetooth®, 2 obyčajné reproduktory, jednotku
na USB príslušenstvo (na pripojenom rádiu) a
handsfree súpravu na telefonovanie cez
rozhranie Bluetooth®

■

Úložná zásuvka pod sedadlom na strane
spolujazdca

■

Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou a
lakťovou opierkou

■

Odkladacia polička nad hlavami

Prvky vonkajšej výbavy, navyše k modelu Trend
■

Elektricky ovládané predné okná s
jednodotykovým otváraním na strane
vodiča

Prvky vnútornej výbavy, navyše k modelu Trend

■

16-palcové čierne disky kolies z ľahkých zliatin

■

Kožou obšitý volant s kontrastným prešívaním

■

Predné a zadné nárazníky vo farbe karosérie

■

■

Bočné ochranné lišty vo farbe karosérie

Sedáky vo farbe Charcoal Black s dizajnom
Groove a čiastočným koženým čalúnením
Torino

■

Kožou obšitý volant

■

Palubný počítač

Rozšírené bočné obloženie podbehov

■

■

12 V el. zásuvka v nákladovom priestore

Zvýrazňujúci pás na kapote

■
■

Manuálna klimatizácia
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Tempomat s
nastaviteľným
obmedzením rýchlosti

Stredová konzola
Transit Courier sa v interiéri pýši mnohými praktickými úložnými
priestormi vrátane stredovej konzoly, do ktorej môžete odložiť
dokumenty formátu A4 alebo malé prenosné počítače. (Štandardná
výbava)

Tempomat vám umožní nastaviť rýchlosť a nastaviteľný obmedzovač
rýchlosti vás nechá nastaviť maximálnu rýchlosť, ktorú nechcete
náhodou prekročiť. (Na želanie)

Funkcia Ford SYNC s
AppLink*

Systém
bezuzáverového
dopĺňania paliva Ford
Easy-Fuel

Vďaka možnostiam pripojenia novej generácie vám Ford SYNC
umožní ovládať najpoužívanejšie Bluetooth® telefóny, pamäťové
jednotky USB a dokonca ovládať aplikácie vo vašom smartfóne
pomocou výnimočne jednoduchých hlasových povelov. Dokonca vám
dokáže nahlas prečítať vaše textové správy**. A v prípade dopravnej
nehody vám môže služba núdzovej pomoci Ford Emergency
Assistance* pomôcť kontaktovať záchranárske zložky. (Na želanie)

Unikátna poistka zaisťuje, že nikto už náhodne nenatankuje
nesprávne palivo. A navyše už nie je nutné dotýkať sa žiadnych
špinavých uzáverov palivovej nádrže. (Štandardná výbava)

*Vyžaduje sa kompatibilný mobilný telefón. Zoznam aplikácií kompatibilných s funkciou
AppLink si môžete pozrieť na miestnej webovej stránke spoločnosti Ford alebo
prostredníctvom katalógu aplikácií Ford, dostupnom v obchodoch systémov iOS a Android.
Služba Ford Emergency Assistance je inovatívnou funkciou balíka SYNC, ktorá využíva cez
Bluetooth spárovaný a pripojený mobilný telefón, aby pomohla posádke vozidla vykonať
priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po dopravnej nehode, pri ktorej sa
aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než
40 európskych krajinách a regiónoch.
**Funkcia pracujúca s textovými správami je dostupná vo vybraných krajinách. Najnovšie
informácie nájdete na lokálnych internetových stránkach spoločnosti Ford.
®

MyFord Dock
Držiak MyFord Dock, ktorý je umiestnený hneď nad prístrojovým
panelom, slúži na odloženie vášho smartfónu, prehrávača MP3 alebo
navigačného zariadenia. Priamo prehrávajte svoju hudbu
prostredníctvom reproduktorov vozidla pomocou rozhrania
Bluetooth® alebo pomocou kábla USB, ktorý je pripojený k rádiu My
Connection. Priehradka s krytom poskytuje zakrytý úložný priestor pre
vaše zariadenie a obsahuje zásuvku USB iba na nabíjanie.
Poznámka Obchodná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Ford Motor Company a jej pridružených
spoločností je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a mená sú majetkom ich
jednotlivých vlastníkov.
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Odkladacia zásuvka
pod sedadlom
Praktická odkladacia zásuvka pod predným sedadlom je dostatočne
veľká na to, aby sa do nej zmestila písacia podložka formátu A4,
tablet alebo notebook.
19

Bezpečnosť a zabezpečenie
Celý modelový rad Ford Transit Courier je kompletne vybavený prvkami,
ktoré využívajú najnovšie technológie, aby chránili vás, vašu posádku aj
náklad.

Elektronický stabilizačný program (ESC)
Asistent rozjazdu do svahu

Kontrola trakcie

Airbagy vodiča (štandardne) a spolujazdcau (na želanie)

Dočasne zabraňuje pohybu vzad dolu
kopcom pri prestúpení z brzdového pedála
na pedál akcelerátora. Funguje pri jazde
vpred aj vzad, a preto je ideálny na ťahanie
veľkých nákladov. (Štandardná výbava)

Ak je pri nízkej rýchlosti detegované
prekĺzavanie kolesa, systém dokáže
distribuovať viac krútiaceho momentu na
koleso s najväčšou trakciou. (Štandardná
výbava)

Bočný airbag vodiča a spolujazdca na prednom sedadle (na želanie)
Bočný hlavový a bočný hrudníkový airbag (na želanie)
Kolenný airbag (nie je k dispozícii)
Bočne úchytné oká kompatibilné s normami DIN a ISO na zaistenie nákladu
(štandardne)
Obmedzovač rýchlosti (na želanie)

Asistent núdzového brzdenia

Elektronický stabilizačný program ESC a s ním spojené funkcie
(štandardne)

Je navrhnutý pre rozpoznanie situácií
núdzového brzdenia. Zvýši tlak v brzdovom
systéme, aby poskytoval dodatočnú silu na
zastavenie. (Štandardná výbava)

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (štandardne)
Imobilizér motora (štandardne)
Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy nesmie byť nikdy umiestnená na
sedadlo spolujazdca, ak je vozidlo Ford vybavené aktívnym airbagom spolujazdca.
u

Stabilizačný systém proti
prevráteniu vozidla
Identiﬁkuje potenciálne nebezpečné
situácie a aktivuje program ESC pre
obnovenie stability. (Štandardná výbava)

Varovanie pri núdzovom brzdení

Kontrola náklonu prívesu

Predné a zadné smerové svetlá sa
automaticky rozblikajú pri núdzovom
brzdení, poskytujúc tak ostatným vodičom
včasné varovanie. (Štandardná výbava)

Keď systém ohlási naklonenie prídavného
vozíka, zníži otáčky motora a aplikuje brzdy
na zníženie rýchlosti a pomôže udržať
stabilitu. (Štandardná výbava)

Využite svoj nový Ford naplno
Chceme vám pomôcť využiť váš nový Ford naplno. A preto potrebujete vedieť, koľko bezpečne unesie, a to, čo sa týka
váhy, ako aj veľkosti. Váš predajca úžitkových vozidiel Ford vám poskytne odbornú pomoc o dôležitých aspektoch
špeciﬁkácie a pomôže vám vybrať správnu dodávku pre váš rozpočet, ako aj pre potreby vašej ﬁrmy.
Nový Ford Transit Courier je určený na prepravu nákladu – veľkého
množstva nákladu.
Výber novej dodávky je dôležité rozhodnutie, pri ktorom zvažujete veľa
faktorov. Kým niektoré faktory, ako sú výber najvhodnejšej verzie, zistenie
hlavného plánovaného využitia a stanovenie veľkosti nákladového priestoru
sú relatívne jednoduché, iné, ako výpočet užitočného zaťaženia, sú
komplikovanejšie.
Maximálne užitočné zaťaženie
Pre výpočet užitočného zaťaženia potrebujete poznať dve hodnoty:
celkovú hmotnosť vozidla (CHV) a jeho pohotovostnú hmotnosť.
Užitočné zaťaženie = celková hmotnosť vozidla mínus pohotovostná
hmotnosť
Celková hmotnosť vozidla (CHV)
CHV je maximálna povolená hmotnosť naloženého vozidla pripraveného
na odjazd, ktorá zahŕňa hmotnosť samotného vozidla, doplnkového
príslušenstva, vodiča a posádky (za predpokladu bežnej hmotnosti 75
kg/osoba), náplní, naplnenia palivovej nádrže na 90 % (1 liter nafty váži asi
0,85 kg), výbavy na prianie a výbavy montovanej po predaji, ako aj
nákladu.
Pohotovostná hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť je hmotnosťou štandardnej špeciﬁkácie základnej
výbavy vozidla, zahŕňajúca kvapaliny a naplnenie palivovej nádrže na 90 %,
ale bez vodiča, posádky či nákladu.

3

5

Celková hmotnosť súpravy (CHS)
Celková hmotnosť súpravy je celková prípustná hmotnosť vozidla spolu s
jeho prívesom a nákladom.

1

Vodič a posádka
Vypočítali sme hmotnosť vodiča a posádky na základne štandardnej
bežnej hmotnosti 75 kg na osobu. Pamätajte si, že vodič a posádka sa
nezapočítavajú do pohotovostnej hmotnosti, takže keď vodič alebo
posádka nasadnú do vozidla, jeho užitočné zaťaženie sa príslušným
spôsobom zníži.
Výbava na želanie montovaná vo výrobe
Väčšina výbavy na želanie montovanej vo výrobe sa prejaví na užitočnom
zaťažení vozidla. Napríklad klimatizácia môže zvýšiť hmotnosť vozidla
približne o 13 kg, a preto príslušným spôsobom zníži jeho užitočné
zaťaženie.
Výbava vozidla
Všetky pohotovostné hmotnosti uvedené v tejto príručke sa vzťahujú na
štandardne vybavené modely v základnej výbave so zadnými výklopnými
dverami a bez rezervného kolesa. Modely radu Trend budú vo
všeobecnosti vážiť viac ako modely radu Base, a to kvôli zvýšenej úrovni
funkcií a vybavenia.
Výrobné tolerancie
Odchýlky vo výrobe a výrobných postupoch znamenajú, že žiadne dve
vozidlá nebudú pravdepodobne mať úplne rovnakú hmotnosť.
Príslušenstvo a prestavby po predaji
Je dôležité dobre si rozmyslieť, čo budete s vozidlom robiť po prevzatí.
Všetky namontované doplnky alebo prestavby vozidla po predaji môžu
nepriaznivo ovplyvniť jeho užitočné zaťaženie. Pre viac informácií a rady sa
obráťte na vášho predajcu úžitkových vozidiel Ford.

Ak je užitočné zaťaženie pre vašu ﬁrmu dôležité alebo ak plánujete prepravovať náklad s hmotnosťou, ktorá sa rovná alebo

8
4

je blízka maximálnemu užitočnému zaťaženiu vozidla, môže vám pomôcť váš predajca úžitkových vozidiel Ford. Svojou

6

2

špecializovanou odbornosťou a znalosťami vám poradí ohľadne presných špeciﬁkácií vozidla, ktoré potrebujete pre

9

splnenie individuálnych potrieb vašej ﬁrmy.
Kontrola tlaku v pneumatikách
7

Umožňuje vám kontrolovať tlak v pneumatikách
počas jazdy. Systém vás upozorní pri poklese tlaku
v pneumatikách, napríklad v dôsledku defektu.

Poznámka: Technické informácie pre ﬁrmy špecializujúce sa na prestavby vozidiel sú uvedené online v návode Body and
Equipment Mounting Manual na stránke www.etis.ford.com; prejdite do sekcie >Information >>Vehicle conversions.
Nakonﬁgurujte si dodávku podľa svojich pracovných potrieb
Úžitkové vozidlá značky Ford sú dostupné so širokým sortimentom štandardného aj príplatkového vybavenia. Váš predajca
úžitkových vozidiel značky Ford vám pomôže presne nakonﬁgurovať výbavu vášho vozidla, aby spĺňala všetky požiadavky
vášho podnikania vrátane technických prvkov potrebných na popredajnú inštaláciu špeciálneho vybavenia alebo
prestavby.

Ford EcoBoost. Víťaz súťaže
International Engine of the Year v roku
2016 v kategórii do 1 litra.
Povrch diamantového typu na krúžkoch piestov znižuje trenie. Turbodúchadlo,
priame vstrekovanie a premenlivé časovanie ventilov zvyšujú účinnosť. Výsledkom
je pozoruhodný výkon tohto úsporného benzínového motora. 1,0-litrový motor
Ford EcoBoost modelu Transit Courier, ktorý už piaty rok po sebe zvíťazil v súťaži
International Engine of the Year, dokáže vyvinúť výkon až 100 k.
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Celková
hmotnosť
vozidla (kg)

Pohotovostná
hmotnosť
(kg)◆

Pohotovostná
hmotnosť
prednej nápravy
(kg)

Pohotovostná
hmotnosť
zadnej nápravy
(kg)

Pomer
náprav

Max. CHS (kg)
s uvedeným
pomerom náprav

Emisie CO2
(g/km)ØØ

Mesto

Mimo
mesta

Kombin
ovaná

Euro VI

650

1765

1115

689

426

4.06

2675

120

6.7

4.6

5.3

1,0 Ford EcoBoost (100 k (75 kW)) (s auto
štart-stop)

Euro VI

650

1765

1115

689

426

4.06

2675

115

6.1

4.6

5.1

1,5 Duratorq TDCi (75 k (56 kW)) (bez auto
štart-stop)

Euro VI

663

1795

1132

702

430

3.37

2295

104

4.7

3.6

4.0

1,5 Duratorq TDCi (75 k (56 kW)) (s auto štart- Euro VI
stop)

663

1795

1132

702

430

3.37

2295

99

4.4

3.5

3.8

1,5 Duratorq TDCi (95 k (71 kW)) (bez auto
štart-stop)

Euro VI

661

1795

1134

704

430

3.37

2295

104

4.7

3.6

4.0

1,5 Duratorq TDCi (95 k (71 kW)) (s auto štart- Euro VI
stop)

661

1795

1134

704

430

3.37

2295

99

4.4

3.5

3.8

1,5 Duratorq TDCi (95 k (71 kW)) (s auto štart- Euro VI
stop a permanentným obmedzovačom
rýchlosti na 100 km/h)

661

1795

1134

704

430

3.37

2295

96

4.4

3.4

3.7

Transit Courier Van

Ambiente
Van

Trend
Van

Sport
Van

i

i

–

1,0 Ford EcoBoost (100 k (75 kW)) Euro VI (s automatickým systémom štart-stop)

j

j

–

1,5 Duratorq TDCi (75 k (56 kW)) Euro VI

i

i

–

1,5 Duratorq TDCi (75 k (56 kW)) Euro VI (s automatickým systémom štart-stop)

j

j

–

1,5 Duratorq TDCi (95 k (71 kW)) Euro VI

i

i

i

1,5 Duratorq TDCi (95 k (71 kW)) Euro VI (s automatickým systémom štart-stop)

j

j

j

3-valcový radový, SOHC, 12 ventilov, zliatinová hlava valcov, vysokotlakové priame vstrekovanie, systém viacbodového
vstrekovania paliva Common Rail, turbodúchadlo s medzichladičom

100 k

170 Nm

1,5 Duratorq TDCi
(75 k (56 kW))

4-valcový radový, SOHC, 8 ventilov, hliníkový blok motora s otvorenou hornou stranou, priame vstrekovanie cez
elektromagnetické vstrekovače, systém vstrekovania paliva Common Rail 3. generácie, turbodúchadlo s pevnou geometriou,
elektronické EGR

75 k

190 Nm

1,5 Duratorq TDCi
(95 k (71 kW))

4-valcový radový, SOHC, 8 ventilov, zliatinová hlava valcov, vysokotlakové priame vstrekovanie, systém viacbodového
vstrekovania paliva Common Rail, turbodúchadlo s medzichladičom, elektronické EGR

95 k

215 Nm

Testované v súlade s normou ISO 1585. Poznámka Všetky naftové motory sú v štandardnej výbave vybavené vyparovacím ﬁltrom pevných častíc (vDPF).

Rozmery

Užitočné zaťaženie = celková hmotnosť vozidla mínus pohotovostná hmotnosť. Na všetky pohotovostné hmotnosti uvedené v tejto brožúre sa vzťahujú výrobné tolerancie a sú platné pre základné
modely s minimálnou výbavou, zadnými výklopnými dverami a bez rezervného kolesa. Modely radu Trend budú mať vyššie pohotovostné hmotnosti, a tým pádom nižšie užitočné zaťaženia, pretože majú
v rámci štandardného vybavenia bohatšiu výbavu. Akékoľvek ďalšie voliteľné vybavenie vozidla zníži náležitým spôsobom jeho užitočné zaťaženie. ◆Predstavuje najľahšiu prevádzkovú hmotnosť pri
úplnom naplnení všetkými kvapalinami a 90 % hladinou paliva, no bez vodiča, posádky, nákladu alebo doplnkového vybavenia.
ØØ
Uvádzané hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú podľa technických požiadaviek a špeciﬁkácií európskej smernice 80/1268/EHS alebo európskeho nariadenia (ES) č. 715/2007 zmeneného
nariadením (ES) č. 692/2008. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú určené pre daný typ vozidla a nie pre konkrétne vozidlo. Aplikovaný štandardný testovací postup umožňuje porovnanie rôznych
typov vozidiel a rôznych výrobcov. Tieto informácie nie sú súčasťou žiadnej poskytnutej ponuky produktu. Spotreba paliva v reálnych podmienkach sa môže líšiť, keďže hospodárnosť vozidla ovplyvňujú
(individuálne) konﬁgurácie vozidla, jazdný štýl, využívanie technického vybavenia, ako napríklad klimatizácie, ako aj iné netechnické faktory. Smerodajné údaje sú v OEV. CHS - celková hmotnosť vozidla.

1,0 Ford EcoBoost (100 k (75 kW)) Euro VI

1,0 Ford EcoBoost
(100 k (75 kW))

Ø

Ø

Dostupnosť modelu

Maximálny
krútiaci
momentØ

Celkové
užitočné
zaťaženieØ

1,0 Ford EcoBoost (100 k (75 kW))
(bez auto štart-stop)

Technické údaje motorov

Ford Transit Courier

i = štandardná výbava, j = na želanie, za príplatok.
Poznámka všetky naftové motory sú v štandardnej výbave vybavené vyparovacím ﬁltrom pevných častíc (vDPF). Všetky motory sú dostupné s voliteľným automatickým systémom štart-stop.

Transit
Courier

Norma
Euro

Spotreba paliva v l/100 kmØØ

Maximálny
výkonØ

Hmotnosti a zaťaženia

A

Celková dĺžka

4157

B

Celková šírka bez zrkadiel

1764

B

Celková šírka so zrkadlami

2112

C

Celková výška (nezaťažené, bez strešných lyžín)

1770

D

Predný previs

819

E

Rázvor

2489

F

Zadný previs

849

G

Šírka vstupného otvoru bočných dverí (s/bez deliacej priečky)

453/601

H

Šírka vstupného otvoru zadných dverí pod okennou čiarou

1104

I

Šírka úložného priestoru medzi podbehmi kolies

1012

J

Výška vstupného otvoru zadných dverí

1100

K

Šírka nákladového priestoru

1488

L

Výška vstupného otvoru bočných dverí

1044

M

Výška nákladového priestoru od podlahy po strechu

1244

N

Dĺžka nákladového priestoru (za deliacou priečkou na úrovni podlahy)

1620

O

Dĺžka nákladového priestoru (za deliacou priečkou, s nákladom uloženým po okennú čiaru)

1358

O

Dĺžka nákladového priestoru (so sklopnou mrežovou priečkou, sklopené sedadlo spolujazdca)

2593

P

Nakladacia výška (bez nákladu)

564

Q

Rozchod predných kolies

1494

R

Rozchod zadných kolies

1482

S

Svetlá výška podvozka

179

T

Objem nákladového priestoru Van (m3) (VDA/SAE) (m³)

1.9/2.3

T

Objem nákladového priestoru Van (m3) s flexibilne nastaviteľnou deliacou priečkou (VDA/SAE) (m³)

2.4/2.6

Dodatočné informácie
Interiér – vpredu
Účinná výška

1152

Maximálny účinný priestor na nohy

1066

Priestor na ramená

1384

Priestor na boky

1321

Polomer otáčania (m)
Stopový

10.5

Obrysový

10.9

Pre všetky rozmery (uvedené v mm) sa použijú výrobné tolerancie a sú platné pre modely s minimálnou výbavou a nezahŕňajú dodatočnú výbavu. Tieto obrázky slúžia len ako usmernenie. Rozmery sa
v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť.

G

Testovaný až do krajností
Transit Courier bol preverený v extrémne náročných podmienkach – od mrazom
pokrytých prototypov štartujúcich pri teplote –40 °C v nadmorských výškach 4 500 m
až po slnkom spaľované vozidlá ťahajúce plne naložené prívesy do kopcov
v horúčavách pri teplote až 50 °C.

L

O
F
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C

N

E
A
4 157 mm (celková dĺžka)

D

B
2 112 mm
(šírka so spätnými zrkadlami)

1 770 mm (výška bez strešných lyžín)

Van
K
H

M

J
I
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Farba karosérie a čalúnenia
Vyberte si farbu karosérie a čalúnenia, o ktorej si myslíte, že najlepšie zodpovedá vašej obchodnej značke.

1. Ambiente
Sedák: Netdot vo farbe Soft Charcoal.
Operadlo: Max vo farbe Charcoal Black.

Blazer Blue
Nemetalická farba karosérie

Moondust Silver
Metalická farba karosérie*

Tectonic Silver
Metalická farba karosérie*

Frozen White
Nemetalická farba karosérie

Shadow Black (Absolute Black)
Metalická farba karosérie*

Magnetic
Metalická farba karosérie*

Race Red
Nemetalická farba karosérie

Deep Impact Blue
Metalická farba karosérie*

Iceberg
Metalická farba karosérie*

2. Trend
Sedák: Babylon vo farbe Charcoal Black.
Operadlo: Twill vo farbe Charcoal Black.

3. Sport
Sedák: Dizajn Groove s čiastočným koženým
čalúnením Torino vo farbe Charcoal Black.
Operadlo: Twill vo farbe Charcoal Black.

*Metalické farby sú na želanie, za príplatok.
Poznámka Použité snímky slúžia iba na ilustráciu farebných
odtieňov a nemusia zodpovedať aktuálnej špeciﬁkácii. Farby
karosérie a čalúnenia zobrazené v tomto katalógu sa môžu líšiť
od skutočných farieb v dôsledku obmedzenia daného použitou
technológiou tlače.

12-ročná záruka na prehrdzavenie

Pozinkovanie

Fosforový nástrek

Elektronástrek

Vrchný nástrek

Priehľadný nástrek

Nový Transit Courier vďačí za svoj odolný exteriér dôkladnému viacfázovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so vstreknutým voskom až po
vrchný odolný lak, nové materiály a procesy aplikácie zabezpečujú, že si zachová svoj dobrý vzhľad po mnoho ďalších rokov.
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