ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ

2012

Кращий двигун року
Кращий новий двигун
Кращий двигун об’ємом до 1.0 л

TRANSIT COURIER

2015

Ефективний, маневрений і приємний у водінні.
Transit Courier поєднує у собі приємну динаміку водіння з вражаюче низьким рівнем викидів
CO2 та виняткову економію пального. Революційний бензиновий двигун Ford EcoBoost 1,0 л отримав 10 нагород від «International Engine of the
Year» з моменту запуску в 2012 році (Кращий двигун року, Кращий новий двигун, Кращий двигун
об’ємом до 1.0 л).
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Кращий двигун року
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Кращий двигун об’ємом до 1.0 л

2014
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Кращий двигун року
Кращий двигун об’ємом до 1.0 л

Бензиновий двигун
Ford EcoBoost 1.0 л
Наш новітній бензиновий двигун, що
отримав численні нагороди, забезпечує вражаючу комбінацію економічності та динаміки.

Новаторство.
Винахідливість.
Непересічність

Він наче залишив підпис на кожному автомобілі.

*

7 8

ПОТУЖНИЙ
Дизельний двигун
Duratorq TDCi 1.5 л
Дизельний двигун Duratorq TDCi
100 к. с. (75 кВт) розвиває крутний
момент 215 Нм. Завдяки цьому він є
ідеальним вибором для динамічної
їзди та перевезення важких вантажів.

215 Нм
100 к.с.

75 к.с.

100 к.с.
5.6 л/100км

Дизельний двигун
Duratorq TDCi 1.5 л
Duratorq TDCi 75 к. с. (56 кВт) – це
надзвичайно збалансований дизельний двигун. Реальна потужність і солідний крутний момент
поєднуються з низькою паливною
економічністю.

190 Нм

170 Нм

6 7

Кращий двигун об’ємом до 1.0 л

ЗБАЛАНСОВАНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ

7

4.3 л/100км

4.5 л/100км

*

*

*NEDC – метод лабораторних вимірювань. Комбінований цикл. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або
Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації
автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкцій тощо), дорожніх умов, стиля керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники
витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля.

of the

ПАРАМЕТРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

РОЗМІРИ. МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ
G

L
N

O
F

1620 мм

ДОВЖИНА ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

2.3 m

D

E
A

H
K

M
C

3

ЗСУВНІ БОКОВІ ДВЕРІ

J

I

B

РОЗМІРИ (ММ)

A
B

B

Загальна ширина із дзеркалами

2112
1770

E

Колісна база

H

Ширина отвору задніх дверей у нижній частині

I

J
K
L

M
N

2000x1300 мм

819
2489

Відстань від заднього бампера до центра задніх коліс

N

ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ДАХУ

Відстань від переднього бампера до центра передніх коліс

F

О

ЗРУЧНІ ТАКЕЛАЖНІ
ПЕТЛІ ТА ЗНОСОСТІЙКЕ
ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ

1764

Загальна висота (без навантаження, без рейлінгів)

G

549 кг

4157

Загальна ширина без дзеркал

C

D

НАВАНТАЖЕННЯ

Загальна довжина

849

Ширина отвору бокових дверей (з перегородкою/без перегородки)

453/601
1104

Ширина вантажного відсіку між колісними арками

1012

Висота отвору задніх дверей (за осьовою лінією автомобіля, без захисного
покриття підлоги)

1100

Ширина вантажного відсіку на рівні підлоги

1488

Висота отвору бокових дверей

1044

Висота вантажного відділення (макс.)

1244

Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні
підлоги)

1620

Довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні поясу)

1358

Висота завантаження (без вантажу)

564

Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання VDA), м3

1.9

Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання SAE), м3

2.3

Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м)

10.5

Зазначені розміри в цій пропозиції є орієнтовними. Розміри можуть змінюватись залежно від версії та комплектації.
Метод VDA. Щоб визначити об’єм за методом VDA, вантажний відсік заповнюють брусками об’ємом один літр і розмірами 200х100х50 мм. Після цього бруски рахуються, і кількісний результат переводиться у кубічні метри. Метод SAE. Щоб визначити об’єм за методом SAE, беруться середні значення з двох вимірів висоти, довжини та ширини. Ці значення помножуються, щоб дати об’єм у кубічних
метрах.

МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ, КГ 3
ДВИГУН ТА КПП

Максимальне навантаження (з урахуванням ваги водія 75
кг)
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг)
Повна маса

1.0 Ecoboost

1.5 TDCi

1.5 TDCi

549

546

546

1281 - 1369

1294 - 1392

1294 - 1392

1830

1840

1840

³Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія та переднього пасажира. Зазначені показники спорядженої маси автомобіля з урахуванням, рідин та 90% рівня палива, але без пасажирів, вантажу та додаткових аксесуарів (обладнання). Показники маси, наведені в цій брошурі, підлягають
виробничим допускам та відносяться до версій базової комплектації. На споряджену масу впливають багато факторів, таких як стиль кузова, двигун та додаткове обладнання. Збільшення комплектації
автомобіля за рахунок додаткового обладнання, призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

ГАРАНТІЯ. ВЕЛИКІ ІНТЕРВАЛИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. FORD ASSISTANCE.

ДВИГУНИ ТА ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
ДВИГУН

FORD ASSISTANCE.ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ДОРОЗІ.*

FORD ASSISTANCE
ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ АВТОМОБІЛІВ

МИ ПОДБАЄМО ПРО ВАШЕ АВТО

дизель

1.5 TDCi

2 місця (1+1)

Привод

FORD ASSISTANCE - це програма всеохоплюючої
допомоги, створена для оберігання спокою власників автомобілів марки Ford. Ця програма передбачує
допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford. Програма технічної допомоги в
дорозі FORD ASSISTANCE дійсна на території України
та в країнах Європи (умови цієї програми та перелік
країн відображено у керівництві FORD ASSISTANCE
для комерційних автомобілів)

1.5 TDCi

на передню вісь

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт

998

1499

1499

100 (74)/ 6000

75 (55)/ 4000

100 (74) / 4000

170/ 1400 - 4000

190 / 1750 -2 500

215 / 1750 -2 500

3/4

4/2

4/2

Стандарт токсичності

Євро 6.2

КПП

МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО¹
За методикою вимірювання NEDC, л/100 км
за містом

5.1

3.9

4.1

комбінований

5.6

4.3

4.5

у місті

6.4

4.9

5.2

Викиди СО2 - комбінований режим, (г/км)

127

113

117
6.0

За методикою вимірювання WLTP, л/100 км

Базова гарантія на автомобіль (Гарантія компанії Ford):

2 роки без обмеження за пробігом.

Спеціальна продовжена гарантія: 	12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане
раніше (вступає в дію на наступний день після завершення
дії гарантії Ford; відлік пробігу від дати придбання).*

ГАРАНТІЯ НА КУЗОВ
Завдяки використанню багатоетапного процесу фарбування Ваш Transit Courier збереже свій чудовий вигляд впродовж багатьох років.
Фосфатне
покриття

бензин

Кількість місць

ГАРАНТІЯ НА АВТОМОБІЛЬ.*

Цинкове
покриття

1.0 Ecoboost

Пальне

Електрофоретичне
покриття

Ґрунтувальний
шар

Верхній шар

Низький (місто)

7.6

5.5

Середній (місто)

6.1

4.6

4.7

Високий (траса)

5.8

4.4

4.4
5.7

Надвисокий (траса)

7.6

5.7

Комбінований

6.8

5.0

5.1

Викиди СО2 - комбінований режим, (г/км)

153

132

134

ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, Л

45

45

45

¹NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС)
715/2007 з поправками 692/2008. Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання
витрати палива та викидів CO2. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp
Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання
(устаткування, конструкцій тощо), дорожніх умов, стиля керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для
конкретного автомобіля.

ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ

Прозоре
покриття

Гарантія на лакофарбове покриття:

2 роки без обмеження за пробігом від дати придбання.

Перфораційна гарантія (від наскрізної корозії):

12 років без обмеження за пробігом від дати придбання.

Верхня полиця для зберігання речей Transit Courier.

У салоні Transit Courier достатньо зручних місць для
зберігання речей. Наприклад, у глибокій центральній консолі можна зберігати невеликий ноутбук,
а під сидіннями є зручні
відділення для зберігання
цінних речей.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*
Потужні
двигуни
виключно економічні, міцні
і надійні, що дозволяє
збільшити
інтервали
технічного обслуговування до 30 000 км або
1 раз на рік, в залежності
від того, що настане раніше (для дизельнового
двигуна додатково присутнє проміжне обслуговування - ПО, згідно
умов якого відбувається
обов’язкова заміна моторної оливи через 15 000
км пробігу або 1 раз на рік,
що настане раніше).
* Умови гарантії та технічного обслуговуванням на автомобіль Ви зможете переглянути у «Сервісні книжці». Строк Спеціальної продовженої гарантії
не є гарантійним строком згідно чинного законодавства України. Це окрема, спеціально розроблена програма, яка обмежується лише Вашим правом на безкоштовний ремонт або заміну деталей, вузлів, агрегатів автомобіля, покритих цією Програмою.

Безпечна домівка
для всіх ваших пристроїв. MyFord Dock
- Док-станція призначена для розміщення
вашого
навігатора, смартфона чи МР3-плеєра та оснащена
USB-роз’ємом.

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Мегаполіс» тел.:
(044) 392-11-11; Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 43-38-88; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс»
тел.:(061) 701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (034) 274-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: +38 (095) 761-08-08; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 7580-10; Кропивницький: «Моторком+» тел.: (096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: +38 (067) 181-18-55; Миколаїв: «Терра
Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Прем’єра Авто» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 710-55-55, 710-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Тернопіль:
«Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33 33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: +38 (067) 570-90-22; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 553-2155; Черкаси: «Колос Авто» тел.: +38 (0472) 55-28-85; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.
2)

3)

4)
1)

1)	
Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)
2)
FORD ASSISTANCE - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській
мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)
3)	
Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є
гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Умови відображено у «Сервісній Книжці»
4)
Що настане раніше
Інформація в цій брошурі є дійсною на момент друку. Проте політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за собою право в будьякий час змінювати специфікації, кольори та ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у публікації. За актуальною інформацією просимо
звертатися до дилера Ford.

ВЕРСІЯ: #1/01-09-2021. ТОВ “ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД”. КОД ЄДРПОУ 20054535.

