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Ambiente marknadsförs ej i
Sverige

Exteriör
■ 16" stålfälgar i Shadow Silver
■ Ytterbackspeglar med död vinkel-

övervakning
■ Ford Easy Fuel - Bränslesystem utan

tanklock, spärrmot påfyllnad av fel bränsle
■ Centrallås med fjärrkontroll

Interiör
■ Förberedelsesats (inga högtalare)
■ Elmanövrerade fönsterhissar fram med

öppningsautomatik på förarsidan
■ Justerbar ratt höjd och längd
■ Färddator
■ Enkelt passagerarsäte
■ 12 V-uttag
■ Dubbla mugghållare
■ Förvaringsfack i instrumentpanelen
■ Lastförankringsöglor enligt DIN-normerna
■ DIN-kompatibel fullbredds stålmellanvägg
■ Förvaring i taket

Karosstyp
■ Skåp

Motorer
■ 1.5 EcoBlue-dieselmotor 75 hk (55 kW)
■ 1.5 EcoBlue-dieselmotor 100 hk (74 kW)

Modellen som visas är en Ford Transit Connect
Ambiente i Magnetic-metalliclack (tillval).

Ambiente

Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av
Ford Motor Company Limited och dess tillhörande bolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Översikt över hela serien Base  24-25
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Trend

Exteriör utöver Ambiente
■ 16" stålfälgar med heltäckande hjulsidor
■ Främre stötfångare i karossens färg
■ Bakre stötfångarändar i karossens färg
■ Dimljus fram
■ Elmanövrerade och eluppvärmda

ytterbackspeglar
■ Quickclear eluppvärmd vindruta och

eluppvärmda spolarmunstycken

Interiör utrustning utöver
Ambiente
■ Radio med fjärrplacerade ljudreglage,

Bluetooth® och fyra högtalare
■ Kupébelysning fram med två läslampor
■ Luftkonditionering 

Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av
Ford Motor Company Limited och dess tillhörande bolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.

Dimljus fram
(Standard)

Quickclear eluppvärmd vindruta
(Standard)

Modellen som visas är en Ford Transit Connect Trend i
Kapoor Red-metalliclack (tillval).

Karosstyp
■ Skåp

Motorer
■ 1.0 Ford EcoBoost-bensinmotor 100 hk (74

kW)
■ 1.5 EcoBlue-dieselmotor 100 hk (74 kW)
■ 1.5 EcoBlue-dieselmotor 120 hk (88 kW)
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Översikt över hela serien Trend 26-27
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Sport

Exteriör utöver Trend
■ 16" 5-ekrade aluminiumfälgar i Dark

Stainless med låsmuttrar
■ Bakre stötfångare, sidolister, dörrhandtag

och ytterbackspeglar i karossens färg
■ Karosstylingsatser, fram och bak
■ Bakre stötfångarlister
■ Sats med sportränder, fram, bak och sidor
■ Parkeringssensorer bak
■ Automatiska strålkastare och

vindrutetorkare med regnsensor
■ Dimljus fram med statiska kurvljus
■ Takrelingar av aluminium

Interiör utöver Trend
■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk

automatisk temperaturreglering (DEATC)
■ Dörrhandtag i Chrome
■ Läderklädd 4-ekrad ratt
■ Ford AM/FM radio med Bluetooth/

handsfree och streamingmöjlighet och 4,2"
skärm. 4 högtalare.

Karosstyp
■ Skåp

Motor
■ 1.5 EcoBlue-dieselmotor 120 hk (88 kW)

16" 5-ekrade aluminiumfälgar i Dark
Stainless med låsmuttrar
(Standard)

Säten med läderdetaljer
(Standard)

Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av
Ford Motor Company Limited och dess tillhörande bolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.

Modellen som visas är en Ford Transit Connect Sport i
Chrome Blue-metalliclack (tillval).
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Översikt över hela serien Sport  28-29
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Skåp

L1 2,93 m³ L2 3,63 m³

Mått för Connect-serien
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A Total längd 4425 4825

B Total bredd (exklusive backspeglar) 1967 1967

B Total bredd (inklusive backspeglar) 2137 2137

C Total höjd (olastad) 1830 1828

D Överhäng fram 885 885

E Axelavstånd 2662 3062

F Överhäng bak 878 878

G Bredd i sidodörröppning 433 660

H Bredd i dörröppning bak 1248 1248

I Bredd mellan hjulhusen 1249 1249

J Höjd i dörröppning bak 1202 1156

K Max bredd i lastutrymmet 1543 1496

L Höjd i sidodörröppning 1228 1228

M Max höjd i lastutrymmet 1269 1269

N Max längd i lastutrymmet (till mellanväggen) 1786 2152

O Lastlängd i midjehöjd 1558 1958

P Lasthöjd (olastad) 599 599

Q Spårvidd fram 1568 1568

R Spårvidd bak 1582 1582

S Markfrigång 148 149

L1 = Kort axelavstånd L2 = Långt axelavstånd. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning.
Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.
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Kapacitet

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

Vänddiameter (m)

Mellan trottoarkanter (m) 11,0 12,2

Övrig information

Interiörutrymme fram

Effektiv takhöjd 1190 1190

Maximalt benutrymme 1027 1027

Bredd i axelhöjd 1464 1464

Bredd i höfthöjd 1376 1376

L1 = Kort axelavstånd L2 = Långt axelavstånd. Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning.
Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.
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Specifikationer 36-37

11,0 m
Vändcirkel trottoarkant till trottoarkant för L1. 12,2 m för L2.

Vändcirkel*
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Få ut mesta möjliga av din nya Ford

Ford Transit Connect är byggd för att transportera last –
mycket last.
Att välja en ny skåpbil är ett viktigt beslut med många olika
faktorer som ska beaktas. Faktorer som att välja mest lämpad
variant, identifiera huvudsakligt användningsområde och krav
på lastutrymmets storlek är relativt enkla, medan andra,
såsom beräkning av nyttolast, kan vara mer komplexa.

Nyyttolastkapacitet
För att beräkna nyttolasten måstedu känna till två saker:
bilens totalvikt (GVM) och dess tjänstevikt.

Totalvikt (kg)
Totalvikten är bilens högsta tillåtna vikt lastad och körklar.
Detta innefattar vikten på 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.

Tjänstevikt
Tjänstevikten är vikten för en bil i Ambiente-serien med
standardspecifikationer, inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men exklusive förare, passagerare och last. Om du
tänker lasta bilen till nära maxkapacitet rekommenderar vi att
en felmarginal på 5 % av tjänstevikten läggs till värdet för
tjänstevikt för att minska risken för överbelastning.
Nyttolasten är skillnaden mellan ovanstående två värden.

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 föraren 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 13 kg, och därmed minska dess nyttolast motsvarande.

Modell
Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för
modeller i Ambiente-utförande med standardspecifikationer.
Modeller i Trend-serien väger i regel mer än Ambiente-serien
på grund av högre nivå avfunktioner och utrustningar.

Tillverkningstoleranser
Variationer i tillverknings- och produktionsprocesser innebär
att inga bilar väger exakt lika mycket. Observera att faktisk vikt
alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan
medföra vissa lastvariationer i förhållande till
specifikationerna i denna broschyr. OBS! Användaren ansvarar
för att bilen uppfyller lagkraven för körning på allmän väg.

Tillbehör och eftermarknadsombyggnader
Det är viktigt att noggrant tänka igenom vad du ska göra med
fordonet efter leverans. Tillbehör som monteras eller
eftermarknadsombyggnader kan påverka fordonets nyttolast
avsevärt. Kontakta din återförsäljare av Ford transportbilar 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 din återförsäljare av Ford transportbilar
bistå med hjälp. 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 av
standard- och tillvalsfunktioner. Din återförsäljare av Ford
transportbilar kan hjälpa dig att säkerställa att du specificerar
rätt funktioner för ditt företags specifika behov, inklusive
tekniska artiklar som hjälp till eftermontering av
specialutrustning eller ombyggnad.

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 att lasta på ett säkert sätt, både när det gäller
nyttolast och lastvolym. Din återförsäljare av Ford transportbilar kan ge dig professionella råd om viktiga specifikationer, och hjälpa dig att hitta rätt skåpbil för din budget
och ditt företags behov.
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Specifikationer 38-39

Vikt och last

Bränsleför-
brukning
WLTP 
L/100 km
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200 L1 Transit Connect

1.0 Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Bensin 6-växlad
manuell 569-689 1999-

2090 1540-1560 872-880 668-680 4.56 2900 1200
(735-750) 161 7.1

220 L1 Transit Connect

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 6-växlad
manuell 873-892 2375-

2385 1622-1642 943-951 679-691 3.52 3500 1350
(750) 145 5.5

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 8-växlad
automat 875-903 2405 1641-1661 967-975 674-686 3.80 3500 1350

(750) 154 5.8

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 6-växlad
manuell 879-892 2370-

2390 1617-1637 933-941 684-696 3.68 3590 1500
(750) 139 5.3

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 8-växlad
automat 875-903 2405 1641-1660 968-975 674-685 3.80 3540 1500

(750) 163 6.2

L1 = Kort axelavstånd L2 = Lång hjulbas. Obs! Alla dieselmotorer är utrustade med dieselpartikelfilter (cDPF). Tjänstevikt = Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och
vatten, men utan nyttolast, förare eller passagerare. Totalvikt = Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och
passagerare. Tågvikt = Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt (se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast = Totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i
den här broschyr avser Bas-modeller med minimal utrustning. Trend-, Limited- och Sport-modeller har högre tjänstevikt och därmed lägre nyttolast på grund av mer standardutrustning. Eventuella
andra tillval på bilen minskar nyttolasten motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa lastvariationer i förhållande till
specifikationerna i denna tabell. OBS! Användaren ansvarar för att bilen uppfyller lagkraven för körning på allmän väg. ØØØ De deklarerade bränsle- / energiförbrukningen, CO2

 -utsläpp bestäms
enligt de tekniska kraven och specifikationerna i de europeiska förordningarna (EG) 715/2007 och (EU) 2017/1151, senast ändrade. Lätt fordon typgodkända med hjälp av Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure (WLTP) kommer att ha bränsle / energiförbrukning och information om CO2 -utsläpp för New European Drive Cycle (NEDC) och WLTP. WLTP kommer helt att ersätta
den senaste NEDC i slutet av år 2020. De tillämpade standardprovningsförfarandena möjliggör jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Förutom fordonets bränsleeffektivitet
spelar körbeteende och andra icke-tekniska faktorer en roll för att bestämma ett fordons bränsle / energiförbruknin och koldioxidutsläpp. CO2 är den viktigaste växthusgasen som ansvarar för
den globala uppvärmningen.
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Från och med den 1 september 2017 kommer vissa nya fordon att typgodkännas genom WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure)(EU) 2017/1151, vilket är ett nytt, mer realistiskt
provningsförfarande för mätning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Från och med den 1 september 2018 kommer WLTP helt att ersätta de nuvarande resultaten, New European Drive Cycle
(NEDC). Under utfasningen av  NEDC korreleras WLTP-bränsleförbrukning och CO2-utsläpp till NEDC. Det kommer att vara några avvikelser från tidigare bränsleekonomi och utsläpp, eftersom vissa
delar av testen har ändrats, dvs samma bil kan ha olika rapporterade bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

*Bränsleförbrukning vid blandad körning
och koldioxidutsläpp för L1 Skåp (N1) med
1.5L Ford EcoBlue 120 hk, Auto Start-Stop

139 g/km*
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Vikt och last
Bränsleför-
brukning
WLTP 
L/100 km

Br
än

sle

Vä
xe

llå
da

La
st

fö
rm

åg
a

(k
g)

Ø

To
ta

lvi
kt

(k
g)

Tj
än

ste
vik

t –
ex

klu
siv

e f
ör

ar
e

(k
g)

u

M
ax

fra
m

ax
elb

ela
st

nin
g

(k
g)

M
as

ba
ka

xe
lb

ela
st

nin
g

(k
g)

Ax
elu

tv
äx

lin
gØØ

M
ax

 tå
gv

ikt
 (k

g)
m

ed
 an

giv
en

ax
elu

tv
äx

lin
g

Sl
äp

va
gn

sv
ikt

(k
g)

Br
om

sa
d

(o
br

om
sa

d)

CO
2-u

ts
lä

pp
 W

LT
P

(g
/k

m
)

Bl
an

da
d

240 L2 Transit Connect

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) Diesel 6-växlad
manuell 746-861 2330-

2405 1694-1709 992-999 700-711 3.68 3500 1350
(750) 147 5.6

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 6-växlad
manuell 795-860 2380-

2405 1694-1709 985-992 708-719 3.68 3590 1500
(750) 143 5.4

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) Diesel 8-växlad
automat 795-860 2380-

2405 1694-1709 985-992 708-719 3.80 3590 1500
(750) 165 6.3

L1 = Kort axelavstånd L2 = Lång hjulbas. Obs! Alla dieselmotorer är utrustade med dieselpartikelfilter (cDPF). Tjänstevikt = Total vikt för bilen med all utrustning inklusive 90 % bränsle och
vatten, men utan nyttolast, förare eller passagerare. Totalvikt = Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och
passagerare. Tågvikt = Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt (se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. ØNyttolast = Totalvikt minus tjänstevikt. Alla tjänstevikter som anges i
den här broschyr avser Bas-modeller med minimal utrustning. Trend-, Limited- och Sport-modeller har högre tjänstevikt och därmed lägre nyttolast på grund av mer standardutrustning. Eventuella
andra tillval på bilen minskar nyttolasten motsvarande. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa lastvariationer i förhållande till
specifikationerna i denna tabell. OBS! Användaren ansvarar för att bilen uppfyller lagkraven för körning på allmän väg. ØØØ De deklarerade bränsle- / energiförbrukningen, CO2

 -utsläpp bestäms
enligt de tekniska kraven och specifikationerna i de europeiska förordningarna (EG) 715/2007 och (EU) 2017/1151, senast ändrade. Lätt fordon typgodkända med hjälp av Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure (WLTP) kommer att ha bränsle / energiförbrukning och information om CO2 -utsläpp för New European Drive Cycle (NEDC) och WLTP. WLTP kommer helt att ersätta
den senaste NEDC i slutet av år 2020. De tillämpade standardprovningsförfarandena möjliggör jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Förutom fordonets bränsleeffektivitet
spelar körbeteende och andra icke-tekniska faktorer en roll för att bestämma ett fordons bränsle / energiförbruknin och koldioxidutsläpp. CO2 är den viktigaste växthusgasen som ansvarar för
den globala uppvärmningen.
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Specifikationer 40-41

Motorspecifikationer
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1.0 Ford EcoBoost 100 hk (74 kW), bensin,
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-växlad
manuell

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

100 hk
(74 kW)

170 Nm
(1400–4000)

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW), diesel,
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-växlad
manuell

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

100 hk
(74 kW)

240 Nm
(2000–2500)

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW), diesel,
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

8-växlad
automat

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

100 hk
(74 kW)

240 Nm
(2000–2500)

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW), diesel,
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-växlad
manuell

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

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750–2000)

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW), diesel,
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

8-växlad
automat

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

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750–2000)

ØTestad enligt ISO 1585. Obs! Alla dieselmotorer är utrustade med belagt dieselpartikelfilter (cDPF).
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Ford Transit Connect

1.0 Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell i –

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-växlad manuell i –

1.5 TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) 8-växlad automat i –

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) 6-växlad manuell i i

1.5 TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) 8-växlad automat i –

i = Tillgänglig. Obs! Alla dieselmotorer är försedda med dieselpartikelfilter som standard.
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Fälgar

Reservhjul med stålfälg j j D17AD

16" x 6½"  stålfälg i Sparkle Silver (205/60 däck) i – D2XAD/D5AA3

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

16" x 6½"  aluminiumfälgar i Dark Stainless (205/60 däck) – i D2XBG

Designdetaljer

Sportstylingsats – i ACLA4

Stötfångare fram – lackerade i bilens färg i i CLFGF

Stötfångare bak – olackade i – CLMCC

Stötfångare bak – lackerade i bilens färg – i CLMAK

Dörrhandtag – olackade i – CAAAE

Dörrhandtag – lackerade i bilens färg – i CAAAC

Handtag på bakluckan – olackat i – CACAF

Handtag på bakluckan – lackerade i bilens färg – i CACAC

Grill – olackad i i BLDCX

Sidoskyddslister – olackade i – BMBAC

Sidoskyddslister – lackerade i bilens färg – i BMBBL

Stänkskydd – fram – i A3EAB/ AIKAB, FCSD-E

Bakruta j j B3HAC

Takreling j i BLYA3, FCSD-E

Dörrhandtag – svart i – BCFAC

Dörrhandtag – Chrome – i BCFAB

Mellanvägg – utan genomlastningslucka (enkelt passagerarsäte) i i A6AAF

Mellanvägg – med genomlastningslucka (endast med dubbelt passagerarsäte)  j – A6AA4

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad.
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Däcktrycksövervakning (TPMS)
(Tillval)

Specifikationer 42-43
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Förarassistans

Parkeringssensorer – bak j i HNKAB

Parkeringssensorer – fram och bak j – HNLAB

Backkamera med backspegeldisplay, inkl parkeringssensorer bak j j J3KAM

Aktiv parkeringshjälp inkl parkeringssensor fram och bak j j HNSAC

Backstartshjälp i i A54AB

BLIS med Cross Traffic Alert (Dödavinkelövervakning) j j HLLAD

Lane Keeping Aid j j HLNAB

Elektroniskt assisterad servostyrning (EPAS) i i

Adaptiv farthållare inkl justerbar hastighetsbegränsare, vägskyltsidentifiering, Lane keeping aid j j GTDAZ

Trailer Sway Control (TSC) f f C2DAB

Farthållare med justerbar hastighetsbegränsare (ASLD) läderklädd ratt j i GTDAJ

Farthållare inkl justerbar hastighetsbegränsare, vägskyltsidentifiering, läderklädd ratt j j GTDAY

Strålkastare

Dimljus – fram i – JBKAB

Dimljus fram med adaptiva kurvljus j i JBKAL

Dimljus – bak i i JDJAB

Strålkastare – halogenlampor i i JBBAB

Strålkastare – varselljus i i JBCAB

Xenon lampor j j JBBAC

Regnsensor med automatiskt halvljus och follow me home j i JEDAD

Instrument och reglage

Däcktrycksövervakning (TPMS) j j HJCAB

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad.f = Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad. L1 = Kort hjulbas. L2 = Lång hjulbas.
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Komfort och bekvämlighet
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Interiörkomfort

Förvaringsfack i instrumentpanelen i i BBMAB

Dubbla mugghållare fram i i B5ZAE

Mittkonsol för enkelt passagerarsäte – nivå 1 i i B5WCA

Ljud- och kommunikationssystem

Radio med rattreglage, AUX uttag, USB-anslutning och Bluetooth®, fyra högtalare i – ICFAB ICE 1

Radio med DAB, Bluetooth®, AUX uttag, fyra högtalare j – ICFAC ICE 2

Radio med 3,5"-skärm, fyra högtalare, AUX, Bluetooth® ,röststyrning, USB-anslutning j i ICFFY ICE 153

Radio med DAB, Navigation och Ford SYNC3, 6" pekskärm, fyra högtalare, röststyrning, Apple CarPlay, Android Auto, Emergancy Assistance**,
hands-free, Bluetooth® , röststyrning, SMS-uppläsning, två USB-uttag och backkamera

j j ICFAK ICE 9

Radio med DAB  Ford SYNC3, 6" pekskärm, fyra högtalare, röststyrning, Apple CarPlay, Android Auto, Emergancy Assistance**, hands-free,
Bluetooth® , röststyrning, SMS-uppläsning, två USB-uttag och backkamera

j j ICFAL ICE 10

FordPass Connect j j IEPAL

Klimatanläggning

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

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

Värmare med överhettningsskydd i i G2AAF

Bränsledriven kupévärmare i i GZAAF

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company sker med
vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. **Emergancy assistance är en innovativ SYNC-funktion som använder en Bluetooth®-kopplad och ansluten
mobiltelefon som ringer ett direktsamtal till larmcentralen efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder. För
ytterligare information se www.ford.se
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Motor

Ford Easy Fuel - Bränslesystem utan tanklock, spärr mot påfyllning av fel bränsle i i

Bränsletank – 60 liter i i

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

6-växlad manuell i i TR-E8

8-växlad automat j – TR-GM

Teknik

Aktiv grilljalusi i i BLHAB

Auto Start-Stop i i DECAU

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad.
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Komfort och bekvämlighet
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Kupébelysning

Kupébelysning – innerbelysning fram med två läslampor i i JCFAC

Belysning – handskfack – i JCLAB

Sittplatser

Fyrvägs manuellt förarsäte (framåt/bakåt, uppåt/nedåt, ryggstödslutning) i i BYPAD

Säte – enkelt passagerarsäte i i FS--B

Säte – dubbelt passagerarsäte (2-sits soffa) j – FS--G

Instrument och reglage

Ytterbackspeglar – elektriskt manövrerade och uppvärmda, enfärgade i – BSHAX

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

Vindrutetorkare med två hastigheter och variabelt intervall i – CFFAB

Vindrutetorkare med regnsensor (automatiska strålkastare krävs) j i CFFAE

Torkare bak med spolning j j CFEAB

Bakruta – eluppvärmd i i B3NAB

Växelspaksknopp – plast i – CAEBK

Växelspaksknopp – läder – i CAEAB

Färddator i i HEBAD

Teknik

Vindruta – Quickclear eluppvärmd vindruta med eluppvärmda spolarmunstycken i i B3MAB

MyKey j j A64AB

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad. Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company sker med
vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. **Emergancy assistance är en innovativ SYNC-funktion som använder en Bluetooth®-kopplad och ansluten
mobiltelefon som ringer ett direktsamtal till larmcentralen efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder. För
ytterligare information se www.ford.se
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Automatväxellåda
(Tillval endast på dieselmodeller)
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Säkerhet

Bromsljus – bak, högt monterat i i JDDAB

Säkerhetsbälten – fram, trepunkts med bältessträckare, höjdjustering och belastningsbegränsning i i standard

Bältespåminnare, förarsida i i BY5AI/BY5AJ

ABS med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD och ESP) i i FEAAN

Airbag – förarsida i i CPGAB

Airbag – passagerareu med deaktiveringsknapp j j CPHAB

Airbag – sidokrockkuddar på förar- och passagerarsida f f CPMAB/CPNAB

Nödbromsservo i i FCBAD

Stöldskydd

Anpassningsbar låsning – Programerbart lås 1 Endast sidodörr i bagaget öppnar sig j j CB4AB

Anpassningsbar låsning – Programerbart lås 2 Endast bakdörrar öppnar sig j j CB4AC

Lås – automatisk återlåsning i i CB1AB

Centrallås i i CBAAB

1 fjärrnyckel och 1 vanlig nyckel i – CADAE

2 fjärrnycklar (enkel nyckel ingår inte) j i CADAF

Larm-skallarm (Dubbellås ingår) j – HNAAD

Keyless Start – i CBGAJ

Larm Thatcham kategori 1- volymetriskt (Dubbellås ingår) j j HNAAG

Elektronisk startspärr (PATS) i i HNDAF

Bromsar

Servoassisterade skivbromsar i i FBAAD

Nödbromsljus (automatisk varningsblinkers vid kraftig inbromsning) i i FCCAB

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad.f = Ingår i paket mot extra kostnad.
uAnmärkning: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras i framsätet på passagerarsidan när denna är utrustad med en inkopplad passagerarairbag. 
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Specifikationer 50-51

Nyttofunktioner
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Exteriör funktion

Dörrar – dubbla sidoskjutdörrar j j A4LAC

Dörrar – skjutdörr på passagerarsidan i i A4LAB

Dörrar – baklucka j – A6KAC

Dörrar – dubbla bakdörrar (lastdörrar) i i A6KAB

Sidoruta – höger sida bakom passagerardörren j j B3AAC

Sidoruta – vänster sida bakom förardörren j j B3BAC

Mattor och klädsel

Golvmattor fram, gummi i i BBKAC

Elanslutningar

12 V-uttag (på instrumentpanelen) i i J3AAB

Exteriörfunktioner

Bogserkrokar – fram och bak i i standard

Dragkrok – fast med 13-polig kontakt inklusive Trailer Sway Control) j j C1DAB

Dragkrok – avtagbar med 13-polig kontakt j – C1MAC, FCSD-E

Lastutrymme

Lastgolvsinsats i i BDIAJ

Lastförankringsöglor i i A9JAE

Mellanvägg – utan genomlastningslucka kräver enkel passagerarstol i i A6AAF

Mellanvägg – med genomlastningslucka (kräver passagerarsoffa) j – A6AA4

i = Standard.j = Tillval mot extra kostnad.
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Lack

Special lack, 50 tillgängliga kulörer, kontakta er Fordåterförsäljare för mer informationu j – AB7AB

j = Tillval, mot extra kostnad.
uSVO kräver en speciell kod vid beställning.
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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.

Publicerad av Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 207525. FoE P60E.

October 2019.
© Ford Motor Company Limited.
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Ford Kundservicecenter

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

Ford Assistans

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

Ford Credit

Med Ford Credit får ni enkla och flexibla finansieringsalternativ. För mer information
kontakta din Fordåterförsäljare eller besök fordcredit.se. Ni är även välkommen att
kontakta oss på 031-707 11 00 eller via mejl på scredit@ford.com

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

www.ford.se

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