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FANTASTIŠKAS. ORIGINALUS. ATKREIPIANTIS DĖMESĮ.
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS TURI SAVO BRAIŽĄ.

Kairėje: Parodytas „Transit Custom Sport L1 H1 
Double Cab-in-Van“ modelis, kėbulo spalva 
„Shadow Black mica“

Aukščiau: Parodytas „Transit Custom Limited L2 
H2 Van“ modelis, kėbulo spalva „Frozen White 
solid“, (nėra šio modelio).
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Aukščiau: Parodytas modelis – „Transit Custom L2 
H1 Kombi Trend“, kėbulo spalva „Orange Glow 
metallic“ (pasirinktinis elementas) ir 16 colių 
skersmens lengvo lydinio ratlankiai (pasirinktinis 
elementas).

Pastaba. Nuo 2018 m. liepos mėn. išleidžiamuose modeliuose yra naujas 
durelių užrakto apvadas.





Įžanga 2-3

Suprojektuota 
verslui,  
pagaminta 
sunkiam 
darbui
Naujasis „Transit Custom“ gerokai pasikeitė. Drąsus naujas stilius. Patrauklūs 
priekiniai žibintai su šviesos diodų dieniniais žibintais (standartinis elementas 
„Trend“, „Limited“ ir „Sport“ modeliuose). Švarus ir logiškas salonas. Ir 
išskirtinis pasirinkimas vairuotojo pagalbinių funkcijų, palengvinsiančių jums 
gyvenimą. Tačiau nors „Transit Custom“ modelis įgijo naujų funkcijų, jis 
pasižymi tuo pačiu puikiu krovumu, legendiniu patvarumu ir nekantrauja atlikti 
sunkias užduotis.

Parodytas modelis – „Transit Custom Sport Van L1 H1“, kėbulo spalva 
„Chrome Blue metallic“ (pasirinktinis elementas) su 18 colių skersmens 
lengvo lydinio ratlankiais (neprieinamas elementas) ir neįstiklintomis 
galinėmis durimis.





Vidus 4-5

Darbo vieta
Išskirtinis naujasis „Ford Transit Custom“ – naujas savo klasės transporto priemonių standartas. Patogus, 
patvarus ir komplektuojamas su pažangiomis vairuotojo pagalbinėmis technologijomis, įskaitant mūsų naujausią 
„Ford SYNC 3“ balsu valdomą pramogų ir ryšio sistemą. Jūsų biuras kelyje ką tik tapo dar geresnis.

Parodytas modelis yra „Transit Custom Limited“ su „Visibility Pack 3“, „Ford 
SYNC 3“ su 8 colių įstrižainės jutikliniu ekranu ir navigacine sistema 
(pasirinktinis elementas), eismo juostos stebėjimo ir perspėjimo sistema ir 
priekinio keleivio◊ saugos oro pagalve (nėra šio modelio).
◊Pastaba. Jei „Ford“ automobilyje yra įrengta ir veikianti priekinio 
keleivio saugos oro pagalvė, prie priekinės keleivio sėdynės atbulos 
vaiko kėdutės tvirtinti negalima.

Vieta daiktams kabinoje
Patogioje „Transit Custom“ furgono kabinoje gausu skyrių 
daiktams pasidėti: buteliams, telefonams ir dokumentams.

Sudvejinta priekinė keleivio sėdynė su atlenkiamu staleliu
Atlenkiamas stalas, integruotas dvigubos priekinio keleivio 
sėdynės atloše, yra pakankamai didelis, kad ant jo 
pasidėtumėte nešiojamąjį kompiuterį.



Protingai sukonstruotas
 ■ Krovinių skyriaus tūris – nuo 6,0 iki 8,3 kub. m (atitinkamai 

L1 H1 ir L2 H2 versijose)
 ■ Viso aukščio DIN/ISO standartus atitinkanti pertvara 

(standartinis elementas)
 ■ 3 Europos padėklų talpa
 ■ 3 m ilgio kr. skyrius su perkišamąja pertvara (3,4 m L2 

versijoje)

 ■ Iki 1 778 mm naudingasis aukštis (H2)
 ■ Šonuose įtaisyti su DIN/ISO standartais suderinti krovinio 

tvirtinimo taškai
 ■ rieinamas faneros apmušalas per visą aukštį arba iki pusės
 ■ Lengvai valomos krovinių skyriaus grindys (tik „Van“)

Aukščiausios klasės 
krovinių skyrius
Nėra jokio kompromiso dėl svarbiausio jūsų darbo 
aspekto: maksimalus jūsų krovinių skyriaus 
išnaudojimas ir lengvumo pojūtis, kai juo naudojatės.
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Krovinių skyrius 6-7

Galinės krovinių skyriaus durys
„Transit Custom“ furgono galines krovinių skyriaus duris galima užrakinti atidarytas 
90° arba visiškai atidarytas 180° nevaržomai prieigai. (Standartinė įranga. „Kombi 
M1“ furgono galinės durys atsidaro tik iki 90°)

„Kombi M1“ furgono galinės durys atsidaro tik iki 90°.
**Įstiklintos galinės durys yra pasirinktinis el. „Van“, „Double Cab-in-Van“ ir 
„Kombi“ modeliuose, tačiau jų negalima pasirinkti „L1 270/280 Ambiente“, 
„Trend“ ir „Sport Double Cab-in-Van“ modeliuose arba L1 300.
***Negalima pasirinkti „Kombi“ modelyje.

Palengvintas priėjimas prie krovinių
Žemas krovinių skyriaus kraštas, padėklo pločio 
stumdomosios vairuotojo (pasirinktinis elementas 
„Van“ modeliui) ir keleivio pusės durys, taip pat galinės 
durys, atveriamos 180° kampu leis maksimaliai 
išnaudoti prieinamą naujojo „Transit Custom“ furgono 
talpą.

 ■ Unikalius galinių durų vyrius galima užblokuoti atidarius 90° 
kampu

 ■ Galinės durys, įstiklintos arba neįstiklintos** (tik H1 
modeliuose)

 ■ Žemas užpakalinis įlipimo į krovinių skyrių kraštas
 ■ Krovinių skyriaus LED apšvietimas (pasirinktinis 

elementas)***
 ■ Dvigubos stumdomosios šoninės durys (pasirinktinis 

elementas) (1 030 mm – „Van“; 930 mm – „Kombi“, DCiV)
 ■ Antros eilės įstiklinimas šoninėse krovinių skyriaus duryse 

(pasirinktinis elementas „Van“ modelyje)

A: 1 778 mm H2   B: 1 755 mm   C: 3,4 m
(L2 su perkišama pertvara)



„Van“ naudingoji talpa ir krovumas

„Double Cab-in-Van“ naudingoji talpa ir krovumas

Europadėklai x3
3 sėdynės

Europadėklas x1
6 sėdynės

Europadėklai x3
3 sėdynės

Europadėklai x2
6 sėdynės

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 508 kg 
(H1)/1 481 kg (H2)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 2 600 kg iki 3 400 kg

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 427 kg (H1)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 2 700 kg iki 3 400 kg

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 430 kg 
(H1)/1 395 kg (H2)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 2 900 kg iki 3 400 kg

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 349 kg (H1)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 2 900 kg iki 3 400 kg

7,2kub. m

8,3kub. m

Aukštas stogas (H2)

Aukštas stogas (H2)

6,0
kub. m

3,5
kub. m

6,8
kub. m

4,3
kub. m

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

„Van“ Trumpa važiuoklės bazė („L1“)

„Double Cab-in-Van“ Trumpa važiuoklės bazė („L1“)

„Van“ Ilga važiuoklės bazė („L2“)

„Double Cab-in-Van“ Ilga važiuoklės bazė („L2“)



Asortimentas 8-9

„Kombi“ naudingoji talpa ir krovumas

Skyrius daiktams po sėdyne
„Transit Custom“ furgono dviguba keleivio sėdynė su 
pakeliama sėdimąja dalimi ir po ja esančiu skyriumi daiktams. 
(Standartinė įranga)

Keleivių įlaipinimas
Pakrovimui skirtų šoninių durų angos dabar dar didesnės 
– 930 mm (1 030 mm „Van“ modelyje), todėl dar lengviau 
vežti keleivius, gabenti krovinius. 

Sutvirtinta pertvara
Įstiklinta, presuota pertvara per visą aukštį ir plotį garantuoja 
komfortą ir apsaugą „Transit Custom Double Cab-in-Van“ 
modelio keleiviams ir papildomą apsaugą kroviniui. 
(Standartinė įranga)

9 sėdynės

9 sėdynės

Europadėklas 1 200 mm x 
800 mm.

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 438 kg (H1)/1 381 kg (H2)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

Didžiausias bendrasis krovumas yra iki 1 346 kg (H1)/1 282 kg 
(H2)
Didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 3 100 kg iki 3 400 kg

1,6kub. m

2,5kub. m

Aukštas stogas (H2)

Aukštas stogas (H2)

1,3
kub. m

2,0
kub. m

Standartinis 
stogas (H1)

Standartinis 
stogas (H1)

„Kombi“ Trumpa važiuoklės bazė („L1“)

„Kombi“ Ilga važiuoklės bazė („L2“)





„Kombi“ 10-11

Komandos 
žaidėjas
Daugiau keleivių. Daugiau įrangos. Daugiau 
galimybių. 
Galite nuvežti brigadą į darbo vietą, tada atlenkti ar išimti galines sėdynes, kad 
galėtumėte maksimaliai išnaudoti vietą kroviniams. Arba naudoti jį kaip 
furgoną darbo dienomis, o savaitgaliais įdėti sėdynes ir keliauti su šeima bei 
draugais. Patvarus „Transit Custom Kombi“ – itin universalus: tinka tiek jums, 
tiek jūsų verslui.



Prašome užimti savo vietas
Dvejopa „Transit Custom Kombi“ paskirtis jau tapo įprasta. Iš ryto galite nuvežti keleivius į darbo vietą. Tuomet 
užlenkti ar išimti galines sėdynes ir vežtis įrankius ar įrangą.

Galinė pneumatinė pakaba
Automatiškai reguliuojasi taip, kad išlaikytų pastovų važiavimo 
aukštį, nepriklausomai nuo pakrovimo sąlygų, kad važiavimas 
būtų dar sklandesnis ir komfortiškesnis. Pasirinktinis 
elementas „Kombi“ M1 320 modelyje su GVM priskirtas 310) 

Galinės durys
„Kombi“ modelio galinės durys suteikia netrukdomą prieigą 
prie krovinių skyriaus, jas galima lengvai uždaryti patraukiant 
diržą. (Įstiklintos galinės durys (parodyta) yra pasirinktinis 
elementas „Van“, „Double Cab-in-Van“ ir „Kombi“ modeliuose, 
tačiau jo negalima pasirinkti H2) 

Lanksčios galinės sėdynės
Kiekvienos sėdynės atlošą galima 
palenkti į priekį ir sukurti plokščią 
darbo vietą. Tada, norint padaryti 
daugiau vietos, sėdynę (viengubą 
arba dvigubą) galima nulenkti į priekį 
arba visai išimti.

Lengva įlipti
Galines sėdynes lengva pasiekti pro 
šaligatvio pusėje esančias 
stumdomąsias šonines duris. 
(Standartinė įranga)

Parodytas modelis – „Transit Custom Kombi 
Trend L2 H2“, spalva „Chrome Blue metallic“ 
(pasirinktinis elementas) ir vairuotojo šoninės 
krovinių skyriaus stumdomosios durys 
(pasirinktinis elementas).



„Kombi“ 12-13



Efektyvumas
Jėga, kurios reikia jūsų verslui.
„Transit Custom“ furgoną varo pažangūs, galingi „Ford EcoBlue“ dyzeliniai varikliai. Visos versijos atitinka 
naujausių „Euro6“ standartų reikalavimus ir sukuria didelį sukimo momentą vežti sunkiems kroviniams, 
ekonomiškai. Galingi, švarūs ir ištobulinti „Ford EcoBlue“ dyzeliniai varikliai pasižymi pirmaujančių rinkoje ir 
apdovanojimų pelniusių „Ford EcoBoost“ benzininių variklių našumu ir technologija.

Pagrindinės technologijos, padedančios taupyti degalus
 ■ „Ford Auto-Start-Stop“ sistema
 ■ „Ford“ išmanusis regeneracinis krovimas
 ■ Pavarų perjungimo signalinė lemputė, padedanti vairuoti ekonomiškiau
 ■ Akceleracijos valdymas – unikalus variklio kalibravimas padeda sumažinti degalų sąnaudas vairuojant nepakrautą transporto 

priemonę
 ■ „Ford“ baterijos priežiūros sistema pailgina baterijos tarnavimo laiką, sumažina degalų sąnaudas ir užtikrina patikimą 

eksploatavimą

Pastaba. Kai kurios pirmiau nurodytos funkcijos yra pasirinktinės, už 
papildomą kainą ir gali būti prieinamos ne visuose modeliuose. Norėdami 
gauti daugiau informacijos, žr. techninių sąlygų lentelėse arba kreipkitės į savo 
„Ford“ komercinių transporto priemonių pardavimo atstovybę.

Efektyvus
2,0 l „Ford EcoBlue“ 105 AG
„Transit Custom“ „Ford EcoBlue“ 105 AG 
(77 kW)/360 Nm dyzelinis variklis pasižymi balansu 
tarp išskirtinio degalų sąnaudų ekonomiškumo 
(nuo 7,8 l/100 km* bendrai) ir puikių važiavimo 
charakteristikų bei rafinuotumo. Jo pažangiausia 
konstrukcija padeda sumažinti eksploatavimo 
išlaidas neaukojant krovumo ir galios.

*Nuo 203 g/km. WLTP bandymų duomenys. 

105 AG

360 Nm
Nuo

203g/km* 



Varikliai 14-15

Lankstus
2,0 l „Ford EcoBlue“ 130 AG
„Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)/385 Nm dyzelinis 
variklis pasižymi subalansuota galia. Jis sukuria 
daugiau galios ir sukimo momento, reikalingo norint 
padidinti bendrąją pakrautos transporto priemonės 
su priekaba masę (GTM) ir priekabos su stabdžiais 
masę nedidinant išmetamų teršalų kiekio.

**Nuo 205 g/km. WLTP bandymų duomenys.

Galingas
2,0 l „Ford EcoBlue“ 170 AG
„Ford EcoBlue“ 170 AG (125 kW) dyzelinis variklis 
sukuria 405 Nm sukimo momentą. Tai galingiausias 
variklis serijoje, kuris puikiai tiks transportuojant 
sunkius krovinius ir traukiant priekabas, neaukojant 
išskirtinio degalų sąnaudų ekonomiškumo (nuo 
7,9 l/100 km*** bendrai).

***Nuo 206 g/km. WLTP bandymų duomenys.

130 AG

170 AG
385 Nm

405 Nm

Nuo

205g/km* 

Nuo

206g/km* 55 % mažiau 
NOx nei 

ankstesnis 
standartas.

Didesnis našumas, 
mažiau išmetamųjų 
teršalų.
Naujasis „Transit Custom“ „Ford 
EcoBlue“ dyzelinis variklis atitinka 
griežčiausius „Euro 6“ (6c – N1 
kategorijoje, 6d-TEMP – „Kombi“ M1 
kategorijoje) išmetamų teršalų 
standartus, kurie apibrėžia 55 % 
mažesnį azoto oksido (NOx) kiekį, 
lyginant su ankstesniais „Euro5“ 
standartais. Selektyvinė 
išmetamųjų dujų valymo sistema 
„Selective Catalytic Reduction“ 
(SCR), naudojanti „AdBlue®“, 
karbamido/vandens pagrindo 
skystį, padedantį konvertuoti 
išmetamųjų dujų NOx medžiagas į 
azotą ir vandenį. Tada dalelių filtras 
pašalina daugiau nei 99 % kietųjų 
dalelių, išmetamų iš transporto 
priemonės išmetamojo vamzdžio.



Daugiau nesupainiosite 
degalų
Degalų pildymo sistema be dangtelio „Ford 
Easy Fuel“ neleidžia per klaidą įpilti 
netinkamų degalų. Be to, nebereikės liesti 
nešvaraus degalų bako dangtelio. 
(Standartinė įranga) 



Nuosavybės turėjimo kaštai 16-17

Nuosavybės 
turėjimo 
kaštai
Kiek furgoną naudosite – tiek jis taupys 
jūsų pinigus.
Kiekviena naujojo „Transit Custom“ automobilio detalė pasižymi patvarumu ir 
kokybe. Po daugelio tarnavimo metų jame jausitės taip pat gerai – ir jį vairuoti 
bus taip pat lengva – kaip pirmąją dieną.

 ■ „Auto-Start-Stop“ padeda užtikrinti didžiausią degalų sąnaudų ekonomiškumą 
(standartinis M1 kategorijos modelių ir modelių su automatine transmisija elementas; 
pasirinktinas kitų modelių elementas)

 ■ Greitėjimo kontrolės sistema – unikalus variklio kalibravimas, kurio paskirtis – riboti 
greitėjimą esant nesunkiai pakrautai transporto priemonei, taip siekiant sumažinti kuro 
sąnaudas (pasirinktinis elementas)

 ■ Variklio alyvos lygio įspėjamoji lemputė užsidegs, jeigu variklio alyvos būklė pablogės 
tarp techninių patikrinimų

 ■ Aukštai sumontuoti žibintai yra virš buferio linijos, siekiant jas apsaugoti nuo pavojaus
 ■ Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutikliai įspėja, kai trinkeles būtina pakeisti
 ■ Degalų filtro jutiklis įspėja apie vandens patekimą ar kamštį kuro sistemoje
 ■ Šoninės posūkio rodymo lemputės yra įtaisytos ant vidinio durų veidrodėlio krašto, 

siekiant sumažinti sugadinimo nelaimingo atsitikimo metu riziką. Veidrodėlius užlenkus, 
automobilio plotis sumažėja apie 190 mm

 ■ 12 metų garantija dėl kėbulo perforacijos leidžia nesinervinti dėl kėbulo prakiurimo iš 
vidaus

 ■ Iš kelių dalių surinkto galinio buferio konstrukcija padeda sumažinti remonto išlaidas



Ryšio sistema
Susipažinkite su geriausiu naujuoju jūsų telefono draugu.
„Ford SYNC 3“
Naujoji „Ford SYNC 3“ sistema sklandžiai prisijungs prie jūsų išmaniojo telefono, suteikdama jums galimybę 
valdyti viską: nuo telefono skambučių ir tekstinių pranešimų iki muzikos grojimo ir palydovinės navigacijos. Visa tai 
galėsite atlikti naudodamiesi 8 colių įstrižainės jutikliniu ekranu ar išskirtinai paprastomis balso komandomis. 
(Pasirinktinis elementas)

„SYNC 3“ funkcijos
 ■ Atlikti ir priimti skambučius su laisvųjų rankų įranga
 ■ Lengvai naudojama navigacija
 ■ Klausytis savo muzikos (prisijungti prie „Spotify“)
 ■ Jutiklinio ekrano sąsaja
 ■ Tekstinių pranešimų perklausa

Jutiklinis ekranas
„SYNC 3“ 8 colių jutiklinis ekranas palaiko daugkartinio 
spustelėjimo „swipe“ ir mastelio keitimo braukiant pirštais 
„pinch-to-zoom“ funkcijas ir leidžia keisti programų 
piktogramų išdėstymą bei ekrano foną taip pat, kaip savo 
planšetėje arba išmaniajame telefone. Taip pat galite 
persijungti tarp dienos bei nakties režimų ir pritaikyti 
nustatymus keliems naudotojams.

„Applink“, „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“
Su „SYNC“ suderinamas programėles galėsite valdyti su 
„AppLink“, o „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ jums leis 
pasinaudoti išmaniojo telefono HMI sistema per „SYNC 3“ 
8 colių įstrižainės jutiklinį ekraną.

Pagrindiniame paveiksle parodytas „Transit Custom Limited“ (nėra šio 
modelio) su griežtus techninius reikalavimus atitinkančia automobilio 
multimedijos sistema. 
Pastaba. Visos „SYNC 3“ išmaniųjų telefonų integravimo galimybės 
prieinamos tik su „iPhone 5“ / „Android 5.0“ („Lollipop“) ar naujesnėmis 
versijomis. Kai kurioms „SYNC 3“ funkcijoms reikalingas interneto ryšys, todėl 
gali būti taikomi papildomi mokesčiai: norėdami patikrinti, ar jūsų rinkoje 
teikiamos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, ieškokite informacijos 
oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse. 

„Klausytis pranešimo“

„Rasti miesto 

centrą“

„Man reikia degalų“

„Man reikia pastatyti 

automobilį“

„Skambinti Džonui“

„Aš alkanas“
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Būkite pasiruošę
Mato tai, ko jūs nematote.
Naujasis „Ford Transit Custom“ pasižymi pranašumais, kuriuos suteikia naujausios technologijos, skirtos saugoti 
jus, jūsų furgoną ir aplinkinius.

Informacijos apie nematomą ruožą sistema
Kai tik važiavimo metu kita transporto priemonė – lengvasis automobilis, furgonas ar sunkvežimis – atsiduria jums prastai 
matomame ruože, jus apie tai įspėja atitinkamame veidrodėlyje matoma įspėjamoji lemputė.

Eismo apžvelgimo ir perspėjimo sistema „Cross Traffic Alert“
Eismo apžvelgimo sistema „Cross Traffic Alert“ atlieka kliūčių 
kairėje ir dešinėje pusėje paiešką, kai jūs važiuojate atbuline 
eiga iš automobilio statymo vietos, kurioje keliai kertasi 
statmenai. Jeigu bus aptikta kokia nors judanti transporto 
priemonė ar kokia kita kliūtis, sistema siųs vaizdinį ir garsinį 
įspėjamuosius signalus. „Ford“ informacijos apie nematomą 
ruožą sistemos paketo dalis.

Garsinis signalas
Transporto priemonės gale esantys jutikliai gali įspėti jus apie 
važiuojančius eismo dalyvius, kai išvažiuojate iš stovėjimo 
vietos, kurioje užstojamas vaizdas.
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Pagalbos vairuotojui technologijos padeda laiku reaguoti į 
aplinkybes.
Naujasis „Transit Custom“ derinantis informaciją, gaunamą iš priekyje įrengtos vaizdo kameros ir radaro 
technologijos, gali padėti įvairiose vairavimo situacijose. Susidūrimų prevencijos sistemos (pasirinktinis 
elementas), galinčios įspėti jus apie gresiantį susidūrimą, bei eismo juostos stebėjimo ir perspėjimo sistemos 
(pasirinktinis elementas) dėka „Transit Custom“ furgonas yra pajėgesnis nei bet kada anksčiau ištiesti jums 
pagalbos ranką sudėtingose situacijose.

Susidūrimų prevencijos sistema
Naudodama radarą ir kamerą, „Pre-Collision Assist“Ø2) budriai 
stebi priešais esantį kelią. Sistema stebi, kiek priartėjate prie 
kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų – net ir tamsoje, apšviestų 
priekiniais automobilio žibintais – ir gali įspėti jus apie galimą 
susidūrimą. Jeigu nesureaguosite į sistemos įspėjamuosius 
signalus, „Active Braking“Ø2) paruoš stabdžių sistemą ir gali 
automatiškai pradėti stabdyti automobilį, siekiant išvengti 
susidūrimo ar sušvelninti jo padarinius. (Pasirinktinis 
elementas)

Eismo juostos stebėjimo ir perspėjimo sistemaØ*2)

Gali atpažinti, kada jūsų automobilis pernelyg priartėja prie 
eismo juostos linijų nerodydamas posūkio signalo, ir perspėja 
jus siųsdama virpesius į vairą. (Pasirinktinis visų serijų 
elementas ir paketo dalis „Trend“ ir „Sport“ modeliams) 

Vairuotojo perspėjimo signalasØ2)

Šios sistemos paskirtis – perspėti jus nustačius pasikeitusį 
vairavimo stilių, bylojantį apie sumažėjusį vairuotojo budrumą. 
Iš pradžių, prietaisų skydelyje bus rodoma perspėjamoji 
piktograma, o jei vairuotojo budrumas toliau silps, įsijungs 
perspėjamasis garsinis signalas. (Standartiškai tiekiama kartu 
su eismo juostų stebėjimo ir perspėjimo sistema „Lane-
Keeping Alert“)

Kelio ženklų atpažinimasØ

Sistema gali automatiškai aptikti standartinio formato greičio 
ribojimo ženklus ir rodyti duomenis apie greičio apribojimą 
prietaisų skydelyje. Išmani greičio reguliavimo sistemaØ2) 
derina kelio ženklų atpažinimo sistemos ir reguliuojamo greičio 
ribotuvo funkcijas, kad nustatytų galiojantį greičio ribojimą ir 
automatiškai pagal tai nustatytų automobilio greitį[1]. 
Vairuotojas taip pat gali pasirinkti leidžiamą maksimalaus 
greičio nuokrypį nuo nustatyto greičio apribojimo. Automobilis 
važiuoja įprastai, tačiau neviršys nustatyto greičio, nebent 
vairuotojas tyčia nepaiso apribojimo. (Pasirinktinis elementas, 
įsigyjamas užsisakant adaptyvią pastovaus greičio palaikymo 
sistemą ir navigaciją) 

Budrumas

ØNaudojami jutikliai.
*Veikia, kai greitis viršija 65 km/h keliuose su keliomis eismo juostomis, kurios 
pažymėtos aiškiai matomomis linijomis.
2)Pagalbinė vairuotojo įranga.
[1]Greičio apribojimai gali skirtis priklausomai nuo kelio sąlygų ir transporto 
priemonės dydžio. Vairuotojas yra atsakingas už greičio apribojimų laikymąsi 
bet kuriuo metu.
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Patobulintas apšvietimas, garantuojantis išskirtinį 
matomumą.
„Transit Custom“ furgonas su stilingais ir galingais naujaisiais žibintais – sukurtas būti pastebėtas.

Projekciniai priekiniai žibintai su statiniais posūkių žibintais ir 
šviesios diodų dieniniais žibintais
Pasukus automobilio vairą daugiau kaip 30 laipsnių, posūkių 
žibintai apšviečia tą kelio pusę, į kurią sukama, ir taip pagerina 
matomumą naktį. Veikia, kai greitis ne didesnis nei 30 km/h. 
(Standartinis „Trend“ ir „Sport“ elementas, pasirinktinis 
„Ambiente“ elementas)

Ksenoniniai priekiniai žibintai su statiniais posūkių žibintais
„Transit Custom“ naujieji ksenoniniai priekiniai žibintai pasižymi 
puikia apšvietimo kokybe, lyginant su halogeninėmis 
lemputėmis, o energijos sunaudoja dar mažiau. Statiniai 
posūkių žibintai, sumontuoti kiekviename priekiniame žibinte, 
apšviečia kampus posūkiuose, kai važiuojama lėčiau nei 
60 km/h greičiu. Kai lauke yra pakankamai tamsu, žibintai 
įsijungia automatiškai, siekiant užtikrinti gerą matomumą. 
(Pasirinktinis elementas „Trend“ ir „Sport“ versijose) 

Matykite ir būkite matomi
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Pažangios sistemos, palengvinančios jūsų darbą.
„Transit Custom“ galima įsigyti su gausia saugos ir pagalbos vairuotojui įranga, kuri jūsų darbo dieną padarys dar 
saugesnę ir lengvesnę.

Virtimo prevencijos posūkiuose kontrolės sistemaØ1)

„Ford“ unikalus virtimo greičio jutiklis padeda virtimo 
stabilumo kontrolės sistemai laikyti ratus ant kelio, kai 
važiuojama su aukštu svorio centru ir posūkiuose su nuolydžiu. 
(Standartinė įranga)

„Auto-Start-Stop“
Sustojus prie šviesoforo arba laukiant eilėje ši technologija gali 
automatiškai išjungti variklį (nepertraukiant energijos tiekimo 
tokiems elementams kaip priekiniai žibintai, oro 
kondicionierius, radijas ir „Ford SYNC“ sistema). Kai esate 
pasirengę pajudėti, tiesiog kaip įprasta nuspauskite sankabos 
pedalą ir pasirinkite pirmąją pavarą arba nuspauskite 
akceleratorių, jei naudojate automatinę pavarų dėžę, ir sistema 
įsijungs iš naujo. „Auto-Start-Stop“ sistema ypač efektyvi 
važiuojant mieste ir didmiesčių gatvėmis, kur ji gali sumažinti 
degalų sąnaudas iki 10 % (miesto ciklas). (Standartinis 
elementas M1 kategorijos modeliuose ir nurodytuose 
modeliuose su automatine transmisija. Pasirinktinas kitų 
modelių elementas).

Šoninio vėjo kompensavimo sistemaØ1)

Padeda vairuotojui išsilaikyti eismo juostoje pučiant stipriam, 
gūsingam vėjui, naudojant ESC sistemą, nustatančią, kada 
transporto priemonę veikia šoninis vėjas. 

Sukibimo kontrolės sistema1)

Leidžia išvengti per didelio ratų prasisukimo ir užtikrina 
geriausią sukibimą, našumą ir stabilumą. Tada, kai to labiausiai 
reikia. Sistema nuolat stebi ir reguliuoja galią, perduodamą 
kiekvienam automobilio ratui, ir užtikrina maksimalų sukibimą 
akceleruojant. (Standartinis elementas „Kombi“ modelyje)

Pagalbinė avarinio stabdymo sistemaØ1)

Ši sistema atpažįsta situacijas, kai būtina staiga sustabdyti 
automobilį, ir padidina stabdžių sistemos slėgį, kartu ir 
stabdymo galią. (Standartinis elementas „Kombi“ modelyje)

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)Ø1)

Sukurta padėti suvaldyti automobilį ekstremaliomis važiavimo 
sąlygomis. Ji nustato, kada automobilis krypsta nuo jūsų 
pasirinktos trajektorijos, ir padeda jį išlaikyti kelyje reguliuojant 
stabdymo jėgą ir variklio galią.

Įspūdinga vilkimo galia
„Transit Custom“ velkamoji galia siekia net 2 800 kg*, o platus 
saugos priemonių asortimentas saugo ne tik jus, bet ir jūsų 
priekabą. (Profesionalams gali reikėti skaitmeninio 
tachografo)

Priekabos siūbavimo kontrolės sistemaØ1)

Sukurta taip, kad aptikus siūbuojant priekabą, sistema padėtų 
siūbavimą neutralizuoti ir padėtų suvaldyti priekabą. 
(Pasirinktinis elementas ir įjungiamas su pasirinktiniu „Ford“ 
priekabos tempimo kablio priedu)

Pagalbinė pajudėjimo įkalne sistemaØ2)

Sistema neleidžia automobiliui imti riedėti šlaitu atgal, kai 
perkeliate koją nuo stabdžių pedalo ant akceleratoriaus 
pedalo. Ji veikia važiuojant ne tik pirmyn, bet ir atbuline eiga, 
todėl idealiai tinka vežant ar velkant sunkų krovinį. 
(Standartinis elementas „Kombi“ modelyje)

Išmanus

ØNaudojami jutikliai.
*Maksimali L2 serijos modelių velkamoji galia. 
1)Saugos įranga.
2)Pagalbinė vairuotojo įranga.
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Šoninės užuolaidinės oro 
pagalvėsØ1)

Suteikia papildomą vairuotojo ir keleivių ant 
priekinės sėdynės apsaugą. (Pasirinktinis 
elementas, įsigyjamas kaip paketo dalis)



Statymo atstumo jutikliai
Priekinis ir galinis statymo atstumo jutikliai 
garso signalo pagalba padeda jums pasirinkti 
saugų automobilio statymo atstumą. 
(Standartinis „Trend“ ir „Sport“ elementas, 
pasirinktinis „Ambiente“ elementas)

„SelectShift“ automatinė 
transmisija
Šešių pavarų automatinė transmisija užtikrina 
lygų vairavimą be įtampos, ypač vairuojant 
mieste, kur reikia dažnai sustoti. Jei norite, 
galite perjungti pavaras rankiniu būdu ant 
prietaisų skydo sumontuotos svirties pagalba 
arba užfiksuoti kurią nors pavarą sudėtingose 
sąlygose, pvz., ant slidaus kelio arba stačios 
įkalnės. (Yra 170 PS modeliuose) 

„SYNC 3 Live Traffic“*
Suteikia tikralaikę eismo informaciją: eismo 
judėjimo greitį, avarijas ir uždarytus kelius, taip 
pat nukreipia alternatyviais maršrutais ir 
padeda išvengti problemiškų ruožų.

Perkišama pertvara
Pakeliamas skydas pertvaroje leidžia prakišti 
krovinį į daiktadėžės sritį po sėdyne ir saugiai 
pervežti vamzdžius ar kopėčias iki 3 m ilgio 
(3,4 m L2 modelyje).

Funkcijos, palengvinsiančios 
jūsų gyvenimą
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Adaptyvi pastovaus greičio 
palaikymo sistema 
„Adaptive Cruise 
Control“Ø2)

Nustatykite pageidaujamą greitį ir adaptyvi 
pastovaus greičio palaikymo sistema padės 
išlaikyti iš anksto nustatytą atstumą iki 
priekyje esančios transporto priemonės. Jeigu 
jutikliai nustatys, kad eismas priekyje lėtėja, 
jūsų automobilio greitis bus automatiškai 
mažinamas. Kai eismo kamštis išsisklaidys, 
jūsų automobilio greitis vėl padidės iki 
anksčiau nustatyto. (Standartinis „Trend“ ir 
„Sport“ elementas, pasirinktinis „Ambiente“ 
elementas) 

„Quickclear“ šildomas 
priekinis stiklas
Nudžiovina priekinio lango stiklą per kelias 
sekundes, net ir tada, kai rytais šąla.

Galinio vaizdo kamera su 
pagalbine priekabos 
prikabinimo sistema
Įjungus atbulinę pavarą, vaizdas iš galinės 
kameros rodomas multifunkciniame ekrane. 
Linijos, rodomos ant kameros rodomo vaizdo, 
linijos padeda vairuotojui nustatyti 
automobilio judėjimo kryptį. (Pasirinktinis 
elementas)

230 maitinimo lizdas
Patogus 150 W, 230 V maitinimo lizdas, 
įrengtas tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių, gali 
būti naudojamas įrankiams, nešiojamiesiems 
kompiuteriams ir kitiems elektriniams 
prietaisams pakrauti be jokių specialių 
adapterių. (Standartinė įranga)

ØNaudojami jutikliai.
2)Pagalbinė vairuotojo įranga.
*Prieiga prie „Live Traffic“ paslaugos yra nemokama 
pirmuosius 2 metus, užregistravus naują „Ford“ 
automobilį su „SYNC 3“ navigacijos sistema; po to 
paslauga prieinama už metinį mokestį.



„Ambiente“

Išorės įranga
 ■ Rankomis reguliuojami durų veidrodėliai su 

integruotu šoniniu posūkių žibintu 
 ■ Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų 

užraktas
 ■ Stumdomosios durys kroviniui keleivių 

pusėje
 ■ Priekiniai žibintai su išjungimo delsa
 ■ Priekiniai ir galiniai purvasargiai
 ■ Užpakalinis buferis iš kelių dalių
 ■ 15 colių skersmens plieniniai ratlankiai su 

daliniais gaubtais (nėra 340 serijoje ir 
modeliuose su automatine transmisija)

 ■ 16 colių skersmens plieniniai ratlankiai su 
daliniais gaubtais 320 ir 340 serijose ir 
visose modelių su automatine transmisija 
serijose Vidaus įranga

 ■ ICE parengiamosios įrangos pakuotę, 
kurioje yra keturi garsiakalbiai, viena AM/
FM antena ir 4 stipinų PU vairas

 ■ 4 krypčių reguliuojama vairo kolonėlė
 ■ Elektra valdomi priekiniai langai
 ■ 4 padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė 

su porankiu
 ■ Daiktadėžė su dangčiu, kurioje galima 

laikyti daiktus, kurių dydis yra A4 formato 
lapo

 ■ Standartinis darbinis kintamosios srovės 
generatorius (165 AMP)

 ■ Sudvejinta keleivio sėdynė su pakeliama 
sėdimąja dalimi, daiktadėže po ja

 ■ Krovinių skyriaus apšvietimas
 ■ Pavarų perjungimo signalinė lemputė, 

padedanti vairuoti ekonomiškiau
 ■ 8 krovinių skyriaus tvirtinimo kilpos
 ■ Vidaus rankenos ir mažas viršuje esantis 

pultas (1DIN horizontalus)

Prieinami pasirinktinės 
įrangos paketai:
„Visibility Pack“ – „Low“

 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

„Visibility Pack“ – „High“
 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

 ■ Automatiniai priekiniai žibintai
 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliu

Varikliai*
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“ 105 AG (77 kW)/360 

Nm
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“ 130 AG (96 kW)/385 

Nm
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“, 170 AG (125 kW)/405 

Nm su rankiniu/automatiniu pavarų 
perjungimu

Kėbulo stiliai
 ■ „Van“
 ■ „Double Cab-in-Van“
 ■ „Kombi“

Parodytas „Transit Custom Ambiente“ L1 H1 modelis, 
kėbulo spalva „Moondust Silver metallic“ (pasirinktinis 
elementas).

*Prieinamumas gali keistis atsižvelgiant į GVM ir 
priklausomai nuo trumpos važiuoklės bazės (SWB) ir 
ilgos važiuoklės bazės (LWB) modelių. Specifikacijos 
taikomos tik „Van“ kėbulo stiliui. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, susisiekite su savo vietiniu „Ford“ prekybos 
atstovu.
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„Trend“
Išorinė įranga, papildomai 
prie „Ambiente“ paketo

 ■ Elektros energija reguliuojami ir šildomi 
vienspalviai durų veidrodėliai

 ■ Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai 
su statiniais posūkių žibintais ir šviesos 
diodų dieniniais žibintais

 ■ Kėbulo spalvos priekinio buferio ir kėbulo 
spalvos užpakalinio buferio antgaliai

 ■ Priekiniai rūko žibintai
 ■ Ratų gaubtai 
 ■ Priekinis ir užpakalinis statymo atstumo 

jutikliai

Salono įranga, papildomai 
prie „Ambiente“ paketo

 ■ ICE 12 paketas: AM/FM radijo imtuvas, 4 
garsiakalbių, USB jungtis, „Bluetooth®“, 
mikrofonas, garso/radijo valdikliai ant vairo  

 ■ Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
reguliuojamu greičio ribotuvu

 ■ 4 padėčių reguliuojama vairuotojo sėdynė 
su juosmens atrama ir porankiu

 ■ Neautomatinis oro kondicionierius
 ■ Oda aptrauktas vairaratis.
 ■ Rakinama daiktadėžė
 ■ Žemėlapio skaitymo lemputės
 ■ Lengvai valomos krovinių skyriaus grindys

Prieinami pasirinktinės 
įrangos paketai:
„Visibility Pack“ – „Low“

 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Mažo ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

„Visibility Pack“ – „High“
 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Mažo ploviklio kiekio jutiklis
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

 ■ Automatiniai priekinių žibintų valdymo 
įtaisai

 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliu

Varikliai*
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“ 105 AG (77 kW)/360 

Nm
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“, 130 AG (96 kW)/385 

Nm su rankiniu/automatiniu pavarų 
perjungimu

 ■ „2.0 Ford EcoBlue“, 170 AG (125 kW)/405 
Nm su rankiniu/automatiniu pavarų 
perjungimu

Kėbulo stiliai
 ■ „Van“
 ■ „Double Cab-in-Van“
 ■ „Kombi“

*Prieinamumas gali keistis atsižvelgiant į GVM ir priklausomai nuo trumpos važiuoklės bazės (SWB) ir ilgos važiuoklės 
bazės (LWB) modelių. Specifikacijos taikomos tik „Van“ kėbulo stiliui. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite 
su savo vietiniu „Ford“ prekybos atstovu. „Bluetooth®“ žodinis simbolis ir prekės ženklas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ 
nuosavybė. „Ford Motor Company Limited“, o jos darbuotojai šį prekių ženklą naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai 
ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

Parodytas „Transit Custom Trend L1 H1“ modelis, kėbulo spalva „Race Red solid“.

Neautomatinis oro kondicionierius
(Standartinė įranga)

Priekinis ir užpakalinis statymo atstumo 
jutikliai
(Standartinė įranga)



Serijos apžvalga „Trend“ 32-33



„Sport“
Papildomos „Limited“ 
išorinės savybės

 ■ Sportinio stiliaus komplektas – priekinio 
bamperio apdaila su unikaliais rūko žibintų 
apvadais, kėbulo spalvos šoniniais 
slenksčiais, galinio bamperio apdaila, 
sportinio stiliaus juostelės ant kapoto ir 
priekinių bei galinių ratų arkos pailginimai 
su unikaliais purvasaugiais.

 ■ 17 colių skersmens 5x2 stipinų lengvo 
lydinio ratlankiai

 ■ Padangų slėgio kontrolės sistema

Papildomos „Limited“ vidaus 
savybės

 ■ Dalinė odinė sėdynių apdaila
 ■ Dalinės lubos
 ■ ICE 16 paketas: AM/FM radijo imtuvas, 4 

garsiakalbiai, 2 USB jungtys, „Bluetooth®“, 
4 colių įstrižainės TFT ekranas, mikrofonas, 
garso/radijo valdikliai ant vairo

Prieinamas pasirinktinių 
elementų paketas:
„Visibility Pack“ – „High“

 ■ Šildomas priekinio lango stiklas
 ■ Mažo ploviklio kiekio jutikliai
 ■ Du elektra reguliuojami, šildomi ir 

užlenkiami išoriniai veidrodėliai su šoniniais 
posūkių žibintais

 ■ Automatiniai priekiniai žibintai
 ■ Stiklo valytuvai su lietaus jutikliu

Variklis
 ■ „2.0 Ford EcoBlue“, 170 AG (125 kW)/405 

Nm su rankiniu/automatiniu pavarų 
perjungimu

Kėbulo stiliai
 ■ „Van“

„Bluetooth®“ žodinis simbolis ir prekės ženklas yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė. „Ford Motor Company Limited“ ir 
jos darbuotojai šį prekių ženklą naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems 
savininkams.

Parodytas „Transit Custom Sport“ L1 H1 modelis, kėbulo spalva „Chrome Blue metallic“ (pasirinktinis elementas).

Dalinė odinė sėdynių apdaila  
(Standartinė įranga)

18 colių skersmens lengvo lydinio ratlankiai 
su 235/50R18 padangomis
(negalimi)



Serijos apžvalga „Sport“ 34-35



1.

4.

2.

5.

3.

Spalvos ir apdaila

1. „Ambiente“
Sėdynių intarpai: „Quadrant“, spalva „Dark 
Palazzo Grey“  
Sėdynės laikiklis: „City“, spalva „Ebony“  
(Standartinis elementas)

2. „Ambiente“
Sėdynių intarpai: „Crosshatch“ ant „Salerno“ 
odos, spalva „Dark Palazzo Grey“  
Sėdynės laikiklis: „Salerno“ viniplastas, spalva 
„Ebony“ 
(nėra)

3. „Trend“
Sėdynių intarpai: „Capitol“, spalva „Ebony“  
Sėdynės laikiklis: „City“, spalva „Ebony“  
(Standartinis elementas)

4. „Limited“
Sėdynių intarpai: „Inroad Emboss“, spalva 
„Ebony“  
Sėdynės laikiklis: „Marl“, spalva „Ebony“ 
(nėra tokio modelio)

5. „Sport“
Sėdynių intarpai: „Dynamo Emboss on Eton“, 
spalva „Ebony“  
Sėdynės laikiklis: „Salerno“ oda, spalva 
„Ebony“  
(Standartinis elementas)

Pasirinkite spalvą ir apdailą, kuri 
geriausiai tiktų jūsų verslo įvaizdžiui.



1.

4.

2.

5.

3.

Spalvos ir apdaila 36-37

*Kėbulo dažymas „metallic“ arba „mica“ spalvomis yra pasirinktinis, už papildomą kainą.
„Ford Transit Custom“ automobiliui suteikiama „Ford Corrosion Protection“ garantija 12 metų nuo pirmosios registracijos. Priklausomai nuo numatytų sąlygų.
Pastaba. transporto priemonių iliustracijos skirtos tik tam, kad pirkėjas susipažintų su galimomis kėbulo spalvomis. Iliustracijos neatspindi dabartinių techninių savybių. Dėl spausdinimo proceso galimybių ribotumo šioje brošiūroje pateikti 
spalvų ir apdailos pavyzdžiai gali skirtis nuo tikrųjų spalvų ir apdailų.

„Frozen White“
Gryna kėbulo spalva

„Diffused Silver“
Metaliko kėbulo spalva*

„Magnetic“ 
Metaliko kėbulo spalva*

Cinko danga Fosfato danga Elektrolitinė danga Gruntas Viršutinė danga Permatoma danga 
(ne su „Frozen White“ kėbulo spalva)

„Race Red“
Gryna kėbulo spalva

„Orange Glow“
Metaliko kėbulo spalva*

„Moondust Silver“
Metaliko kėbulo spalva*

„Blazer Blue“
Gryna kėbulo spalva

„Chrome Blue“
Metaliko kėbulo spalva*

„Shadow Black“
„Mica“ kėbulo spalva*

12 metų garantija dėl prakiurimo
„Transit Custom“ skardų patvarumą lemia kruopštus kelių etapų dažymo procesas. Derva padengtos plieninės kėbulo dalys, nenudėvima viršutinė danga, naujos medžiagos ir jų pritaikymo procesai 
užtikrins ne tik ilgaamžiškumą, bet ir puikią kėbulo išvaizdą daugelį metų.



Pritaikykite automobilį savo poreikiams 

+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies garantija. Daugiau informacijos paskutiniame 
viršelio puslapyje.
Jei domina „Ford“ prekės ženklo daiktai, pvz., drabužiai, laisvalaikiui skirtos prekės ar 
automobilių modeliukai, apsilankykite svetainėje www.fordlifestylecollection.com

Užpakalinės kopėčios
Leidžia saugiai ir paprastai užlipti ant furgono 
stogo. (Ne daugiau kaip 125 kg; tik galinėms 
krovinių skyriaus durims su 180 laipsnių 
atidaromais vyriais) (pasirinktinis elementas 
ir priedas)

Galinio lango apsauginės grotelės
Kokybiškos galini lango apsauginės grotelės 
saugo jūsų krovinį nuo vagystės ir 
transportavimo metu. Netinka modeliams su 
keltuvu. (pasirinktinis elementas ir priedas)

Vidinis stogo stelažas
Du juodi plieniniai stelažai išlaiko krovinį iki 
50 kg. Juos galima pritvirtinti skirtingose 
vietose ant vidinių išilginių stogo sijų virš 
lanksčių grindų. (pasirinktinis elementas ir 
priedas)

Lanksčios grindys
Neslidžios lanksčios grindys ir aliumininiai 
fiksuojamieji turėklai ant grindų ir šoninių 
sienų leidžia lengvai pritaikyti ir panaudoti 
stelažus, krovinių skyriaus pertvaras ir 
pritvirtinti krovinį. (Pasirinktinis elementas; 
nėra „Double Cab-in-Van“ modelyje)

„Q-Top®“+ („Q-Tech“) stogo bagažinė
Lengva aliuminio konstrukcija leidžia pervežti 
papildomą krovinį*. Puikiai tinka didelių, ilgų ar 
stambiagabaričių daiktų pervežimui ir tokiu 
būdu suteikia jums daugiau lankstumo jūsų 
kasdieninėje veikloje. (Priedas)
(žemas stogas; maksimali stogo apkrova – 
150 kg, įskaitant stogo bagažinės svorį: 
daiktams lieka 120 kg)

*Žr. transporto priemonės svorio ir krovumo duomenis.

„Q-Top®“+ („Q-Tech“) kopėčių volelis 
„Q-Top®“+ („Q-Tech“) stogo bagažinei
Galinis kopėčių volelis, skirtas palengvinti 
kovimą ir iškrovimą. (priedas) (trumpai ir ilgai 
važiuoklės bazei; 150 cm; tvirtinama ant stogo 
bagažinės) 

Integruotas stogo bagažo rėmas
Galima vežti iki 130 kg („Sport“ modelyje – 
80 kg) siekiančius krovinius ir susilanksto į 
stogo plokštumą, kai nėra naudojamas. Turi 
krovinio stabdiklį ir integruotus T lizdus, kurie 
yra suderinami su standartiniais stogo bagažo 
rėmo priedais, užtikrinančius didžiausią stogo 
bagažo rėmo pajėgumą ir pritaikomumą. 
(Pasirinktinis elementas ir priedas tik H1 
modeliuose) 

„Thule®“+ profesionalus slankiojamasis 
kopėčių laikiklis
Taupo laiką, tvirtai ir ergonomiškai tvirtina 
kopėčias. Ištraukiamos palei furgono šoną ir 
pasvyra nuo stogo, taip palengvindamos 
krovimą. Kopėčių laikiklyje yra keturi krovinio 
stabdikliai ir kopėčių fiksatorius. (Priedas)

„ClimAir®“+ vėjo kreipikliai
Leidžia grynam orui patekti į automobilį 
važiuojant su atidarytais priekiniais langais, 
kai net lengvai lyja ar sninga. (Priedas) 

Tvirtinamieji turėklai (pasirinktinis 
elementas) ir slankiojamieji blokai su 
kabliukais (10 vnt.) kroviniui tvirtinti
(pasirinktinis elementas ir priedas)

„Brink®“+ tempimo kablys 
Siekiant suteikti dar daugiau transportavimo 
galimybių, su tempimo kabliu galima vilkti iki 
2 500 kg, priklausomai nuo variklio tipo. 
(Daugiau informacijos gausite iš savo „Ford“ 
atstovybės) (pritvirtintas, nesuderinamas su 
atlenkiamu atsarginio rato laikikliu) (priedas)



Pasirinktiniai elementai ir priedai 38-39

Lengvo lydinio ratlankiai
16 colių skersmens 5x2 stipinų lengvo lydinio 
ratlankiai (standartinis elementas „Limited“ 
modeliuose ir priedas) su užrakinamomis rato 
veržlėmis (priedas).

„Xvision (SCC)“+ automobilio statymo 
atstumo jutikliai 
Garsinis signalas padės jums įvertinti 
atstumus statant automobilį. (Priedas) 

Variklio apsauginis skydas
Tvirtas nerūdijančio metalo apsauginis skydas 
saugo variklį nuo akmenukų ir kitų kelio 
atplaišų. Lengvai nuimamas keičiant alyvą ir 
atliekant planinį aptarnavimą. (pasirinktinis 
elementas ir priedas)

Purvasargiai
Gražios formos purvasargiai padės apsaugoti 
jūsų „Transit Custom“ kėbulą nuo akmens 
skaldos ir kelio purvo. (Priekinis standartinis 
elementas, galinis pasirinktinis elementas ir 
priedas) 

Visoms oro sąlygoms tinkami grindų 
kilimėliai
Visoms oro sąlygoms tinkami grindų kilimėliai 
yra gaminami pagal specialų užsakymą, kad 
tobulai tiktų jūsų „Ford“ automobiliui ir 
apsaugotų jį nuo purvo ir drėgmės. Saugiai 
įsitvirtina tiesiai ant transporto priemonės 
grindų. (Priedas)

„Bott“+ krovinio tvirtinimo tinklas
Pritvirtinkite krovinius saugiai ir lengvai su 
lengvasvore reguliuojama krovinių tinklo 
sistema, kuri bus labai naudinga kurjerių ir 
krovinių pristatymo tarnyboms. Tvirtinama 
prie šonuose sumontuotų pririšimo vietų; 
nenaudojant galima laikyti krepšyje. 
Maksimali apkrova – 500 daN. Prieinama L1 ir 
L2 modeliuose. (pasirinktinis elementas ir 
priedas)

Medinė krovinių skyriaus grindų danga
Krovinių skyriaus grindų rinkinį sudaro dviejų 
dalių medinės grindys su neslystančia danga 
ir integruoti aliumininiai lėktuvų tipo turėklai. 
Maksimali turėklo apkrova – 500 daN. 
(pasirinktinis elementas ir priedas)
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„Van“ / „Double Cab-in-Van“ matmenys
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„Van“

„Double Cab-in-Van“

L1 H1 6,0 kub. m

L1 H1 3,5 kub. m

L1 H2 7,2 kub. m

L2 H1 6,8 kub. m

L2 H1 4,3 kub. m

L2 H2 8,3 kub. m



D
A

H

N

K

L

M

I

JC

O

B

E

F

G

D
A

G

H

N

K

L

M

I

JC

O

B

E

F

Matmenys 40-41

„Kombi“ matmenys
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„Kombi“

*SAE metodas.

L1 H1 1,3 kub. m

L1 H2 1,6 kub. m

L2 H1 2,0 kub. m

L2 H2 2,5 kub. m



Maksimaliai išnaudokite savo 
naująjį „Ford“

„Ford Transit Custom“ furgonas sukurtas krovinių pervežimui 
ir jų pervežti gali tikrai daug.
Naujo furgono pasirinkimas yra svarbus sprendimas ir prieš jį 
priimant reikia apsvarstyti daugybę veiksnių. Nors kai kurie 
aspektai, tokie kaip tinkamiausios versijos pasirinkimas, 
numatytos pirminės panaudojimo paskirties ir krovinių skyriaus 
dydžio nustatymas yra santykinai paprasti, kiti, pavyzdžiui, 
krovumo apskaičiavimas, yra kur kas sudėtingesni.

Keliamoji galia
Norėdami apskaičiuoti keliamąją galią, turite žinoti: 
automobilio masę su keleiviais bei kroviniu ir transporto 
priemonės masę be krovinio.
GVM – maksimali leistina pakrautos ir paruoštos eksploatacijai 
transporto priemonės masė, kuri apima pačios transporto 
priemonės, priedų, vairuotojo ir ekipažo (imant pramonėje 
taikomą standartinį svorį – 75 kg asmeniui), skysčių, 90 % 
pilno degalų bako (1 litras dyzelio = apytiksliai 0,85 kg), 
papildomos ir atsarginės įrangos bei krovinio masę.
Kad būtų paprasčiau, „Ford Transit“ modelių numeriai atspindi 
jų bendrąją pakrautos transporto priemonės masę (GVM). 
Pavyzdžiui, „280“ modelio bendroji pakrautos transporto 
priemonės masė yra apie 2 800 kg; o „300“ modelio –  apie 
3 000 kg.
Transporto priemonės masė be krovinio – standartinės 
komplektacijos „Ambiente“ versijos transporto priemonės 
masė, į kurią įeina skysčių ir 90 % pilno degalų bako masė, 
tačiau neįeina vairuotojo, ekipažo bei krovinio masė.

Krovumas – šių dviejų masių skirtumas.
Bendra transporto priemonės masė minus transporto 
priemonės be krovinio masė = krovumas
Siekiant padėti jums išsirinkti jūsų poreikius atitinkančią 
transporto priemonę, pateikiame keletą papildomų veiksnių, 
galinčių turėti įtakos transporto priemonės krovumui, 
paaiškinimų. Įskaitant, bet neapsiribojant, jie būtų tokie:

Vairuotojas ir ekipažas
Vairuotojo ir ekipažo masę mes skaičiuojame remdamiesi 
pramonėje taikomu standartiniu svoriu – 75 kg asmeniui. 
Atminkite, kad vairuotojo ir ekipažo masė nėra įtraukiama į 
transporto priemonės be krovinio masę, todėl, kai vairuotojas 
ar ekipažo nariai įlipa į transporto priemonę, jos krovumas 
atitinkamai sumažėja.

Gamykloje sumontuoti pasirinktiniai elementai
Didžioji dalis gamykloje įtaisytų pasirinktinių priedų turės įtakos 
transporto priemonės krovumui. Pavyzdžiui, oro kondicionierius 
gali pridėti apytiksliai 18 kg prie automobilio masės ir dėl to 
atitinkamai sumažės jo krovumas.
Tačiau pasirinkus tik vieną priekinio keleivio sėdynę vietoje 
standartinės dvigubos, transporto priemonės svoris sumažėja 
maždaug 12 kg; tiek pat padidėja jo krovumas. Jūsų „Ford“ 
komercinės paskirties transporto priemonių atstovas galės 
papasakoti jums apie įrangą, kuri gali padidinti arba sumažinti 
jūsų transporto priemonės masę be krovinio ir kiek.

Versijos
Visos šioje brošiūroje nurodytos standartinės komplektacijos 
„Ambiente“ versijos modelių transporto priemonės masės be 
krovinio, nebent nurodyta kitaip. „Trend“, „Limited“ ir „Sport“ 
versijų modelių masė paprastai yra didesnė nei „Ambiente“ 
versijos dėl didesnio priedų ir papildomos įrangos kiekio.

Leistinas gamybinis nuokrypis
Gamybos metu pasitaikantys nuokrypiai lemia tai, kad dvi 
skirtingos transporto priemonės retai sveria lygiai tiek pat.

Priedai ir eksploatavimo metu atliktos modifikacijos
Labai svarbu gerai apgalvoti tai, ką kraunate į savo transporto 
priemone po to, kai ji jums pristatoma. Bet kokie įtaisyti priedai 
ar eksploatuojamai transporto priemonei atlikti pakeitimai gali 
turėti neigiamos įtakos jos krovumui. Daugiau informacijos ir 
patarimų galite gauti pasikalbėję su „Ford“ komercinės 
paskirties transporto priemonių atstovu.
Jeigu krovumas yra labai svarbus jūsų verslui arba jeigu 
planuojate gabenti krovinius, kurių masė prilygsta arba beveik 
prilygsta maksimaliai keliamajai galiai, galite pasikonsultuoti 
su „Ford“ komercinės paskirties transporto priemonių atstovu. 
Pasinaudodami savo specialia kompetencija ir žiniomis, jie 
galės pakonsultuoti jus dėl tikslių transporto priemonės 
specifikacijų, kurios yra svarbios, siekiant patenkinti konkrečius 
jūsų verslo poreikius.

Susikonfigūruokite furgoną pagal savo poreikius
„Ford“ komercinės paskirties transporto priemonės siūlomos 
su įvairiais standartiniais ir pasirinktiniais elementais. Jūsų 
„Ford“ komercinės paskirties transporto priemonių platintojas 
gali padėti pasirinkti jūsų verslo poreikiams geriausiai 
tinkančius elementus, įskaitant techninius elementus, 
padedančius montuoti arba konvertuoti specialią įrangą po 
transporto priemonės įsigijimo.
Pastaba. Techninę informaciją apie transporto priemonių 
modifikuotojus galite rasti internete, Kėbulų ir įrangos 
montavimo žinyne adresu http://etis.ford.com >information 
>>vehicle conversions.

Mes norime padėti jums gauti maksimalią naudą iš savo naujojo „Ford“. Tam, kad galėtumėte tai padaryti turite žinoti, kiek juo pervežti yra saugu. Jūsų „Ford“ komercinės 
paskirties transporto priemonių atstovas gali suteikti profesionalią konsultaciją svarbiais specifikacijų aspektais bei padėti išsirinkti tinkamiausią jūsų biudžetą ir verslo 
poreikius atitinkantį furgoną.

Galinė pneumatinė pakaba
Automatiškai reguliuojasi taip, kad išlaikytų pastovų važiavimo aukštį, nepriklausomai nuo pakrovimo sąlygų, kad važiavimas būtų 
dar sklandesnis ir komfortiškesnis. Pasirinktinis elementas „Kombi“ M1 320 modelyje su GVM priskiriamas 310)
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Viskam sava vieta

Dėtuvė monetoms ir smulkiems daiktams
Kišenės, dėžės ir kabliai, skirti efektyviai 
išnaudoti vietą kabinoje.

Optimali vieta daiktams kabinoje 
Suteikdamas daug vietos jūsų daiktams, 
„Transit Custom“ furgonas užtikrina, kad jūsų 
diena bus lengva ir efektyvi.

Novatoriški bagažo sprendimai
Pasirenkamos daiktų dėtuvės – „paslėpta“ 
dėžutė su 12 V lizdu virš prietaisų skydelio ir 
didele užrakinama daiktadėže.

Buteliai ir gėrimai
Butelių laikikliai yra bet kurioje prietaisų skydo 
pusėje, o modeliuose su mechanine 
transmisija centrinėje konsolėje yra 
ištraukiamas puodelių laikiklis.
Didelėse durų kišenėse gali tilpti A4 formato 
dokumentai ir 2 l butelis.
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Kiti žingsniai

susikurkite
Apsilankykite vietinėje „Ford“ atstovybėje ir 
pasirinkite savo naujojo „Transit Custom“ 
konfigūraciją ir kainą.

išbandykite
Apsilankykite pas savo „Ford“ komercinių 
transporto priemonių pardavimo atstovą ir patys 
vairuodami „Ford Transit Custom“ išbandykite jį. 

Kai išvažiuojate su savo naujuoju automobiliu, mes visada esame su jumis kelyje. „Ford“ turi didelį 
įgaliotų aptarnavimo centrų tinklą, kuris padės jums užtikrinti geriausią jūsų automobilio būklę. Ir 
jeigu jūsų naujajam „Ford“ automobiliui kada nors prireiks remonto po avarijos, avarinio remonto 
centras „Ford Accident Repair Centre“ yra pati tinkamiausia vieta jūsų automobiliui atgauti 
priešavarinę būklę ir grįžti į kelią greičiausiu būdu.

Kalbant apie jūsų automobilio finansavimą, mūsų dydis ir patirtis leidžia jums pasiūlyti platų 
finansinių produktų asortimentą.
„Ford Credit“ siūlo įvairius finansinius produktus jūsų automobiliui, nepaisant to, ar esate privatus 
asmuo ar verslo klientas.
„Ford Lease“ specializuojasi nuomos sutarčių ir lizingo srityse ir siūlo finansavimo planų 
alternatyvas, kurios gali būti pritaikytos prie jūsų verslo poreikių. Tik verslo klientams.

turėkite

finansavimas

*L1 versija su 15 colių skersmens plieniniais ratlankiais; 11,6 m – su 16 colių skersmens ratlankiais; 11,8 m – su 17 colių skersmens ratlankiais; 12,2 m – su 
18 colių skersmens lengvo lydinio ratlankiais (pasirinktinis elementas). 

10,9 m
posūkio 
skersmuo*



Iliustracijos, aprašymai ir specifikacijos. Šis bukletas buvo teisingas jo spausdinimo metu. Tačiau “Ford” politika – nuolat rūpintis produktų tobulinimu. Todėl pasiliekama teisė bet kuriuo metu pakeisti modelių ir atskirų detalių, pavaizduotų ir aprašytų šiame leidinyje, 
specifikacijas, spalvas ar kainas. Dėl naujausios informacijos visuomet kreipkitės į savo “Ford” atstovą. Papildoma įranga. Jeigu šiame leidinyje elementas yra apibūdintas kaip ‘Papildomai pasirenkamas elementas’ ar 'Papildomai pasirenkamos detalės/paketas’ir pan., reiškia 
jis neįeina į standartinę transporto priemonės komplektaciją ir už jį reikia mokėti papildomai, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip. Galimos visos modelių ir spalvų kombinacijos. Pastaba. Kai kurie šiame buklete vaizduojami automobiliai dar negaminami ir yra sukurti kompiuteriu, 
todėl galutinis automobilio dizainas/priedai gali kai kuriais aspektais skirtis. Be to, kai kurie pavaizduoti automobilių elementai gali būti pasirinktini. Pastaba. Šiame lankstinuke yra ir originalių „Ford“ priedų ir mūsų tiekėjų produktų. +Šiuos priedus kruopščiai atrenka tiekėjas; 
jiems nėra taikoma „Ford“ garantija, tačiau jiems garantiją suteikia pats tiekėjas; informaciją apie šią garantiją Jums suteiks „Ford“ tarpininkas. Pastaba.„Bluetooth® “ yra „ Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas. Bet koks šio ženklo naudojimas „Ford Motor Company“ tikslais yra 
licencijuotas. „iPod“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra „Apple Inc.“ nuosavybė. Kiti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Pastaba. Kai kurios pagalbinės vairuotojo ir saugos funkcijos, aprašytos šiame buklete, veikia tam tikrų jutiklių pagalba, kurių eksploatacinės 
savybės gali priklausyti nuo tam tikrų oro ar aplinkos sąlygų.

Tarptautinis brošiūros leidimas yra tik bendro informacinio pobūdžio; aprašytos specifikacijos galioja ne visose rinkose. Gali būti, kad iliustracijose ar tekste pateiktos nuorodos į tokius modelius, funkcijas ar sąlygas, kurių tam tikrose rinkose negalima gauti kaip standartinių ar 
kaip pasirinktinių elementų. Be to, brošiūroje gali būti nenurodyti kai kurie specialieji įrangos elementai, kuriuos iš tikrųjų galima įsigyti. Todėl visuomet klauskite savo „Ford“ atstovo naujausios išsamios informacijos apie specifikacijas ir dabartines kainas.

Išleido „Ford Motor Company Limited“,  
Brentvudas, Eseksas, Anglija. 

Registruota Anglijoje, registracijos Nr. 
235446.
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Kai ši brošiūra bus nebereikalinga, 
atiduokite ją perdirbti.

www.ford.lt


