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ידנית/אוטומטיתידנית/אוטומטיתתיבת הילוכים
340S / High 340L / High340S / Low340L / High 340L/ Low דרגת גובה / מרכב
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 FORD TRANSIT CUSTOM מפרט טכני

מידות
2,3902,3812,0152,3732,015מ"מגובה
4,9725,3394,9725,3395,339מ"מאורך
2,0322,0322,0322,032מ"מרוחב

2,9333,3002,9333,3003,300מ"מבסיס גלגלים
1,7361,7361,7361,736מ"מקדמימפסק גלגלים

1,7201,7201,7201,720מ"מאחורי
1,0111,0111,0111,011מ"מקדמיתשלוחה

1,0281,0281,0281,028מ"מאחורית  
252245246239246מ"ממרווח גחון

2,0002,0702,0002,000ק"גגרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי
750750750750ק"גגרור ללא בלמים)תיבת הילוכים ידנית(

2,3602,150/ 2,0302,0702,2402,190ק"גתיבת הילוכים ידניתמשקל עצמי מוערך
2,2002,1001,4501,3501,350ק"גגרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

750750750750 750ק"גגרור ללא בלמים)תיבת הילוכים אוטומטית(
2,180 2,390/ 2,0802,1202,3102,220ק"ג תיבת הילוכים אוטומטיתמשקל עצמי מוערך

אזור מטען
1,0323,032/ 2,5552,9226653,032מ"מבגובה הרצפהאורך מקסימלי של משטח טעינה

1,3901,350מ"מבין בתי גלגליםרוחב משטח טעינה
1,7751,752מ"ממקסימלי

1,7781,4061,7541,406מ"מגובה פנימי ממשטח הטעינה אל התקרה
554550548542548מ"מגובה משטח הטעינה מהקרקע

1,030930מ"מרוחב פתח דלת צדית
1,3241,292מ"מגובה פתח דלת צדית

1,4041,404מ"מרוחב פתח דלת אחורית
1,7061,2971,6601,297מ"מגובה פתח דלת אחורית

7.28.36.08.36.0מ"קנפח תא מטען
מנוע

דיזל  2.0L TDCi, מערכת SER עם הזרקת אוריאה  סוג
1,995סמ"קנפח

X 90.03מ"מקדח X מהלך  84.01
16.5:1יחס דחיסה
130/3,500סל"ד / כ"סהספק מרבי
39.25/1,500-2,000סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מרבי

80ליטרקיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים ידנית

ידנית 6 הילוכים, הנעה קדמית FWDסוג
3.583 / 1.684 / 1.156ראשון, שני, שלישייחס העברה

0.816 / 0.886 / 0.737רביעי, חמישי, שישי
1.423אחורי

4.429ראשון, שני, שלישי, רביעייחס העברה סופי
3.263חמישי, שישי, אחורי

תיבת הילוכים אוטומטית
אוטומטית SELECT SHIFT הילוכים עם הפעלה ידנית ספורטיביתסוג

4.484 ,  2.872 ,  1.842ראשון, שני, שלישייחס העברה
1.414 ,  1.000 ,  0.742רביעי, חמישי, שישי

2.882אחורי
3.65ראשון, שני, שלישי, רביעייחס העברה סופי

3.65חמישי, שישי, אחורי
ביצועים עם תיבת הילוכים ידנית )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(

150150153150154קמ"שמהירות מקסימלית
16.416.916.717.916.9שניות0-100 קמ"שתאוצה

13.8813.7014.2913.7014.08 ק"מ/ליטרעירוניתתצרוכת דלק 
16.3916.1317.2416.3916.95 ק”מ/ליטרבינעירונית

15.3815.1516.1315.3815.87 ק”מ/ליטרמשולבת
ביצועים עם תיבת הילוכים אוטומטית )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(

165165168164167קמ"שמהירות מקסימלית
13.9713.52 / 12.613.1113.1013.83שניות0-100 קמ"שתאוצה

13.1612.8213.1313.1613.16 ק"מ/ליטרעירוניתתצרוכת דלק 
14.9314.7115.8715.6315.63 ק”מ/ליטרבינעירונית

14.0813.8914.7114.2914.29 ק”מ/ליטרמשולבת
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מערכת היגוי
הגה כח חשמליסוג

11.612.911.612.912.9מטרקוטר סיבוב
מתלים

נפרדים, תמוכות מק'פרסון, קפיצים לוליניים בעלי יחס משתנה, מוט מייצבקדמייםסוג
קפיצי עלהאחוריים

בלמים
דיסק מאוורר )258(סוג )מ"מ(קדמייםסוג )קוטר(

דיסק מלא )255(סוג )מ"מ(אחוריים
מרווחי טיפולים תקופתיים

30,000 )12(ק"מ )חודשים(המוקדם מביניהםטיפול תקופתי
אחריות

36 חודשים או 100,000 ק”מ )המוקדם מבינהם(אחריות יצרן
*אפשרות לאחריות יצרן מורחבת בתוספת תשלום, פנה לנציג המכירות



VanKombiדגם

392/3מספר מושבים
SESEרמת גימור

FORD TRANSIT CUSTOM אביזרים ומערכות

בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים✔✔✔

)TC( עם מערכת בקרת אחיזה )ESP( מערכת בקרת יציבות✔✔✔

)EBA( מערכת סיוע בבלימת חירום✔✔✔

)ROM( מערכת המסייעת במניעת מצב התהפכות✔✔✔

)HHA( מערכת סיוע זינוק בעלייה✔✔✔
מערכת Mobileye לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת התרעת סטייה מנתיב, התרעת התנגשות, התרעה 

על אי שמירת מרחק, התרעת סכנת התנגשות בהולכי רגל או אופניים, זיהוי תמרורים )בהתקנה מקומית(
לתשומת ליבך: במקרה בו קיימת מערכת בטיחות מקורית ברכב המוטמעת גם במערכת ה- Mobileye, המערכת 

הפעילה הינה המערכת המקורית
✔✔✔

✔✔✔אורות חירום מהבהבים בעת בלימת חירום

✔✔✔2 כריות אויר

✔✔✔מתג ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי

 ✔ נקודות עיגון ISOFIX בחלק מהמושבים

TPMS מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים ✔✔

חוץ
✔✔✔מערכת Stop-Start לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק

✔✔✔פנסים ראשיים הלוגן
✔✔✔מראות צד חשמליות עם חימום ומהבהבי פנייה

✔✔ שמשות כהות 

High✔✔צדית ימנית נגררתדלתות 

2Low צדיות נגררות

  ✔אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- �180

✔✔ אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל- �90

✔✔ מגבים אחוריים עם מתז שטיפה

 215/65R16 צמיגים וחישוקי פלדה✔✔✔

✔✔✔גלגל חילופי מלא

פנים
✔✔✔הגה ומוט ידית הילוכים עם ציפוי עור

מערכת שמע מקורית עם חיבור USB, תומכת טכנולוגיית ®Bluetooth, 4 רמקולים קדמיים, מתגי הפעלה מגלגל 
  AUX ההגה, שקע עזר✔✔✔

12V 2 שקעי עזר✔✔✔

✔✔✔מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות

✔✔✔מחשב דרך

✔✔✔מערכת מיזוג אויר ליושבים מלפנים

✔✔ מערכת מיזוג אויר אחורית עם שליטה מאחור

✔✔✔תא אחסון ייעודי לטלפון נייד

✔✔✔תאורת נוחות עם עמעום תאטרון

✔✔✔חלונות חשמליים לנהג ולנוסעים הקדמיים, לנהג עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת

✔✔ חלונות אשנב לשורת המושבים השנייה

High✔✔נהג + מושב קדמי ל-2 נוסעיםמושבים 

Lowנהג + מושב קדמי לנוסע 1

✔✔✔מושב נהג עם 8 כוונונים ומשענת יד

שורות מושבים שנייה ושלישית:
 ✔ מושב יחיד + מושב כפול, ניתנים לקיפול ולהסרה

✔✔✔ריפוד מושבים בד שחור / אפור

  ✔מחיצת הפרדה בין מושב הנהג והנוסעים הקדמיים לאזור המטען

✔✔✔חיפוי גומי מבודד וקל לניקוי לרצפה באזור המטען

)High חיפוי דיקט לקירות ולדלתות הפנימיות )חלקי בדגמי✔  

  ✔8 ווי קשירה

  ✔תאורת LED לאזור המטען



 

מגוון דגמים קומבי

ואן
רוחק סרנים קצר

גג גבוה

3
מושבים

מגוון דגמים ואן

ואן
רוחק סרנים ארוך

גג גבוה

333
מושבים

715/2007  ועידכוניו  EC נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

קומבי
רוחק סרנים קצר

גג נמוך

9
מושבים

קומבי
רוחק סרנים ארוך

גג נמוך

2
מושבים

קומבי
רוחק סרנים ארוך

גג גבוה

3/9
מושבים
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FORD TRANSIT CUSTOM
קוד 
דגם

תיאור דגם
עם תיבת הילוכים ידנית

רמת האבזור
הבטיחותי

NACUSTOM 340S
VAN HR0

NACUSTOM 340L
VAN HR0

97CUSTOM 340S
KOMBI 9S LR0

NACUSTOM 340L
KOMBI 9S HR0

NACUSTOM 340L
KOMBI HR SE0

NACUSTOM 340L
KOMBI LR 2D0

דגם עם
תיבת הילוכים ידנית

צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל-100 ק"מ*

VAN SWB HR6.1בנעירונית7.2עירונית

VAN LWB HR6.2בנעירונית7.3עירונית

KOMBI SWB LR 9S5.8בנעירונית7.0עירונית

KOMBI LWB HR6.1בנעירונית7.3עירונית

KOMBI LWB LR5.9בנעירונית7.1עירונית

דגם עם
תיבת הילוכים אוטומטית

צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל-100 ק"מ*

VAN SWB HR6.7בנעירונית7.6עירונית

VAN LWB HR6.8בנעירונית7.8עירונית

KOMBI SWB LR 9S6.3בנעירונית7.5עירונית

KOMBI LWB HR6.4בנעירונית7.6עירונית

KOMBI LWB LR5.4בנעירונית7.6עירונית

6 7 8
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת האבזור הבטיחותי:

זיהום
מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

14 15

קוד 
דגם

תיאור דגם
עם תיבת הילוכים אוטומטית

רמת האבזור
הבטיחותי

NACUSTOM 340S
VAN HR0

98CUSTOM 340L
VAN HR0

99CUSTOM 340S
KOMBI 9S LR0

104CUSTOM 340L
KOMBI 9S HR0

101CUSTOM 340L
KOMBI HR SE0

103CUSTOM 340L
KOMBI LR 2D0

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
כריות אויר  2

בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  X
בקרת שיוט אדפטיבית  X

זיהוי הולכי רגל  X

מצלמות רוורס   X
חיישני לחץ אויר  X

חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  X
זיהוי תמרורי תנועה  X

לתשומת לבך!
- מערכות הבטיחות כוללות Mobileye בהתקנה מקומית.

- נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ 

שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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http://www.ford.co.il

