
F O C U S  S T - L ine

מנצח, גםמפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
בחיים האמיתיים



FORD FOCUS ST-Line מפרט טכני

5 דלתות Hatchbackתצורת מרכב
ST-Lineדגם

מידות ומשקלים
4,398 / 1,844 / 1,515)מ"מ(אורך / רוחב / גובה

1,979)מ"מ(רוחב כולל מראות צד

2,700)מ"מ(רוחק סרנים

1,572)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1,553)מ"מ(אחורי

913)מ"מ(קדמיתשלוחה

779)מ"מ(אחורית

123)מ"מ(מרווח גחון

341)ליטר(נפח תא מטען

1,500)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימאלי*

690)ק"ג(גרור ללא בלמים

1,469)ק"ג(משקל עצמי** 
מנוע

1.0L EcoBoost, שלושה צילינדריםסוג
Mild Hybrid 48-Voltטכנולוגייה

999)סמ"ק(נפח
71.9X82.0)מ"מ(קדח X מהלך

10.0:1 יחס דחיסה
6000 /  155)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי

)e-assist( מומנט מרבי)'2500 / 24.46)סל"ד / ק"ג-מ
52 )בנזין( )ליטר(קיבולת מיכל דלק )סוג(

תיבת הילוכים

אטומטית, רובוטית, כפולת מצמדים עם מצמדים רטובים, 7 סוג
הילוכים קדמיים

4.46 / 2.82 / 1.59 / 1.11ראשון / שני / שלישי / רביעייחס העברה

0.85 / 0.77 / 0.64חמישי / שישי / שביעי 

3.87אחורי

4.18להילוכים ראשון, שני, שלישי, שביעייחס העברה סופי

4.72להילוכים רביעי, חמישי, ששי, אחורי
ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(

8.4)שניות(0-100 קמ״שתאוצה

208)קמ"ש(מהירות מקסימלית
מערכת הנעה והיגוי

גל משונן וסבבת עם תגבור חשמלי )EPS(סוג
11)מטר(קוטר סיבוב

Stop-Start להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלקמערכת
מתלים

עצמאיים מסוג מק'פרסון / גיאומטריים בעלי קורה כפולהקדמיים / אחורייםסוג
בלמים

דיסק כפול מאוורר / דיסק יחיד מלאקדמיים / אחורייםסוג
חשמליבלם יד

מרווחי טיפולים תקופתיים

טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 15,000 ק"מטיפול תקופתי
או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

אחריות
36 חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(אחריות יצרן

*על פי תקנות התעבורה בישראל
** המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק”ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.



FORD FOCUS ST-Line אביזרים ומערכות

בטיחות
חבילת סיוע לנהג ™+Ford Co-Pilot 360 הכוללת:

מערכת להתרעה מפני התנגשות )AEB( הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
)LKS( מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי

מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה
מערכת Lane Centering הפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב

)Evasive Steering Assist( מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות
מערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות הנהג

)HBC( החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות
6 כריות אויר עם אפשרות ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי

נקודות עיגון Isofix למושב בטיחות במושבים האחוריים
)TPMS( מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

מערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
אבזור חיצוני ומערכות עזר

LED פנסי חזית ופנסים אחוריים מסוג
)Keyless( כניסה והתנעה ללא מפתח

קיפול מראות חשמלי
חיישני אורות וגשם

חיישני חניה מלפנים ומאחור
ST-Line חבילת עיצוב חיצונית

סבכה קדמית )"גריל"( בעיצוב ספורטיבי
פגוש קדמי ואחורי ספורטיבי

מסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב
שמשות אחוריות כהות
יציאות מפלט כפולות

קאליפרים אדומים
ST 215/50R17 חישוקי סגסוגת קלה

אבזור פנימי ומערכות עזר
חימום מושבים קדמיים

מושב נהג עם תמיכה לגב התחתון
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סנוור
Auto-Hold בלם יד חשמלי בשילוב

מערך מצבי נהיגה
לוח מחוונים דיגיטלי ״12.3
משענת יד קדמית ואחורית

מושב אחורי מתפצל 60:40



אביזרים ומערכות FORD FOCUS HATCHBACK ST-Line )המשך(

אביזרים ומערכות FORD FOCUS ST-Line )המשך(

ST-Line חבילת עיצוב פנימית
ריפודי ST-Line ייחודיים

הגה קטום מצופה עור
פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

תיקרה שחורה
דוושות בגימור ספורטיבי

גימור פנימי שחור עם דוגמה ייחודית
משטח הטענה אלחוטי*

מערכת מידע ובידור SYNC®2.5 )בשפה האנגלית( הכוללת:
צג מגע "8 במרכז הקונסולה  ●

6 רמקולים  ●
Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
Apple CarPlay™** / Android Auto **  ●

אופציה בתוספת תשלום - מערכת מידע ובידור SYNC®4 )בשפה האנגלית( הכוללת:
צג מגע "13.2 במרכז הקונסולה  ●

6 רמקולים  ●
Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
** Apple CarPlay™** / Android Auto אלחוטי   ●

דגם ST-Line X בתוספת תשלום
כולל את כל הקיים בדגם ה-ST-Line ובנוסף:
)235/40R18( חישוקי סגסוגת ''18 ייחודיים   -

-   חלון שמש פנוראמי

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
**באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות



צריכת דלק ממוצעתדגם
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת
זיהום

Focus 5HB ST-Line5.54משולב

Focus 5HB ST-Line X5.85משולב

תיאור דגםקוד דגם

145Focus 5HB ST-Line
146Focus 5HB ST-Line X

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים כפוף 

לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.
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דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מרבי

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

זיהום
מזערי 15141312109874 11321 5 6

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת האבזור הבטיחותי:

6 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
X"זיהוי כלי רכב ב"שטח מתX)ISA( בקרת מהירות חכמה

לתשומת לבך!
נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים   -

להיות גבוהים מנתוני היצרן.  
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*
מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

Agate Black (PN4GM)

Fantastic Red* (PN4JG)

Race Red (PN4A7) Moondust Silver (PNZJB)

Magnetic (PN4DQ) Blue Metallic (PN4FT)

Frozen White (PN3GZ)

Desert Island Blue (PN4FZ)

*צבע בתוספת תשלום

https://www.ford.co.il/דגמים/35/focus-st-line


מנצח, גםמפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
בחיים האמיתיים

F O C U S  A C T I V E  X



FORD FOCUS ACTIVE X מפרט טכני

5 דלתות תצורת מרכב
Active Xדגם

מידות ומשקלים
4,398 / 1,844 / 1,515)מ"מ(אורך / רוחב / גובה

1,979)מ"מ(רוחב כולל מראות צד
2,700)מ"מ(רוחק סרנים

1,582)מ"מ(קדמימפשק גלגלים
1,576)מ"מ(אחורי

918)מ"מ(קדמיתשלוחה
779)מ"מ(אחורית

163)מ"מ(מרווח גחון
341)ליטר(נפח תא מטען

1,500)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימאלי*
690)ק"ג(גרור ללא בלמים

1,438)ק"ג(משקל עצמי** 
מנוע

1.0L EcoBoost, שלושה צילינדריםסוג
Mild Hybrid 48-Voltטכנולוגייה

999)סמ"ק(נפח
71.9X82.0)מ"מ(קדח X מהלך

10.0:1 יחס דחיסה
6000 / 155)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי

)e-assist( מומנט מרבי)'2500 / 24.46)סל"ד / ק"ג-מ
52 )בנזין( )ליטר(קיבולת מיכל דלק )סוג(

תיבת הילוכים
אטומטית, רובוטית, כפולת מצמדים עם מצמדים רטובים, 7 סוג

הילוכים קדמיים
4.46 / 2.82 / 1.59 / 1.11ראשון / שני / שלישי / רביעייחס העברה

0.85 / 0.77 / 0.64חמישי / שישי / שביעי 
3.87אחורי

4.18להילוכים ראשון, שני, שלישי, שביעייחס העברה סופי
4.72להילוכים רביעי, חמישי, ששי, אחורי

ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(
8.4)שניות(0-100 קמ״שתאוצה

208)קמ"ש(מהירות מקסימלית
מערכת הנעה והיגוי

גל משונן וסבבת עם תגבור חשמלי )EPS(סוג
11)מטר(קוטר סיבוב

Stop-Start להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלקמערכת
מתלים

עצמאיים מסוג מק'פרסון / גיאומטריים בעלי קורה כפולהקדמיים / אחורייםסוג
בלמים

דיסק כפול מאוורר / דיסק יחיד מלאקדמיים / אחורייםסוג
חשמליבלם יד

מרווחי טיפולים תקופתיים
טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 15,000 ק"מטיפול תקופתי

או 12 חודשים, המוקדם ביניהם
אחריות

36 חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(אחריות יצרן
*על פי תקנות התעבורה בישראל

** המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק”ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.



FORD FOCUS ACTIVE X אביזרים ומערכות

בטיחות
חבילת סיוע לנהג ™+Ford Co-Pilot 360 הכוללת:

מערכת להתרעה מפני התנגשות )AEB( הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
)LKS( מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי

מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה
מערכת Lane Centering הפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב

)Evasive Steering Assist( מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות
מערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות הנהג

)HBC( החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות
6 כריות אויר עם אפשרות ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי

נקודות עיגון Isofix למושב בטיחות במושבים האחוריים 
)TPMS( מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

מערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
אבזור חיצוני ומערכות עזר

LED פנסי חזית ופנסים אחוריים מסוג
קיפול מראות חשמלי

שמשות אחוריות כהות
)Keyless( כניסה והתנעה ללא מפתח

גימורי Active כסופים בפגוש הקדמי והאחורי
מסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב

מסילות גג בגימור שחור
יציאות מפלט כפולות

חיישני חניה מלפנים ומאחור
חיישני אורות וגשם

215/55R17 חישוקי סגסוגת קלה
גלגל חילופי זמני

אבזור פנימי ומערכות עזר
ריפודי Active ייחודיים 

מושב נהג עם תמיכה לגב התחתון
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל- 2 אזורים

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
Auto-Hold בלם יד חשמלי בשילוב

מערך מצבי נהיגה
Active גימור פנים ייחודי

משענת יד קדמית ואחורית
מושב אחורי מתפצל 60:40

משטח הטענה אלחוטי*
מערכת מידע ובידור SYNC®2.5 )בשפה האנגלית( הכוללת:

צג מגע "8 במרכז הקונסולה  ●
6 רמקולים  ●

Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
Apple CarPlay™** / Android Auto **  ●

אופציה בתוספת תשלום - מערכת מידע ובידור SYNC®4 )בשפה האנגלית( הכוללת:
צג מגע "13.2 במרכז הקונסולה  ●

6 רמקולים  ●
Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
** Apple CarPlay™** / Android Auto אלחוטי   ●

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
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Agate Black (PN4GM)

Fantastic Red* (PN4JG)

Race Red (PN4A7) Moondust Silver (PNZJB)

Magnetic (PN4DQ) Blue Metallic (PN4FT)

Frozen White (PN3GZ)

Desert Island Blue (PN4FZ)

 0
5.

22
/0

5/
87

8 
קט

מ

*צבע בתוספת תשלום

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. 

היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת לבך!
נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים   -

להיות גבוהים מנתוני היצרן.  
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

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
X"זיהוי כלי רכב ב"שטח מתX)ISA( בקרת מהירות חכמה

צריכת דלק בליטרים דגם
ל-100 ק"מ*

Focus 5HB Active X5.5משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מרבי

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

זיהום
מזערי 15141312109874 11321 5 6

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת האבזור הבטיחותי:

6 7

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

https://www.ford.co.il/דגמים/34/focus-active-x
https://www.ford.co.il/דגמים/34/focus-active-x


FOCUS ACTIVE TOURER

מנצח, גםמפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
בחיים האמיתיים



FORD FOCUS ACTIVE TOURER מפרט טכני

5 דלתות תצורת מרכב
Active Tourerדגם

מידות ומשקלים
4,693 / 1,844 / 1,549 )מ"מ(אורך / רוחב / גובה

1,979 )מ"מ(רוחב כולל מראות צד
2,700  )מ"מ(רוחק סרנים

1,582 )מ"מ(קדמימפשק גלגלים
1,576)מ"מ(אחורי

918 )מ"מ(קדמיתשלוחה
1,075)מ"מ(אחורית

163 )מ"מ(מרווח גחון
575 )ליטר(נפח תא מטען

1,500)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימאלי*
725 )ק"ג(גרור ללא בלמים

1,503)ק"ג(משקל עצמי**
מנוע

1.0L EcoBost, שלושה צילינדריםסוג
Mild Hybrid 48-Voltטכנולוגייה

 999)סמ"ק(נפח
71.9X82.0)מ"מ(קדח X מהלך

10.0:1יחס דחיסה
 6000 / 155 )סל"ד / כ"ס(הספק מרבי

)e-assist( מומנט מרבי)'2500 / 24.46)סל"ד / ק"ג-מ
52 )בנזין()ליטר(קיבולת מיכל דלק )סוג(

תיבת הילוכים
אטומטית, רובוטית, כפולת מצמדים עם מצמדים רטובים, 7 סוג

הילוכים קדמיים
4.46 / 2.82 / 1.59 / 1.11ראשון / שני / שלישי / רביעייחס העברה

0.85 / 0.77 / 0.64חמישי / שישי / שביעי
3.87אחורי

4.18להילוכים ראשון, שני, שלישי, שביעייחס העברה סופי
4.72להילוכים רביעי, חמישי, ששי, אחורי

ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(
8.6 )שניות(0-100 קמ״שתאוצה

206 )קמ"ש(מהירות מקסימלית
מערכת הנעה והיגוי

גל משונן וסבבת עם תגבור חשמלי )EPS(סוג
11 )מטר(קוטר סיבוב

Stop-Start להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלקמערכת
מתלים

עצמאיים מסוג מק'פרסון / גיאומטריים בעלי קורה כפולהקדמיים/ אחורייםסוג
בלמים

דיסק כפול מאוורר / דיסק יחיד מלאקדמיים/ אחורייםסוג
חשמליבלם יד

מרווחי טיפולים תקופתיים

טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 15,000 ק"מטיפול תקופתי
או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

אחריות
36 חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(אחריות יצרן

*על פי תקנות התעבורה בישראל
** המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק”ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.



FORD FOCUS ACTIVE TOURER אביזרים ומערכות

בטיחות
חבילת סיוע לנהג ™+Ford Co-Pilot 360 הכוללת:

מערכת להתרעה מפני התנגשות )AEB( הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
)LKS( מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי

מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה
מערכת Lane Centering הפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב

)Evasive Steering Assist( מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות
מערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות הנהג

)HBC( החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות
6 כריות אויר עם אפשרות ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי

נקודות עיגון Isofix למושב בטיחות במושבים האחוריים 
)TPMS( מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

מערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
אבזור חיצוני ומערכות עזר

LED פנסי חזית ופנסים אחוריים מסוג
קיפול מראות חשמלי

שמשות אחוריות כהות
)Keyless( כניסה והתנעה ללא מפתח

פתיחה חשמלית לדלת תא המטען )בהנפת רגל(
גימורי Active כסופים בפגוש הקדמי והאחורי

מסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב
מסילות גג בגימור שחור

יציאות מפלט כפולות
חיישני חניה מלפנים ומאחור

חיישני אורות וגשם
215/55R17 חישוקי סגסוגת קלה

גלגל חילופי זמני
אבזור פנימי ומערכות עזר

ריפודי Active ייחודיים 
מושב נהג עם תמיכה לגב התחתון

מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל- 2 אזורים
מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

Auto-Hold בלם יד חשמלי בשילוב
מערך מצבי נהיגה

Active גימור פנים ייחודי
משענת יד קדמית ואחורית

מושב אחורי מתפצל 60:40
משטח הטענה אלחוטי*

מערכת מידע ובידור SYNC®2.5 )בשפה האנגלית( הכוללת:
צג מגע "8 במרכז הקונסולה  ●

6 רמקולים  ●
Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
Apple CarPlay™** / Android Auto **  ●

אופציה בתוספת תשלום - מערכת מידע ובידור SYNC®4 )בשפה האנגלית( הכוללת:
צג מגע "13.2 במרכז הקונסולה  ●

6 רמקולים  ●
Bluetooth דיבורית  ●

מצלמת נסיעה לאחור   ●
** Apple CarPlay™** / Android Auto אלחוטי   ●

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
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מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק בליטרים דגם
ל-100 ק"מ*

Focus Active Tourer5.6משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מרבי

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

זיהום
מזערי 15141312109874 11321 5 6

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת האבזור הבטיחותי:

6 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
X"זיהוי כלי רכב ב"שטח מתX)ISA( בקרת מהירות חכמה
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מק לתשומת לבך!

נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים   -
להיות גבוהים מנתוני היצרן.  

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*
מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיג הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים כפוף 

לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

Agate Black (PN4GM)

Moondust Silver (PNZJB)Magnetic (PN4DQ) Blue Metallic (PN4FT)

Frozen White (PN3GZ)

https://www.ford.co.il/דגמים/33/focus-active-tourer

