
FORD FOCUS 



איש חזון. מתוחכם. ראוי לציון. 
כל רכב נושא את חתימת ידו.





יותר הספק, 
פחות דלק

עם הזרקת דלק ישירה, מגדש טורבו וציפוי דמוי יהלום על טבעות הבוכנות, מנוע 
פורד EcoBoost מפיק את אותם ביצועים כמו מנוע גדול יותר אולם עם רמות 

נמוכות יותר של צריכת דלק ופליטת מזהמים. 

 EcoBoost טכנולוגיית



מנוע הדיזל 1.5 ליטר Duratorq TDCI, בעל הספק של 120 כ"ס ב- 3,600 סל"ד 
ומומנט של 27.52 ק"ג-מ' ב- 1,700-2,000 סל"ד, מעניק חסכון משמעותי בצריכת 

דלק ובפליטת מזהמים.

*בתצורות מרכב סדאן 4 דלתות ו- Tourer בלבד

מנוע הבנזין 1.5 ליטר EcoBoost, בעל הספק של 150 כ"ס ב- 6,000 סל"ד,
בשילוב עם תריס אקטיבי בשבכה הקדמית, מעניק שילוב מושלם של עצמה וחיסכון.

1.5L EcoBoost  1.5מנוע בנזיןL Duratorq  מנוע דיזל



 Ford PowerShift -בשילוב עם מנוע הבנזין, ו  Ford SelectShift תיבות ההילוכים האוטומטית
כפולת מצמד בשילוב עם מנוע הדיזל, מעניקות לך את החופש של תיבת הילוכים ידנית עם הנוחות 

של תיבת הילוכים אוטומטית. תיבות אוטומטיות אלו, בעלות 6 הילוכים, בוחרות את ההילוך 
המתאים הבא בדיוק ברגע הנכון. המצב הידני מאפשר לך להחליף הילוכים בעצמך בלחיצת כפתור.

ליהנות מהביצועים והשליטה של תיבת הילוכים ידנית 
עם הנוחות של תיבת הילוכים אוטומטית





 IPS  מערכת הגנה חכמה
(Intelligent Protection System) של הפורד פוקוס

מערכת ההגנה החכמה )IPS( משתמשת במגוון של טכנולוגיות מתוחכמות המתוכננות לסייע בהגנה עליך ועל הנוסעים עמך.
טכנולוגיות אלה כוללות, בין השאר, כלוב בטיחות מפלדה בעלת חוזק גבוה במיוחד וכריות וילון מלפנים ומאחור.

מערכת IPS של הפורד פוקוס כוללת:
כריות אוויר קדמיות וצדיות לנהג ולנוסע הקדמי  0
כריות וילון עבור המושבים הקדמיים והאחוריים  0

עמוד הגה קורס ודוושות קורסות להגנה אופטימלית על רגלי     0
וכפות רגלי הנהג  

מבנה מרכב חזק שעבר אופטימיזציה ממוחשבת עם כלוב     0
בטיחות קשיח להפליא ואזורי מעיכה  

מותחני קדם, מנגנוני גלילה מגבילי עומס ואפשרות כוונון גובה     0
בחגורות הבטיחות הקדמיות  

בסיסי מושבים למניעת תופעת ה"צלילה"  0
מערכת למניעת נעילת גלגלים )ABS( עם חלוקה אלקטרונית     0
   )EBA( וסיוע לבלימת חירום )EBD( של כוחות הבלימה  

)HLA( ומערכת סיוע לזינוק בעלייה  
Active City Stop בלימה אקטיבית  0

התראת בלימת חירום  0
בקרת הכוונת מומנט  0

TPMS מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים  0
נקודות עיגון ISOFIX במושבים אחוריים קיצוניים  0





בנסיעה בתוך העיר, עד 50 קמ"ש, נעשה ניטור הדרך 
Active City Stop. אם  שמלפנים באמצעות מערכת 
המערכת מזהה סכנה של התנגשות, מופעלים הבלמים 
באופן אוטומטי כדי לסייע למנוע פגיעה או להקטין 

את חומרתה.

שנים מסוגלים להזהיר אותך 
החיי

שות 
של התנג

ת 
שרו

מפני אפ

ן אוטומטי את  ולהפעיל באופ

הבלימה הטובה ביותר.





החלל הפנימי המעוצב מספק שפע של פרטים שימושיים.
שידה מרכזית חדשה בעלת עיצוב יוקרתי עם משענת יד, ומחזיקי ספלים

מתכווננים המיועדים גם לבקבוקי שתייה אישיים, מספקת לך נוחיות מעולה.
מערכת המולטימדיה מבוססת Android המותקנת ברכבך* כוללת מסך מגע  
 ,DVD כונן ,Bluetooth® דיבורית ,Waze 9, אפליקציית ניווט"  Multi Touch
 USB חיבור לשקעי ,AV כניסה/יציאת ,SD מצלמת נסיעה לאחור, בשילוב כרטיס

ו- iPOD, מספקים את כל הנדרש לך לתפעול הקישוריות עם העולם החיצוני.
כל אלה משלימים בצורה מעודנת ותומכת את החלל הפנימי של מכוניתך.

*בהתקנה מקומית, תומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות

ביטוי מעודן לסגנון האישי שלך



Trend מאפיינים עיקריים ברמת גימור
Active City Stop מערכת אקטיבית לבלימה בעיר  0

מערכת Mobileye לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים  0
LED  )DRL( תאורת יום  0

פנסים אחוריים LED )בדגמי האצ'בק ו- Tourer בלבד(  0
פנסי ערפל קדמיים  0

חלונות חשמליים קדמיים ואחוריים עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת  0
מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית:  0

מסך מגע "9  -  
אפליקציית ניווט Waze ואפליקציות נוספות  -  

דיבורית ®Bluetooth עם אפשרות להשמעת מוסיקה מהטלפון הנייד  -  
מצלמת נסיעה לאחור  -  

DVD )אפשרות חיבור מסכים אחוריים(   -  
iPOD -ו ,USB חיבור לשקעי ,AV כניסה/יציאת ,SD כרטיס  -  

FM רדיו  -  
שליטה באמצעות מסך המגע, לחצני הפעלה או מתגי הפעלה על גלגל ההגה  -  

תומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות  -  
MyKey®  0

גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור  0
ASLD בקרת שיוט עם מגביל מהירות  0

מערכת בקרת אקלים מפוצלת  0
משענת יד מרכזית עם תא אחסון  0

ריפוד מושבים בד שחור  0

תוספות בדגמי Tourer בלבד
שמשות אחוריות כהות  0

מסילות גג כסופות  0

תצורות מרכב
Tourer / סדאן 4 דלתות / האצ'בק 5 דלתות  0

1.5L EcoBoost עם מנוע בנזין  
Tourer / סדאן 4 דלתות  0

1.5L Duratorq עם מנוע דיזל  



 Titanium מאפיינים עיקריים ברמת גימור
Trend בנוסף לרמת גימור

חישוקי סגסוגת קלה "18   0
פס עיטור כרום לחלונות הצד  0

מסגרת שחורה לפנסים הראשיים  0
חיישני אורות וגשם  0

מושבי ספורט קדמיים  0
מושב נהג עם כוונון לתמיכת הגב התחתון  0

כפתור התנעה )ללא מפתח(  0
קונסולה מרכזית עם משענת יד מתכווננת לנהג, תאי אחסון,  0

שקע אספקת מתח 12 וולט מלפנים ומאחור, וידית בלם חנייה  
מצופה עור  

מראה פנימית אוטומטית נגד סנוור  0
LED תאורות נוחות ואווירה פנימיות  0

ספי כניסה בגימור אלומיניום עם סמל פורד  0
משענת יד מתקפלת במושב האחורי   0

מנועים ותצורות מרכב 
    Tourer / סדאן 4 דלתות / האצ'בק 5 דלתות  0

עם מנוע בנזין 1.5L EcoBoost בלבד  



LED מסוג )DRL( תאורת יום
מציעה נראות משופרת למשתמשי הכביש האחרים. 
היא גם חסכונית הרבה יותר באנרגיה מאשר האלומה 
 LED הנמוכה של הפנסים הראשיים, הודות לטכנולוגיית

המתקדמת ביותר. 

מצא הנאה נוספת 
בפרטים הקטנים

משענת יד מרכזית הכוללת אזור אחסון
מאפיין שימושי זה כולל מקום אחסון עם מגש נשלף לפריטים 
קטנים, שקע אספקת מתח 12 וולט ועוד. מחזיק הספלים כולל 
מחיצות ניתנות לכוונון ללפיתת הספלים. ניתן גם להשתמש 
בו לאחסון כאשר המחיצות נמצאות במצב הקדמי או האחורי 
ביותר, והתחתית הניתנת להזזה מאפשרת לו להכיל בקבוק 

משקה של 1 ליטר.

מערכת בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני 
.)DEATC( אזורים

מערכת בקרת שיוט 
בקרי הפעלה מגלגל ההגה למערכת בקרת השיוט

)Cruise Control( הכוללת מערכת להגבלת מהירות
.)Adjustable Speed Limiting Device( ASLD

מתלה אחורי נפרד עם להב בקרה 
הפורד פוקוס מציעה לך חוויית נהיגה ממכרת. מרכיב 
מפתח הוא המתלה האחורי הנפרד עם להב בקרה 
שסופג הן תנועה אנכית והן תנועה אופקית של הגלגלים 
האחוריים ומעניק היגוי פסיבי של הגלגלים האחוריים 

להגברת היציבות בפניות.

שבכה קדמית )"גריל"( עם תריס אקטיבי 
בדגמים עם מנוע בנזין בלבד

התריס האקטיבי מותקן בפתח השבכה לפני 
המקרן. הוא מכיל שלבים אופקיים שיכולים 

להסתובב על צירם בזווית של עד 90 מעלות 
כדי לחסום את זרימת האוויר, וכשהם סגורים 

לחלוטין הם מסוגלים להפחית את מקדם הגרר 
האווירודינאמי בשיעור של עד 6%.

MyKey® מערכת
מערכת סיוע לבטיחות נהגים צעירים המאפשרת שמירת 
הגדרות רכב במפתח המכונית על-מנת להקל על צעירים 
את המהלך התקין של הנהיגה כגון הגבלת מהירות מרבית, 
עצמת הצליל של מערכת השמע, חסימת אופצית ביטול 

מערכת בקרת היציבות.





חישוקים

חישוק פלדה "16
Trend ברמת גימור

חישוק סגסוגת קלה )"מגנזיום"( "18 
Titanium ברמת גימור





מגוון צבעים

ריפודים

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים והריפודים בקטלוג זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החומרים והחישוקים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן 

ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

        (COZ( אדום מרוצים

        (COB( אפור מגנטי

        (CO5( לבן קפוא

        (COV( אפור לונאר

        (COW( כחול קוטבי

        (COR( כחול בלייזר

       *)COH( כחול מטאלי

        *)COO( כסף מטאלי

        *)COJ( שחור אבסולוטי

Trend בד שחור ברמת גימורTitanium בד מהודר שחור ברמת גימור

        (COA( כסף טקטוני



דרגות בטיחות וזיהום אויר

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: 

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

כריות אויר  6
בקרת סטייה מנתיב  ●
ניטור מרחק מלפנים  ●

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

זיהוי הולכי רגל  ●

מצלמות רוורס  
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  ●
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  ●
זיהוי תמרורי תנועה  ●

בטיחות

זיהום אויר

715/2007  ועידכוניו **הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009  EC נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

קבוצהצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*מנוע

1.5L EcoBoost 4.97בינעירוני8.4עירוניבנזין

1.5L Duratorq 3.94בינעירוני5.3עירונידיזל

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

110Focus 4D Trend6
111Focus 5D Trend6
112Focus Tourer Trend6
NAFocus Diesel 4D Trend6
113Focus Diesel Tourer Trend6
114Focus 4D Titanium6
115Focus 5D Titanium6
116Focus Tourer Titanium6



לתשומת ליבך! קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי ולכן פרטים הנראים בתצלומים אינם תואמים לחלוטין את המכוניות המשווקות בישראל. חלק מהמכוניות המופיעות בחוברת זו הן של דגמי קדם-ייצור 
ו/או נוצרו באמצעות המחשב. אי לכך העיצוב והמאפיינים של הגרסה הסופית של המכוניות עלולים להיות שונים בכמה היבטים. בנוסף, חלק מהפריטים המופיעים במכוניות שבתמונות אינם נכללים 
במפרטי הרכב המשווק בישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובקטלוג זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

דלק מוטורס אולמות תצוגה:
סניף תל-אביב

רח' המסגר 18
תל אביב 6777669

טל: 03-5375891
פקס: 03-5375897

סניף חיפה
שד' ההסתדרות 50

חיפה 3296038
טל': 04-8525888

פקס: 04-8507850

סניף ירושלים
רח' פייר קניג 40

ירושלים 9346948
טל: 02-6722111

פקס: 02-6739119

סניף רעננה
רח' התדהר 2

רעננה 4366504
טל': 09-7407375

פקס: 09-7407376

סוכנות אשדוד
רח' האורגים 9

אשדוד 7760920
טל: 08-8527040

פקס: 08-8526560

סוכנות באר שבע
רח' עמל 2

באר-שבע 8410502
טל: 08-9188080

פקס: 08-9284465

ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*
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