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Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor
specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele
apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de
basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt
aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde
items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed
zijn op het brandstofverbruik van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten
gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw
Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende
logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de
bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.

Boven: Het getoonde model is een Transit Custom Bestelauto
Limited L2H2 in Frozen White standaardlak (standaard).

Links: Het getoonde model is een Transit Custom Dubbele
Cabine Sport L1H1 in Agate Black metallic (optie).
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Boven: Het getoonde model is een Transit Custom L2H1 Kombi
Trend in Orange Glow metallic (optie) met 16 inch 5x2-spaaks
lichtmetalen velgen (optie).

Voorwoord .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Interieur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Laadruimte en laadvermogen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6-13
Transit Custom Trail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Efficiëntie en motoren .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Exploitatiekosten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Communicatie en connectiviteit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Geavanceerde technologieën  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
Ambiente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

Trend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Limited  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
Trail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
Kleuren en bekleding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Specificaties  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

INHOUD

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 1 17/03/2021 15:44:06

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.

Boven: Het getoonde model is een Transit Custom Bestelauto
Limited L2H2 in Frozen White standaardlak (standaard).

Links: Het getoonde model is een Transit Custom Dubbele
Cabine Sport L1H1 in Agate Black metallic (optie).
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PHEV City
Edition
Met zijn geavanceerde aandrijflijn kan de Transit Custom PHEV City Edition tot
wel 54 km in stedelijke gebieden emissievrij rijden (41 km gecombineerde
Range). Bovendien behoudt de Transit Custom Plug-in Hybrid een
gecombineerde actieradius van 500 km dankzij de 1.0 L Ford EcoBoost Range
Extender. De voorwielen worden uitsluitend aangedreven door de elektromotor
welke gevoed wordt door een compacte 13,6 kWh vloeistofgekoelde lithium-
ion accu. Omdat de accu onder de laadvloer is geplaatst blijft het volledige
laadvolume behouden inclusief een laadvermogen van meer dan 1.200 kg*.

*Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over brandstofverbruik en emissies.
**Belading en laadcapaciteit beperkt door gewicht en de verdeling ervan.

Het getoonde model is een Transit Custom Gesloten Bestelauto Limited Plug-in Hybrid in
Chrome Blue metallic (optie) met 16" 5x2 lichtmetalen velgen (standaard).

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 3 17/03/2021 15:44:11

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 2 17/03/2021 15:44:09

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

3

PHEV City
Edition
Met zijn geavanceerde aandrijflijn kan de Transit Custom PHEV City Edition tot
wel 54 km in stedelijke gebieden emissievrij rijden (41 km gecombineerde
Range). Bovendien behoudt de Transit Custom Plug-in Hybrid een
gecombineerde actieradius van 500 km dankzij de 1.0 L Ford EcoBoost Range
Extender. De voorwielen worden uitsluitend aangedreven door de elektromotor
welke gevoed wordt door een compacte 13,6 kWh vloeistofgekoelde lithium-
ion accu. Omdat de accu onder de laadvloer is geplaatst blijft het volledige
laadvolume behouden inclusief een laadvermogen van meer dan 1.200 kg*.

*Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over brandstofverbruik en emissies.
**Belading en laadcapaciteit beperkt door gewicht en de verdeling ervan.

Het getoonde model is een Transit Custom Gesloten Bestelauto Limited Plug-in Hybrid in
Chrome Blue metallic (optie) met 16" 5x2 lichtmetalen velgen (standaard).
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Kantoorruimte
De uitzonderlijke Transit Custom is de nieuwe standaard voor bedrijfswagens in zijn klasse. Comfortabel,
duurzaam en vol met geavanceerde, op de bestuurder gerichte technologieën zoals ons nieuwste Ford SYNC 3
spraakgestuurd entertainment- en connectiviteitssysteem: jouw mobiele kantoor is alleen maar beter geworden.

Bergruimte binnenin
De Transit Custom heeft volop handige opbergoplossingen
voor flessen, telefoons en papierwerk.

Tweezits passagiersbank vóór met geïntegreerde tafel
In de rugleuning van de passagiersbank voorin is een
opklapbare tafel geïntegreerd. Deze is groot genoeg voor een
laptop (standaard op Trend).

Het getoonde model is een Transit Custom Bestelauto Limited met Ford SYNC 3 en Voice Control (optie) en een automatische
transmissie (optie).
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Kantoorruimte
De uitzonderlijke Transit Custom is de nieuwe standaard voor bedrijfswagens in zijn klasse. Comfortabel,
duurzaam en vol met geavanceerde, op de bestuurder gerichte technologieën zoals ons nieuwste Ford SYNC 3
spraakgestuurd entertainment- en connectiviteitssysteem: jouw mobiele kantoor is alleen maar beter geworden.

Bergruimte binnenin
De Transit Custom heeft volop handige opbergoplossingen
voor flessen, telefoons en papierwerk.

Tweezits passagiersbank vóór met geïntegreerde tafel
In de rugleuning van de passagiersbank voorin is een
opklapbare tafel geïntegreerd. Deze is groot genoeg voor een
laptop (standaard op Trend).

Het getoonde model is een Transit Custom Bestelauto Limited met Ford SYNC 3 en Voice Control (optie) en een automatische
transmissie (optie).
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Doordacht design
■ Van 6,0 tot 8,3 kubieke meter ruimte (L1H1 tot L2H2)
■ DIN/ISO tussenwand over de gehele hoogte

(standaard)
■ Ruimte voor 3 Europallets
■ 3 meter laadlengte met doorlaadfunctie (3,4 m in

L2)

■ Tot wel 1.778 mm laadhoogte (H2)
■ Opzij aangebrachte DIN/ISO ladingsjorpunten
■ Hardboardbekleding: halfhoog of volledige hoogte
■ Easy-to-clean laadvloer (Bestelauto)

Beheer van de laadruimte
Een belangrijke overweging bij de keuze van een
bedrijfsauto is de grootte van de laadruimte. Bij de
Transit Custom zijn de ruime afmetingen en het
gebruiksgemak toonaangevend in het segment.
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*De achterdeuren van de Kombi gaan open tot 90°.
**Achterklep met ruit is leverbaar op Bestelauto, Bestelauto Dubbele Cabine en Kombi,
is niet leverbaar op Bestelauto Dubbele Cabine 280 Ambiente en Trend en Bestelauto
Dubbele Cabine Sport.
***Niet leverbaar op Kombi.

A: 1.778 mm (H2)   B: 1.775 mm   C: 3.4 m
(L2 met laadschot met doorlaadfunctie)

Toegankelijke laadruimte
De lage laadhoogtes en wijd openende achterdeuren
met 180° scharnieren* zorgen ervoor dat je optimaal
gebruik kunt maken van de beschikbare ruimte van de
Transit Custom.

■ Unieke portiervangers in de achterdeur kunnen
worden vergrendeld op 90°

■ Achterklep, met of zonder ruit** (alleen H1)
■ Lage instaphoogte achter naar laadruimte
■ LED laadruimteverlichting (optie)***
■ Dubbele zijschuifdeuren (optie) (1.030 mm)
■ Bestelauto/930 mm Kombi, Bestelauto Dubbele

Cabine)
■ Ruit in beide zijschuifdeuren (optie Bestelauto)

Achterdeuren
Voor een onbeperkte toegang kunnen de achterdeuren van de Transit Custom worden vergrendeld als ze 90°
of 180° zijn geopend (standaard). De achterdeuren van de Kombi zijn tot 90° te openen.
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Doordacht design
■ Van 6,0 tot 8,3 kubieke meter ruimte (L1H1 tot L2H2)
■ DIN/ISO tussenwand over de gehele hoogte

(standaard)
■ Ruimte voor 3 Europallets
■ 3 meter laadlengte met doorlaadfunctie (3,4 m in

L2)

■ Tot wel 1.778 mm laadhoogte (H2)
■ Opzij aangebrachte DIN/ISO ladingsjorpunten
■ Hardboardbekleding: halfhoog of volledige hoogte
■ Easy-to-clean laadvloer (Bestelauto)

Beheer van de laadruimte
Een belangrijke overweging bij de keuze van een
bedrijfsauto is de grootte van de laadruimte. Bij de
Transit Custom zijn de ruime afmetingen en het
gebruiksgemak toonaangevend in het segment.
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*De achterdeuren van de Kombi gaan open tot 90°.
**Achterklep met ruit is leverbaar op Bestelauto, Bestelauto Dubbele Cabine en Kombi,
is niet leverbaar op Bestelauto Dubbele Cabine 280 Ambiente en Trend en Bestelauto
Dubbele Cabine Sport.
***Niet leverbaar op Kombi.
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(L2 met laadschot met doorlaadfunctie)
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6.0
kubieke meter

3.5
kubieke meter

6.8
kubieke meter

4.3
kubieke meter

Standaard dak
(H1)

Standaard dak
(H1)

Standaard dak
(H1)

Standaard dak
(H1)

Bestelauto Korte wielbasis (L1)

Bestelauto Dubbele Cabine Korte wielbasis (L1)

Bestelauto Lange wielbasis (L2)

Bestelauto Dubbele Cabine Lange wielbasis (L2)

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 1.436 kg
(H1)/1.385 kg (H2)
GVW van 2.800 kg tot 3.400
kg

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 973 kg (H1)
GVW van 2.800 kg tot
3.000 kg

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 1.383 kg
(H1)/1.330 kg (H2)
GVW van 3.000 kg tot
3.400 kg

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 1.293 kg (H1)
GVW van 3.000 kg tot
3.400 kg

1x Europallet
6-zitplaatsen

1x Europallet
6-zitplaatsen

1x Europallet
6-zitplaatsen

1x Europallet
6-zitplaatsen

8.3
kubieke meter

Hoog dak (H2)

7.2
kubieke meter

Hoog dak (H2)

Laadcapaciteit en laadvermogen Bestelauto

Laadcapaciteit en laadvermogen Bestelauto DC
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1.3
kubieke meter

2.0
kubieke meter

Standaard dak
(H1)

Standaard dak
(H1)

Kombi Korte wielbasis (L1)

Kombi Lange wielbasis (L2)

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 1.021 kg
(H1)/968
kg (H2)
GVW van 3.200 kg

Maximaal toelaatbaar
laadvermogen 970 kg
(H1)/917
kg (H2)
GVW van 3.200 kg

9-zitplaatsen

9-zitplaatsen

2.5 kubieke meter

Hoog dak (H2)

1.6 kubieke meter

Hoog dak (H2)

Laadcapaciteit en laadvermogen Kombi

Opbergruimte onder de stoelen
De passagiersbank in de Transit Custom heeft een opklapbaar
zitvlak met opbergruimte onder de zitplaatsen (standaard).

Passagierstoegang
Met de royaal openende zijschuifdeuren met een opening van
930 mm (1.030 mm Bestelauto) is in- en uitstappen en in- en
uitladen een koud kunstje.

Verstevigd laadschot
Om het comfort en de veiligheid van de passagiers verder te
verhogen, is de Transit Custom Bestelauto Dubbele Cabine
voorzien van een gegoten laadschot over de gehele breedte en
hoogte. (standaard)

  Europallet 1.200 mm x 800 mm.
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Teamspeler
Meer passagiers. Meer apparatuur. Meer
mogelijkheden.
Breng 's morgens een werkploeg naar de werkplek, klap vervolgens de stoelen
in of verwijder ze helemaal voor het vervoer van spullen. Of gebruik hem als
bestelauto en installeer de stoelen in het weekend voor privegebruik met
familie en vrienden. Wat je maar wilt, de Transit Custom Kombi biedt
buitengewone veelzijdigheid.

Het getoonde model is een Transit Custom Kombi L1H1 Trend in Race Red standaardlak
(optie) met 16" lichtmetalen velgen (optie).
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Neem plaats
De Kombi is de meest multifunctionele Transit Custom.

Achterbank met ruime
verstelmogelijkheden
Elke rugleuning kan neergeklapt
worden zodat een vlakke werkplek
ontstaat. De zitting (enkel of
dubbel) kan vervolgens voorover
worden geklapt of compleet
worden verwijderd voor meer
ruimte.

Moeiteloos toegankelijk
De achterbank is eenvoudig
bereikbaar via de rechter
zijschuifdeur (standaard).

Achterklep
De achterklep van de Kombi geeft vrije toegang tot de
laadruimte en beschikt over een trekkoord om deze makkelijk
te kunnen sluiten (achterklep met ruit is een optie voor
Bestelauto, Bestelauto Dubbele Cabine en Kombi en is niet
leverbaar op L2).

Luchtvering achter (niet in NL)
Deze optie zorgt voor een constante rijhoogte, ongeacht de
laadomstandigheden, voor een soepelere en comfortabelere
rit (optie voor Kombi waarbij de variant wijzigt van 320 naar
310 en het aanhangwagengewicht 0 kg wordt). Het getoonde model is een Transit

Custom Kombi Trend L2H2 in
Chrome Blue metallic (optie) met

een linker zijschuifdeur (optie).
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Transit
Custom Trail
Verlaat de gebaande paden met de nieuwe Ford Transit Custom Trail. Hij
combineert de legendarische Transit-robuustheid met verbeterde tractie en
een gedurfd design. Het mechanische sperdifferentieel zorgt voor extra tractie
op onverharde of gladde ondergronden. Hij valt op met zijn unieke FORD-grille,
de two-tone voorbumper, 16 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen en de Salerno
lederen bekleding. De avontuurlijke Transit Custom Trail is de perfecte partner
om jouw business in beweging te houden.

Mechanisch sperdifferentieel
Het mechanische sperdifferentieel van de Transit Custom helpt ongewenste wielspin,
vooral op onverharde oppervlakken, te voorkomen. Door het koppel automatisch naar het
voorwiel met de meeste grip te sturen, krijgt de Transit Custom nog meer tractie en
stabiliteit onder moeilijke omstandigheden. (Standaard op de Trail)

Het getoonde model is een Transit Custom Trail L1H1 Bestelauto met unieke FORD-grille
(standaard) en Race Red standaardlak.
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Transit Custom
Active (niet in NL)
Discover the adventurous new Transit Custom Active. With its rugged off-road
styling, advanced technologies and comfortable, durable interior, it's ready to
help you tackle even the toughest jobs. Based on the Limited series, you'll find
distinctive 17" alloy wheels, unique 'Active' front grille and body cladding, bright
roof rails and full-length side steps. Inside features special Nordic Blue seat
trim, and for extra capability in more demanding conditions, manual
transmission models are available with an optional mechanical limited-slip
differential.

Power-adjustable driver's seat
Transit Custom Active features a 10-way power-adjustable
driver's seat with lumbar adjust and armrest.

Transit Custom Active L1 H1 Van shown with 17" 5-spoke machined alloy wheels (standard),
in Chrome Blue metallic body colour (option).
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Opmerking: Sommige van de bovengenoemde functies zijn opties, tegen meerprijs en zijn mogelijk niet leverbaar op alle modellen. Kijk in de specificatietabellen of neem contact op
met jouw Ford dealer voor meer informatie.

Efficiëntie
Vermogen voor al jouw activiteiten
De Transit Custom wordt aangedreven door een reeks geavanceerde, zware Ford EcoBlue dieselmotoren.
Allemaal combineren ze een overvloed aan koppel voor zware ladingen met lage exploitatiekosten. De Ford
EcoBlue dieselmotoren zijn krachtig, schoon en verfijnd, en zijn gebaseerd op de toonaangevende technologie van
onze bekroonde Ford EcoBoost benzinemotoren.

Belangrijke brandstofbesparende technologieën zijn
■ Ford Auto start/stop-systeem
■ Ford Smart Regenerative Charging
■ Schakelindicator – om te helpen zuinig te rijden
■ Elektrische stuurbekrachtiging
■ Acceleratie Controle – de unieke motorkalibratie draagt bij aan het terugdringen van het brandstofverbruik

(optie)
■ Ford Battery Management systeem – verbetert de accu-levensduur en het brandstofverbruik, en garandeert te

allen tijde betrouwbaar starten
■ Nabehandling AdBlue® systeem

Ford EcoBlue Hybrid
De nieuwe Transit Custom introduceert de innovatieve diesel
Mild Hybrid (MHEV)-technologie als optie voor modellen met
een handgeschakelde versnellingsbak. Het systeem maakt
gebruik van een geïntegreerde starter/generator om energie
terug te winnen tijdens het remmen van het voertuig. De
opgeslagen energie wordt vervolgens gebruikt en draagt bij
aan een verdere verbetering van de brandstofzuinigheid, met
name bij rijden in stadsverkeer (optie op varianten met een
handgeschakelde versnellingsbak).

PHEV City Edition
Met zijn geavanceerde hybride aandrijflijn levert de nieuwe
Transit Custom PHEV City Edition de mogelijkheid tot
emissievrij rijden, tot wel 54 km in stedelijke gebieden (41 km
gecombineerde Range). Bovendien behoudt de Custom
Plug-in Hybrid een gecombineerde actieradius van 500 km
dankzij de 1.0 L Ford EcoBoost Range Extender. De voorwielen
worden uitsluitend aangedreven door de elektromotor welke
gevoed wordt door een compacte 13,6 kWh vloeistofgekoelde
lithium-ion accu. Omdat de accu onder de laadvloer is
geplaatst blijft het volledige laadvolume behouden inclusief
een laadvermogen van meer dan 1.200 kg.

Vanaf

190 g/km*
105 pk

310 Nm

2.0 Ford EcoBlue 77 kW (105 pk)
De Ford EcoBlue 77 kW (105 pk)/310 Nm dieselmotor
van de Transit Custom koppelt een laag gecombineerd
verbruik van 7,3 l/100 km* aan uitstekende
rijeigenschappen. Zijn state-of-the-art design helpt de
exploitatiekosten laag te houden zonder af te doen
aan laadvermogen of prestaties.
*190 g/km (WLTP)

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 18 17/03/2021 15:45:14

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

19

2.0 Ford EcoBlue 96 kW (130 pk)
De Ford EcoBlue 96 kW (130 pk)/360 Nm dieselmotor
zorgt voor evenwichtige prestaties. Hij levert extra
vermogen en extra koppel die je nodig hebt om het
maximaal toelaatbaar treingewicht (GTW) en het
geremde aanhangwagengewicht te verhogen zonder
verhoging van uitstoot.
**MHEV met 185 g/km (WLTP).

2.0 Ford EcoBlue 125 kW (170 pk)
De Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) dieselmotor
ontwikkelt 390 Nm aan koppel. Hij is de ideale keuze
voor het vervoeren en trekken van zware ladingen,
terwijl hij een uitstekende brandstofefficiency levert
met een laag gecombineerd verbruik van 7,0 l/100
km***.
***183 g/km (WLTP).

2.0 Ford EcoBlue 136 kW (185 pk)
Deze nieuwe, geavanceerde dieselmotor is exclusief
verkrijgbaar in de Transit Custom Sport en heeft een
indrukwekkend koppel voor een ultieme rijervaring.
****192 g/km (WLTP)

Vanaf

185 g/km**

Vanaf

183 g/km***

Vanaf

192 g/km****

130 pk

170 pk

185 pk
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415 Nm
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Opmerking: Sommige van de bovengenoemde functies zijn opties, tegen meerprijs en zijn mogelijk niet leverbaar op alle modellen. Kijk in de specificatietabellen of neem contact op
met jouw Ford dealer voor meer informatie.

Efficiëntie
Vermogen voor al jouw activiteiten
De Transit Custom wordt aangedreven door een reeks geavanceerde, zware Ford EcoBlue dieselmotoren.
Allemaal combineren ze een overvloed aan koppel voor zware ladingen met lage exploitatiekosten. De Ford
EcoBlue dieselmotoren zijn krachtig, schoon en verfijnd, en zijn gebaseerd op de toonaangevende technologie van
onze bekroonde Ford EcoBoost benzinemotoren.

Belangrijke brandstofbesparende technologieën zijn
■ Ford Auto start/stop-systeem
■ Ford Smart Regenerative Charging
■ Schakelindicator – om te helpen zuinig te rijden
■ Elektrische stuurbekrachtiging
■ Acceleratie Controle – de unieke motorkalibratie draagt bij aan het terugdringen van het brandstofverbruik

(optie)
■ Ford Battery Management systeem – verbetert de accu-levensduur en het brandstofverbruik, en garandeert te

allen tijde betrouwbaar starten
■ Nabehandling AdBlue® systeem
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een handgeschakelde versnellingsbak. Het systeem maakt
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terug te winnen tijdens het remmen van het voertuig. De
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Plug-in Hybrid een gecombineerde actieradius van 500 km
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190 g/km*
105 pk

310 Nm

2.0 Ford EcoBlue 77 kW (105 pk)
De Ford EcoBlue 77 kW (105 pk)/310 Nm dieselmotor
van de Transit Custom koppelt een laag gecombineerd
verbruik van 7,3 l/100 km* aan uitstekende
rijeigenschappen. Zijn state-of-the-art design helpt de
exploitatiekosten laag te houden zonder af te doen
aan laadvermogen of prestaties.
*190 g/km (WLTP)
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Nooit meer verkeerde
brandstof tanken

Het Ford 'Easy Fuel' tanksysteem sluit
automatisch zonder tankdop en zorgt ervoor
dat niemand per ongeluk de verkeerde
brandstof kan tanken. Bovendien krijg je
geen vuile handen meer door vuile
brandstofdoppen (standaard).
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Exploitatiekosten
Geld besparen gedurende het bezit
Kwaliteit en duurzaamheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen van elk
onderdeel in jouw Transit Custom. Na jarenlang gebruik voelt hij nog net zo
goed aan – en rijdt hij nog net zo plezierig.

■ Het automatisch start/stop-systeem draagt bij aan een optimaal
brandstofverbruik* (standaard)

■ De Acceleratie Controle is een unieke motorkalibratie, ontworpen om de
acceleratie te verminderen als het voertuig licht beladen is, voor verlaging
van het brandstofgebruik (optie)

■ Het waarschuwingslicht voor de motoroliebewaking gaat branden als de
staat van de motorolie tussen de onderhoudsbeurten verslechtert

■ De verlichting is hoog gemonteerd boven de bumperlijn om deze te
beschermen tegen beschadiging

■ Remblokslijtagesensoren geven een waarschuwing als de blokken
vernieuwd moeten worden

■ De brandstoffiltersensor waarschuwt voor binnendringend water of een
verstopping van het brandstofsysteem

■ De richtingaanwijzers zitten aan de binnenrand van de buitenspiegel ter
voorkoming van beschadiging. Indien ingeklapt verkleinen de spiegels de
breedte van de auto met 190 mm

■ De 12 jaar garantie tegen doorroesten biedt garantie tegen doorroesten van
de carrosserie van binnenuit

■ Doordat de achterbumper uit meerdere delen bestaat kunnen
reparatiekosten laag gehouden worden bij schade

*) Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over brandstofverbruik en emissies.
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Maak kennis met de nieuwe beste
vriend van jouw telefoon
Ford SYNC 3
Het nieuwe Ford SYNC 3 integreert feilloos met jouw smartphone, zodat je over alles de controle hebt. Van telefoongesprekken
en sms’jes tot muziek en satellietnavigatie – allemaal via het 8 inch touchscreen of door middel van eenvoudige gesproken
commando’s (optie).

SYNC 3 functies
■ Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met eenvoudige gesproken commando's
■ Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance* inzittenden een noodoproep te plaatsen om de noodhulpdiensten te informeren

over de locatie van de auto. Houd de controle over SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay en Android
Auto ervoor zorgen dat je met je smartphone kunt navigeren via het SYNC 3 home scherm, alsof het je smartphone is

Opmerking: Volledige integratie van SYNC 3 met een
smartphone kan alleen met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of
hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding,
waarbij datakosten van toepassing. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn, kun je de officiële
websites van Apple CarPlay en Android Auto raadplegen voor de
meest actuele informatie.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie
die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele
telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met
het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt
vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere
Europese landen.
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Altijd verbonden!
Nu kunnen jij en je Ford naadloos verbonden blijven, waar je je ook bevindt. Het FordPass Connect-modem en de FordPassa-app bieden samen namelijk een hele reeks aan
mogelijkheden, ontworpen om elke rit makkelijker te maken.

Of je nu met één bedrijfswagen werkt of tot wel vijf, FordPass Pro geeft je de tools
om ze gezond, veilig en efficiënt te houden

■ Makkelijk instellen via de camera van je telefoon om de chassisnummers van tot
vijf voertuigen toe te voegen aan je account.

■ Inzicht in de staat van je bedrijfswagen(s), real-time.
■ Waarschuwingen helpen je bij het gezond houden van je bedrijfswagen.
■ Overzichtelijke kaart voor een goed inzicht in de locatie en status van de

bedrijfswagens binnen je vloot.
■ Op afstand ont- en vergrendelen waarmee je toegang kunt geven tot bepaalde

delen van je bedrijfswagen.
■ Remote Start waarmee je een Transit Custom met automatische transmissie op

afstand kunt starten om de cabine te koelen of verwarmen.
■ Guard Mode om de beveiliging op scherp te zetten en notificaties te ontvangen

bij gebeurtenissen.
■ Pechhulp om je bedrijfswagen weer snel operationeel te krijgen.
■ Onderhoud online plannen waarbij je makkelijk inzicht krijgt in de planning van de

dealer en je via de app een afspraak kunt maken

FordPass Pro is beschikbaar in geselecteerde landen. Raadpleeg de dealer voor de
details.

Download FordPass Pro via de App Store of Google Play.

FordPass Connect
FordPass Connect* helpt je een hoop tijd en gedoe te besparen en geeft je
daarnaast een gerust gevoel.

■ Live Traffic** voorziet het SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. Het past de aanbevolen route vervolgens aan op basis van de
verkeersomstandigheden en zorgt ervoor dat je meer ontspannen en op tijd op je
bestemming aankomt

■ Wi-Fi aan boord*** – ontvang tot 4G Wi-Fi voor maximaal tien apparaten, zodat
jij en je passagiers van dezelfde connectiviteit kunnen genieten als thuis.

*FordPass Connect is een extra optie. Het modem in de auto zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen. Het gebruik van FordPass Connect is de eerste twee jaar gratis. Daarna is een jaarlijkse
licentievergoeding van toepassing.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar na eerste registratie van een Ford met SYNC 3 navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding van toepassinga.
***De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering bij Vodafone begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3GB aan data is verbruikt. Hierna is er een databundel van Vodafone vereist. Raadpleeg de Vodafone-website voor
meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2019 over de juiste hardware te beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking van de gegevens en service is niet overal
beschikbaar en er zijn mogelijk voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.

Note FordPass Pro is geschikt voor een vloot tot 5 bedrijfswagens. Bij meer dan 5 voertuigen raden wij u aan om gebruik te maken van Ford Telematics en Ford Data
Services.
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Anticiperen

Blind Spot Information System
Wanneer een ander voertuig jouw dode hoek binnenrijdt, waarschuwt het systeem je door middel van een waarschuwingslampje
in de desbetreffende buitenspiegel.

Live Traffic*
Voorziet het SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. De technologie past de aanbevolen route
vervolgens aan op basis van de verkeersomstandigheden en
zorgt ervoor dat je meer ontspannen en op tijd op je
bestemming aankomt.

Cross Traffic Alert (afbeelding rechts)
Cross Traffic Alert scant de omgeving links en rechts als je
achteruitrijdt vanuit een parkeerplaats. Als het systeem een
bewegend object of ander risico waarneemt, waarschuwt het
je met zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen
(onderdeel van het Blind Spot Information System).

Voelsprieten overal
Voor de nieuwe Ford Transit Custom zijn een ruime reeks Driver Assistance technologieën beschikbaar. Deze
ondersteunen je vanuit alle hoeken ter bescherming van jou, jouw bedrijfswagen en jouw omgeving.

*Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding
verschuldigd.
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Alert

Pre-Collision Assist
Met behulp van een radar en een camera houdt Pre-Collision
AssistØ2) oog op de weg. Het systeem monitoort hoe dicht je bij
andere voertuigen en voetgangers in de buurt bent – zelfs in
het donker – en kan je wijzen op een mogelijke botsing. Als je
niet reageert op de waarschuwingssignalen van het systeem
laadt Active BrakingØ2) alvast het remsysteem en kan het
automatisch de remmen inschakelen om het effect van een
botsing te verminderen (optie).

Traffic Sign RecognitionØ

Leest automatisch snelheidsborden en toont de aangegeven
maximumsnelheid in het instrumentenpaneel.

Intelligent Speed LimiterØ2)

Combineert Traffic Sign Recognition met de Adjustable Speed
Limiter om de geldende maximumsnelheid te bepalen en
automatisch de snelheid van de auto naar de vastgestelde
snelheidslimiet aan te passen1). Naast de vastgestelde
snelheidslimiet kan de bestuurder de mate van tolerantie
bepalen. Normaal kan de maximum snelheid niet
overschreden worden tenzij de bestuurder hetsysteem
overruled (optie).

Lane-Keeping AlertØ*2)

Het systeeem herkent wanneer de auto de wegmarkeringen
nadert zonder dat de richtingaanwijzer wordt bediend en
waarschuwt je door trillingen in het stuurwiel (optie).

Driver AlertØ2)

Waarschuwt je bij rijgedrag dat erop wijst dat jouw alertheid is
afgenomen. Eerst wordt een waarschuwingssymbool in het
instrumentenpaneel weergegeven, gevolgd door een
akoestisch waarschuwingssignaal indien jouw alertheid verder
afneemt (standaard met Lane Keeping Alert).

Driver Assistance technologieën houden je alert
Door de informatie van een voorwaarts gerichte camera te combineren met radartechnologie, kan de Transit
Custom je bij verschillende rijomstandigheden helpen. Met de Pre-Collision Assist (optie), die je voor mogelijke
botsingen kan waarschuwen, tot de Lane-Keeping Alert (optie) die je waarschuwt als je van jouw rijstrook afwijkt,
is de Transit Custom beter dan ooit uitgerust om je alert te houden en een helpende hand te bieden.

ØMaakt gebruik van sensoren.
*Werkt bij snelheden van meer dan 65 km/u op meerbaanswegen met duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen.
2)Driver Assistance technologie.
1)Al naar gelang de weg en het formaat van de auto kan de snelheidslimiet variëren. De bestuurder is er te allen tijde zelf voor verantwoordelijk dat de snelheidslimiet wordt nageleefd.

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 26 17/03/2021 15:45:38

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 27 17/03/2021 15:45:44

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

26

Alert

Pre-Collision Assist
Met behulp van een radar en een camera houdt Pre-Collision
AssistØ2) oog op de weg. Het systeem monitoort hoe dicht je bij
andere voertuigen en voetgangers in de buurt bent – zelfs in
het donker – en kan je wijzen op een mogelijke botsing. Als je
niet reageert op de waarschuwingssignalen van het systeem
laadt Active BrakingØ2) alvast het remsysteem en kan het
automatisch de remmen inschakelen om het effect van een
botsing te verminderen (optie).

Traffic Sign RecognitionØ

Leest automatisch snelheidsborden en toont de aangegeven
maximumsnelheid in het instrumentenpaneel.

Intelligent Speed LimiterØ2)

Combineert Traffic Sign Recognition met de Adjustable Speed
Limiter om de geldende maximumsnelheid te bepalen en
automatisch de snelheid van de auto naar de vastgestelde
snelheidslimiet aan te passen1). Naast de vastgestelde
snelheidslimiet kan de bestuurder de mate van tolerantie
bepalen. Normaal kan de maximum snelheid niet
overschreden worden tenzij de bestuurder hetsysteem
overruled (optie).

Lane-Keeping AlertØ*2)

Het systeeem herkent wanneer de auto de wegmarkeringen
nadert zonder dat de richtingaanwijzer wordt bediend en
waarschuwt je door trillingen in het stuurwiel (optie).

Driver AlertØ2)

Waarschuwt je bij rijgedrag dat erop wijst dat jouw alertheid is
afgenomen. Eerst wordt een waarschuwingssymbool in het
instrumentenpaneel weergegeven, gevolgd door een
akoestisch waarschuwingssignaal indien jouw alertheid verder
afneemt (standaard met Lane Keeping Alert).

Driver Assistance technologieën houden je alert
Door de informatie van een voorwaarts gerichte camera te combineren met radartechnologie, kan de Transit
Custom je bij verschillende rijomstandigheden helpen. Met de Pre-Collision Assist (optie), die je voor mogelijke
botsingen kan waarschuwen, tot de Lane-Keeping Alert (optie) die je waarschuwt als je van jouw rijstrook afwijkt,
is de Transit Custom beter dan ooit uitgerust om je alert te houden en een helpende hand te bieden.

ØMaakt gebruik van sensoren.
*Werkt bij snelheden van meer dan 65 km/u op meerbaanswegen met duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen.
2)Driver Assistance technologie.
1)Al naar gelang de weg en het formaat van de auto kan de snelheidslimiet variëren. De bestuurder is er te allen tijde zelf voor verantwoordelijk dat de snelheidslimiet wordt nageleefd.

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 26 17/03/2021 15:45:38

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 27 17/03/2021 15:45:44

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021



28

Zien en gezien worden

Halogeen projectielampen met statische bochtverlichting
en LED dagrijverlichting
Wanneer je het stuur meer dan 30 graden draait, verlicht de
bochtverlichting de betreffende kant van de weg voor beter
zicht in het donker. Werkt bij snelheden tot 30 km/u
(standaard op Trend, Limited en Sport, optie op Ambiente).

Bi-Xenon koplampen met statische bochtverlichting extra
De nieuwe Bi-Xenon koplampen van de Transit Custom bieden
een lichtkwaliteit die superieur is aan halogeenlampen, terwijl
ze minder energie gebruiken. Statische bochtverlichting extra,
gemonteerd in elke koplamp, verlicht de bochten bij snelheden
tot maximaal 60 km/u. De automatische koplampen
schakelen vanzelf in zodra het buiten donker genoeg is (optie).

Verbeterde koplampen voor goed zicht
Met zijn stijlvolle en krachtige nieuwe koplampen is de Transit Custom een opvallende verschijning.

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 28 17/03/2021 15:45:53

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

29

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 29 17/03/2021 15:46:04

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

28

Zien en gezien worden

Halogeen projectielampen met statische bochtverlichting
en LED dagrijverlichting
Wanneer je het stuur meer dan 30 graden draait, verlicht de
bochtverlichting de betreffende kant van de weg voor beter
zicht in het donker. Werkt bij snelheden tot 30 km/u
(standaard op Trend, Limited en Sport, optie op Ambiente).

Bi-Xenon koplampen met statische bochtverlichting extra
De nieuwe Bi-Xenon koplampen van de Transit Custom bieden
een lichtkwaliteit die superieur is aan halogeenlampen, terwijl
ze minder energie gebruiken. Statische bochtverlichting extra,
gemonteerd in elke koplamp, verlicht de bochten bij snelheden
tot maximaal 60 km/u. De automatische koplampen
schakelen vanzelf in zodra het buiten donker genoeg is (optie).

Verbeterde koplampen voor goed zicht
Met zijn stijlvolle en krachtige nieuwe koplampen is de Transit Custom een opvallende verschijning.

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 28 17/03/2021 15:45:53

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

29

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 29 17/03/2021 15:46:04

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021



30

Slim

ØMaakt gebruik van sensoren.
*Maximum trekgewicht op de L2-variant.
1)Veiligheidsvoorziening.
2)Driver Assistance technologieën.

Roll Stability ControlØ1)

Met de unieke rolsensor van Ford zorgt het Roll Stability
Control systeem dat de banden op de grond blijven in
aflopende, schuine bochten (standaard).

ZijwindstabilisatieØ2)

Helpt de bestuurder om onder zware, stormachtige condities
op de weg te blijven. Het registreert, met behulp van het
ESC-systeem, wanneer de auto zijwind vangt.

Traction Control1)

Zorgt voor de best mogelijke grip, prestaties en stabiliteit. Het
systeem monitoort voortdurend het vermogen dat naar elk
van de wielen gaat en past dit aan, waardoor het zorgt voor
maximaal contact en grip bij het optrekken (standaard).

Emergency Brake AssistØ1)

Dit remassistentiesysteem voor noodsituaties zorgt dat het
een noodremsituatie herkent en de druk in het remsysteem
vergroot om extra remvermogen te creëren (standaard).

Elektronische Stabiliteitsregeling (ESC)Ø1)

Helpt je onder extreme rijomstandigheden de controle over de
auto te behouden. Het systeem registreert wanneer je van
jouw gekozen lijn afwijkt en zal proberen je in het juiste spoor
te houden door automatisch het rem- en motorvermogen aan
te passen (standaard).
Indrukwekkend aanhangwagengewicht
De Transit Custom beschikt over een indrukwekkende
trekcapaciteit van maximaal 2.800 kg en een reeks
veiligheidsdetails ter bescherming van jou en jouw
aanhangwagen (eventueel dienen bedrijfsmatige gebruikers
een digitale tachograaf te gebruiken).

Trailer Sway ControlØ1)

Systeem dat slingerbewegingen van de aanhangwagen
registreert en daarop reageert door de aanhangwagen weer
onder controle te brengen (standaard bij alle af-fabriek Ford
trekhaken).

Hill Start AssistØ2)

Voorkomt dat je op een helling achteruit rolt wanneer je jouw
voet van het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst. Het
werkt in de vooruit- en achteruitversnelling en is ideaal bij het
trekken van zware ladingen (standaard).

Automatisch start/stop-systeem
Wanneer je voor verkeerslichten stopt of als de auto stationair
draait in een file, kan deze technologie automatisch de motor
uitschakelen (terwijl hij tegelijkertijd nog vermogen levert aan
essentiële zaken als koplampen, airconditioning, radio en het
Ford SYNC systeem). Als je klaar bent om te vertrekken, hoef
je alleen maar de koppeling in te drukken en als gebruikelijk de
eerste versnelling te selecteren, of druk je het gaspedaal in bij
een automaat en het systeem start opnieuw op. Auto
Start-Stop is met name effectief in stadsstraten, waar het het
brandstofverbruik tot wel 10% kan terugdringen (standaard).

Geavanceerde systemen die jouw werkdag makkelijker maken
De Transit Custom is leverbaar met een reeks technologieën voor de veiligheid en ter assistentie van de
bestuurder voor een veilige en soepele werkdag.
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Voor extra bescherming van de bestuurder
en de passagiers voorin (optie).
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Active Park AssistØ

Active Park Assist kan een parkeerplek
van de juiste afmeting herkennen en
vervolgens helpen bij het inparkeren van
het voertuig. Park-Out Assist helpt jou
een parkeerplek te verlaten (bij parallel
geparkeerd).

SelectShift automatische
transmissie
Een 6-traps automatische transmissie
zorgt voor een soepele, ontspannen
rijervaring, met name tijdens druk
stadsverkeer (remmen-optrekken). Je
kunt handmatig schakelen, bijvoorbeeld
bij glad wegdek of steile hellingen
(leverbaar vanaf Trend, i.c.m.
130/170/185 pk motoren).

Onderhoudsmonitor
Analyseert de voertuiggegevens en
draagt bij aan het behoud van de beste
motorprestaties. Toont een scala aan
informatie in het instrumentenpaneel
inclusief de resterende hoeveelheid
AdBlue® en geeft een waarschuwing
voor water in brandstof (standaard).

Laadschot met
doorlaadfunctie
Een opklapbaar paneel onderin het
laadschot geeft toegang tot de
bergruimte onder de zitplaatsen,
waardoor lange voorwerpen zoals
buizen en ladders tot een lengte van
drie meter (3,4 meter in de L.2) veilig
geladen en getransporteerd kunnen
worden (alleen i.c.m. bijrijdersbank).

Innovatieve technologie
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Adaptieve cruise controlØ2)

Stel de gewenste snelheid en afstand
tot de auto voor je in en de adaptieve
cruise control handhaaft deze voor je.
Indien de sensoren merken dat je
voorganger vertraagt, past jouw auto
automatisch zijn snelheid hierop aan.
Wanneer het verkeer weer optrekt,
accelereert jouw auto mee tot de vooraf
ingestelde snelheid (optie).

Quickclear verwarmbare
voorruit
Ontwasemt en ontdooit de voorruit in
enkele seconden. Ideaal op vrieskoude
ochtenden.

Achteruitrijcamera met
Trailer Hitch Assist
Schakel de achteruitversnelling in en
het beeld van de achteruitrijcamera
wordt automatisch weergegeven op het
multifunctionele scherm.
Markeringslijnen over het camerabeeld
geven de richting aan waarin de auto
rijdt (optie).

Selecteerbare rijmodi
Hiermee kun je uit verschillende rijmodi
kiezen. Het systeem past diverse
instellingen aan om rijden onder
bepaalde omstandigheden te
vergemakkelijken (standaard).

ØMaakt gebruik van sensoren.
2)Driver Assistance technologie.
*Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding van toepassing.
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Ambiente
Exterieurkenmerken
■ Buitenspiegels met dodehoekspiegel en

ingebouwde richtingaanwijzer
■ Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
■ Zijschuifdeur aan passagierszijde
■ Uitstapverlichting (Guide-me-home)
■ Spatlappen voor en achter
■ Uit meerdere delen bestaande

achterbumper
■ 15 inch stalen velgen met naafdoppen

Interieurkenmerken
■ AM/FM DIN-radio, DAB, MyFord Dock, vier

luidsprekers voor (twee woofers en twee
tweeters) en stuurwielbediening voor
audiosysteem

■ Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
■ Boordcomputer
■ Elektrisch bedienbare ramen vóór
■ 8-weg verstelbare bestuurdersstoel met
■ armsteun
■ Twee houders voor 2-literflessen
■ Tweezits passagiersbank met

opklapbaarzitkussen en opbergruimte
onder de zitplaatsen

■ Laadruimteverlichting
■ Opbergvak boven het instrumentenpaneel

met 12 Volt aansluiting
■ DIN/ISO stalen laadschot over de gehele

breedte met doorlaadfunctie (Bestelauto)

Het getoonde model is een Transit Custom Ambiente L1H1 in Moondust Silver metallic (optie).

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Sensor ruitensproeiervloeistof
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Regensensor
■ Dimbaar instrumentenpaneel
■ Mistlampen vóór

Motoren
77 kW (105 pk)/310 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
Kombi

■ Bestelauto Dubbele Cabine 280
uitvoeringen worden standaard geleverd
met een enkele passagiersstoel (5
zitplaatsen)

■ Zijruiten 2e rij links/rechts (Dubbele
Cabine)

■ 2e rij stoelen (3) met opbergruimte
(Dubbele Cabine)

■ Laadschot met ruit (Dubbele Cabine)
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Ambiente
Exterieurkenmerken
■ Buitenspiegels met dodehoekspiegel en

ingebouwde richtingaanwijzer
■ Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
■ Zijschuifdeur aan passagierszijde
■ Uitstapverlichting (Guide-me-home)
■ Spatlappen voor en achter
■ Uit meerdere delen bestaande

achterbumper
■ 15 inch stalen velgen met naafdoppen

Interieurkenmerken
■ AM/FM DIN-radio, DAB, MyFord Dock, vier

luidsprekers voor (twee woofers en twee
tweeters) en stuurwielbediening voor
audiosysteem

■ Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
■ Boordcomputer
■ Elektrisch bedienbare ramen vóór
■ 8-weg verstelbare bestuurdersstoel met
■ armsteun
■ Twee houders voor 2-literflessen
■ Tweezits passagiersbank met

opklapbaarzitkussen en opbergruimte
onder de zitplaatsen

■ Laadruimteverlichting
■ Opbergvak boven het instrumentenpaneel

met 12 Volt aansluiting
■ DIN/ISO stalen laadschot over de gehele

breedte met doorlaadfunctie (Bestelauto)

Het getoonde model is een Transit Custom Ambiente L1H1 in Moondust Silver metallic (optie).

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Sensor ruitensproeiervloeistof
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Regensensor
■ Dimbaar instrumentenpaneel
■ Mistlampen vóór

Motoren
77 kW (105 pk)/310 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
Kombi

■ Bestelauto Dubbele Cabine 280
uitvoeringen worden standaard geleverd
met een enkele passagiersstoel (5
zitplaatsen)

■ Zijruiten 2e rij links/rechts (Dubbele
Cabine)

■ 2e rij stoelen (3) met opbergruimte
(Dubbele Cabine)

■ Laadschot met ruit (Dubbele Cabine)
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Trend
Exterieurkenmerken als
aanvulling op Ambiente
■ Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels in carrosseriekleur
■ Halogeenprojectiekoplampen met

statische bochtverlichting en LED
dagrijverlichting

■ Eindkappen van voor- en achterbumper in
carrosseriekleur

■ Mistlampen vóór
■ Volledige wieldeksels
■ Parkeersensoren voor en achter

Interieurkenmerken als
aanvulling op Ambiente
■ Cruise control met ASLD
■ Lendensteun bestuurdersstoel
■ Airconditioning
■ Met leder bekleed stuurwiel
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ Kaartleeslampen
■ Laadvloerbescherming (easy-to-clean,

Bestelauto)
■ Dimbaar instrumentenpaneel
■ Sensor ruitensproeiervloeistof

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Regensensor

Driver Assistance Pack
Premium
■ 8 inch touchscreen
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Automatisch grootlicht
■ Regensensor
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert

Het getoonde model is een Transit Custom Trend L1H1 in Diffused Silver standaardlak.

Airconditioning
(standaard)

Parkeersensoren voor en achter
(standaard)

Motoren
77 kW (105 pk)/310 Nm
96 kW (130 pk)/360 Nm
125 kW (170 pk)/390 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
Kombi
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Trend
Exterieurkenmerken als
aanvulling op Ambiente
■ Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels in carrosseriekleur
■ Halogeenprojectiekoplampen met

statische bochtverlichting en LED
dagrijverlichting

■ Eindkappen van voor- en achterbumper in
carrosseriekleur

■ Mistlampen vóór
■ Volledige wieldeksels
■ Parkeersensoren voor en achter

Interieurkenmerken als
aanvulling op Ambiente
■ Cruise control met ASLD
■ Lendensteun bestuurdersstoel
■ Airconditioning
■ Met leder bekleed stuurwiel
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ Kaartleeslampen
■ Laadvloerbescherming (easy-to-clean,

Bestelauto)
■ Dimbaar instrumentenpaneel
■ Sensor ruitensproeiervloeistof

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Regensensor

Driver Assistance Pack
Premium
■ 8 inch touchscreen
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Automatisch grootlicht
■ Regensensor
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert

Het getoonde model is een Transit Custom Trend L1H1 in Diffused Silver standaardlak.

Airconditioning
(standaard)

Parkeersensoren voor en achter
(standaard)

Motoren
77 kW (105 pk)/310 Nm
96 kW (130 pk)/360 Nm
125 kW (170 pk)/390 Nm
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Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
Kombi
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◊Opmerking: Een naar achteren gericht kinderstoeltje mag
nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst als de
auto is uitgerust met een werkende voorste
passagiersairbag.

Limited
Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ Regensensor
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Beschermingsstrips op de flanken in

carrosseriekleur
■ Achterbumper in carrosseriekleur
■ Deurgrepen in carrosseriekleur
■ 16 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen

met vergrendelbare wielmoeren
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels in
carrosseriekleur

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ 8 inch touchscreen met SYNC 2.5
■ Apple Carplay en Android Auto
■ Elektrisch verwarmbare voorstoelen
■ LED laadruimteverlichting
■ Met leder beklede versnellingspookknop
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Passagiersairbag
■ 8-weg bijrijdersstoel inclusief arm- en

lendensteun (Dubbele Cabine 280/300 L2
automaat)

■ Privacy Glass (Dubbele Cabine)
■ Zijschuifdeur links/rechts (Dubbele

Cabine)
■ Zijschuifdeur rechts (Dubbele Cabine 300

L2 met handgeschakelde versnellingsbak
en 6 zitplaatsen)

Het getoonde model is een Transit Custom Limited L1H1 in Magnetic metallic (optie).

Quickclear elektrisch verwarmbare
voorruit
(standaard)

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegels
(standaard)

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
Premium
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
■ Luxe instrumentenpaneel
■ Automatisch grootlicht

Motoren
96 kW (130 pk)/360 Nm
125 kW (170 pk)/390 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
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◊Opmerking: Een naar achteren gericht kinderstoeltje mag
nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst als de
auto is uitgerust met een werkende voorste
passagiersairbag.

Limited
Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ Regensensor
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Beschermingsstrips op de flanken in

carrosseriekleur
■ Achterbumper in carrosseriekleur
■ Deurgrepen in carrosseriekleur
■ 16 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen

met vergrendelbare wielmoeren
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels in
carrosseriekleur

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ 8 inch touchscreen met SYNC 2.5
■ Apple Carplay en Android Auto
■ Elektrisch verwarmbare voorstoelen
■ LED laadruimteverlichting
■ Met leder beklede versnellingspookknop
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Passagiersairbag
■ 8-weg bijrijdersstoel inclusief arm- en

lendensteun (Dubbele Cabine 280/300 L2
automaat)

■ Privacy Glass (Dubbele Cabine)
■ Zijschuifdeur links/rechts (Dubbele

Cabine)
■ Zijschuifdeur rechts (Dubbele Cabine 300

L2 met handgeschakelde versnellingsbak
en 6 zitplaatsen)

Het getoonde model is een Transit Custom Limited L1H1 in Magnetic metallic (optie).

Quickclear elektrisch verwarmbare
voorruit
(standaard)

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegels
(standaard)

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
Premium
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
■ Luxe instrumentenpaneel
■ Automatisch grootlicht

Motoren
96 kW (130 pk)/360 Nm
125 kW (170 pk)/390 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
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Trail
Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 16 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen
■ Unieke FORD-grille
■ Trail-afwerking in Chrystalline Black (opzij

en achter)
■ Two-tone voorbumper in Chrystalline Black
■ Achterbumper gespoten in Chrystalline

Black
■ Regensensor
■ Automatisch inschakelende koplampen

met automatisch grootlicht

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Salerno lederen bekleding
■ Sensor voor lage ruitenwisvloeistof
■ Quickclear elektrische verwarmbare

voorruit

Leverbaar optiepakket:

Driver Assistance Pack
Premium
■ Achteruitrijcamere met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
■ Luxe instrumentenpaneel
■ Automatisch grootlicht

Het getoonde model is een Transit Custom Trail in Race Red standaardlak.

16 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen
(standaard)

Unieke FORD-grille
(standaard)

Engines

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

Bodystyles
Gesloten Bestelauto
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Trail
Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 16 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen
■ Unieke FORD-grille
■ Trail-afwerking in Chrystalline Black (opzij

en achter)
■ Two-tone voorbumper in Chrystalline Black
■ Achterbumper gespoten in Chrystalline

Black
■ Regensensor
■ Automatisch inschakelende koplampen

met automatisch grootlicht

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Salerno lederen bekleding
■ Sensor voor lage ruitenwisvloeistof
■ Quickclear elektrische verwarmbare

voorruit

Leverbaar optiepakket:

Driver Assistance Pack
Premium
■ Achteruitrijcamere met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
■ Luxe instrumentenpaneel
■ Automatisch grootlicht

Het getoonde model is een Transit Custom Trail in Race Red standaardlak.

16 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen
(standaard)

Unieke FORD-grille
(standaard)

Engines

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)

Bodystyles
Gesloten Bestelauto
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Sport
Exterieurdetails als
aanvulling op Limited
■ Sport stylingset – omvat voorbumperskirt

met unieke mistlampsierranden, zijskirts in
carrosseriekleur, achterbumperskirt,
sportstrepen over de motorkap,
wielkastverbreders vóór en achter met
unieke spatlappen

■ 17 inch lichtmetalen velgen, afwerking in
Bright/Machined Black

■ Tyre pressure monitoring system

Interieurdetails als aanvulling
op Limited
■ Gedeeltelijk lederen bekleding
■ Enkele passagiersstoel voor Dubbele

Cabine Sport (5 zitter)
■ Ruimtebesparend reservewiel

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack
Premium
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
■ Luxe instrumentenpaneel

Het getoonde model is een Transit Custom Sport L1H1 in Orange Glow metallic (optie).

Gedeeltelijk lederen bekleding
(standaard)

18 inch lichtmetalen velgen met
235/50R18 banden
Met deze optie wijzigt het GVW van de auto
van 320 naar 290 (optie op Bestelauto).

Motor
136 kW (185 pk)/415 Nm

Carrosserie varianten
Bestelauto
Bestelauto Dubbele Cabine
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Kleuren en bekleding
Welke kleur en
bekleding past bij
jou?
1. Ambiente
Stoelinzetstuk: Quadrant in Dark Palazzo Grey
Zitkussen: City in Ebony
(standaard)
2. Trend
Stoelinzetstuk: Capitol in Ebony
Zitkussen: City in Ebony
(standaard)
3. Limited
Stoelinzetstuk: Inroad Emboss in Ebony
Zitkussen: Marl in Ebony
(standaard)
4. Trail
Stoelinzetstuk: Salerno Leer in Ebony
Zitkussen: Salerno leer in Ebony
(standaard)
5. Active (niet in NL)

6. Sport
Stoelinzetstuk: Dynamo Emboss op Eton in
Ebony
Zitkussen: Salerno leer in Ebony
(standaard)

1. 3.

6.

2.

4. 5.
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Blazer Blue
Standaardlak

Frozen White
Standaardlak

Race Red
Standaardlak

Agate Black
Metallic*

Chrome Blue
Metallic*

Diffused Silver
Metallic*

Kapoor Red
Metallic*

Orange Glow
Metallic*

Magnetic
Metallic*

Moondust Silver
Metallic*

*Metallic is optioneel tegen meerprijs leverbaar.
De Ford Transit Custom wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene
voorwaarden. Opmerking De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van carrosseriekleuren, en geven niet de betreffende specificatie weer. Lakkleuren en
bekledingen in deze brochure kunnen – als gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé – van de werkelijke kleuren afwijken.

12 jaar garantie tegen doorroesten
De nieuwe Transit Custom dankt zijn duurzame exterieur aan een grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen
carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak – de nieuwe materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat het voertuig
zijn fraaie uiterlijk nog jarenlang behoudt.

Zinc coating Fosfaatlaag Elektrostatisch
aangebrachte laklaag

Primer Toplaag Transparante laag
(niet bij standaardlak Frozen White)

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 45 17/03/2021 15:47:26

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

44

Kleuren en bekleding
Welke kleur en
bekleding past bij
jou?
1. Ambiente
Stoelinzetstuk: Quadrant in Dark Palazzo Grey
Zitkussen: City in Ebony
(standaard)
2. Trend
Stoelinzetstuk: Capitol in Ebony
Zitkussen: City in Ebony
(standaard)
3. Limited
Stoelinzetstuk: Inroad Emboss in Ebony
Zitkussen: Marl in Ebony
(standaard)
4. Trail
Stoelinzetstuk: Salerno Leer in Ebony
Zitkussen: Salerno leer in Ebony
(standaard)
5. Active (niet in NL)

6. Sport
Stoelinzetstuk: Dynamo Emboss op Eton in
Ebony
Zitkussen: Salerno leer in Ebony
(standaard)

1. 3.

6.

2.

4. 5.

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 44 17/03/2021 15:47:08

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

Blazer Blue
Standaardlak

Frozen White
Standaardlak

Race Red
Standaardlak

Agate Black
Metallic*

Chrome Blue
Metallic*

Diffused Silver
Metallic*

Kapoor Red
Metallic*

Orange Glow
Metallic*

Magnetic
Metallic*

Moondust Silver
Metallic*

*Metallic is optioneel tegen meerprijs leverbaar.
De Ford Transit Custom wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene
voorwaarden. Opmerking De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van carrosseriekleuren, en geven niet de betreffende specificatie weer. Lakkleuren en
bekledingen in deze brochure kunnen – als gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé – van de werkelijke kleuren afwijken.

12 jaar garantie tegen doorroesten
De nieuwe Transit Custom dankt zijn duurzame exterieur aan een grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen
carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak – de nieuwe materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat het voertuig
zijn fraaie uiterlijk nog jarenlang behoudt.

Zinc coating Fosfaatlaag Elektrostatisch
aangebrachte laklaag

Primer Toplaag Transparante laag
(niet bij standaardlak Frozen White)

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 45 17/03/2021 15:47:26

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021



46

Personaliseren
Ladder aan achterzijde
Biedt veilige en gemakkelijke toegang tot het
dak van de Transit Custom. (Max.125 kg,
alleen voor achterste laaddeuren met 180
graden scharnieren) (optie en accessoire).

Beschermrooster voor achterruit
Dit rooster op de achterramen helpen de
lading te beschermen en te beveiligen
wanneer je onderweg bent. Niet geschikt voor
modellen met achterklep (optie en
accessoire).

Flexibele vloer
Dankzij de flexibele antisliplaadvloer en
aluminium bevestigingsrails op de vloer en de
zijwanden kunnen rekken, tussenwanden en
vracht gemakkelijk worden aangebracht,
bevestigd of vastgezet (optie, niet leverbaar
op dubbele cabine).

ARP+ side protection bars
Set van 2 treeplanken gemaakt van
hoogwaardig aluminium met zwarte
rubberen antisliplaag (accessoire).

Q-Tech®+ Dakimperiaal
Lichtgewicht aluminiumconstructie biedt de
mogelijkheid tot extra lading*. Ideaal voor het
transport van grote, lange of omvangrijke
voorwerpen. Geeft meer flexibiliteit bij je
dagelijkse werk (accessoire).
(Laag dak, max. dakbelasting 150 kg, incl.
gewicht van het imperiaal, resterende
laadcapaciteit 120 kg)

Thule®+ Professional Dakdragers
Set van twee aluminium vergrendelbare
dakdragers voor uitvoeringen met laag dak.
(accessoire)

Q-Tech®+ ladderrol voor imperiaal
Ladderrol voor imperiaal voor makkelijker
laden en lossen (accessoire).

Geïntegreerde dakdragers
Kunnen tot 130 kg lading dragen (80 kg op de
Sport) en kan bij niet-gebruik tot gelijk aan de
daklijn worden ingeklapt. Beschikt over
ladingsstops en geïntegreerde T-gleuven die
compatibel zijn met de standaard
dakaccessoires (alleen optie en accessoire op
H1 modellen).

Thule®+ professionele houder voor
schuifladders
Voor het snel, veilig en ergonomisch
bevestigen van ladders. Schuift uit langs de
zijkant van de bestelwagen en kantelt omlaag
van het dak voor makkelijk laden. De
ladderhouder beschikt over vier ladingstops
en een ladderbevestiging (accessoire).

ClimAir®+ windgeleider
Verminderen luchtturbulentie en lawaai zodat
je met open ramen meer van je rit kunt
genieten, zelfs als het licht regent
(accessoire). Lichtmetalen velgen 16 inch
5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
afsluitbare wielmoeren (accessoire).
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Lichtmetalen velgen
16 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
afsluitbare wielmoeren (accessoire).

Xvision (SCC)+ parkeersensoren
Een hoorbare waarschuwing helpt
parkeerafstanden beter in te schatten
(accessoire).

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen de
carrosserie tegen steenslag en opspattend
vuil te beschermen (optie en accessoire).

*Zie specificatie voertuiggewicht en belading.
+Systeem wordt gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de laatste pagina voor meer informatie.

Laadruimtebescherming
Deze set bestaat uit een hoogwaardige
houten vloer met antislipcoating en een
geïntegreerde aluminium rails (optie en
accessoire).

Bott+ bagagenet
Bescherm jouw ladingen veilig en makkelijk
met een lichtgewicht en instelbaar
bagagenet-systeem, ideaal voor koerier- en
pakketbezorgers. Wordt bevestigd aan de
sjorogen op de zijwand en kan bij niet-gebruik
worden opgeborgen in een meegeleverde
opbergzak (accessoire).

Bodemplaat bescherming
Stevige, roestvrij stalen beschermplaten
beschermen de motor en de transmissie
tegen beschadiging als op oneffen
ondergrond wordt gereden (optie en
accessoire).

HDD®+ stoelovertrek
Biedt effectieve bescherming van de originele
stoelbekleding. Voorzien van stevige nylon
met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra
sterkte (accessoire).

wwwDownload hier het complete Transit Custom accessoire-overzicht.

Ga voor meer accessoires voor je Transit Custom naar www.ford-accessoires.nl
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto´s –

naar www.fordlifestylecollection.com
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Personaliseren
Ladder aan achterzijde
Biedt veilige en gemakkelijke toegang tot het
dak van de Transit Custom. (Max.125 kg,
alleen voor achterste laaddeuren met 180
graden scharnieren) (optie en accessoire).

Beschermrooster voor achterruit
Dit rooster op de achterramen helpen de
lading te beschermen en te beveiligen
wanneer je onderweg bent. Niet geschikt voor
modellen met achterklep (optie en
accessoire).

Flexibele vloer
Dankzij de flexibele antisliplaadvloer en
aluminium bevestigingsrails op de vloer en de
zijwanden kunnen rekken, tussenwanden en
vracht gemakkelijk worden aangebracht,
bevestigd of vastgezet (optie, niet leverbaar
op dubbele cabine).

ARP+ side protection bars
Set van 2 treeplanken gemaakt van
hoogwaardig aluminium met zwarte
rubberen antisliplaag (accessoire).

Q-Tech®+ Dakimperiaal
Lichtgewicht aluminiumconstructie biedt de
mogelijkheid tot extra lading*. Ideaal voor het
transport van grote, lange of omvangrijke
voorwerpen. Geeft meer flexibiliteit bij je
dagelijkse werk (accessoire).
(Laag dak, max. dakbelasting 150 kg, incl.
gewicht van het imperiaal, resterende
laadcapaciteit 120 kg)

Thule®+ Professional Dakdragers
Set van twee aluminium vergrendelbare
dakdragers voor uitvoeringen met laag dak.
(accessoire)

Q-Tech®+ ladderrol voor imperiaal
Ladderrol voor imperiaal voor makkelijker
laden en lossen (accessoire).

Geïntegreerde dakdragers
Kunnen tot 130 kg lading dragen (80 kg op de
Sport) en kan bij niet-gebruik tot gelijk aan de
daklijn worden ingeklapt. Beschikt over
ladingsstops en geïntegreerde T-gleuven die
compatibel zijn met de standaard
dakaccessoires (alleen optie en accessoire op
H1 modellen).

Thule®+ professionele houder voor
schuifladders
Voor het snel, veilig en ergonomisch
bevestigen van ladders. Schuift uit langs de
zijkant van de bestelwagen en kantelt omlaag
van het dak voor makkelijk laden. De
ladderhouder beschikt over vier ladingstops
en een ladderbevestiging (accessoire).

ClimAir®+ windgeleider
Verminderen luchtturbulentie en lawaai zodat
je met open ramen meer van je rit kunt
genieten, zelfs als het licht regent
(accessoire). Lichtmetalen velgen 16 inch
5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
afsluitbare wielmoeren (accessoire).
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Lichtmetalen velgen
16 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
afsluitbare wielmoeren (accessoire).

Xvision (SCC)+ parkeersensoren
Een hoorbare waarschuwing helpt
parkeerafstanden beter in te schatten
(accessoire).

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen de
carrosserie tegen steenslag en opspattend
vuil te beschermen (optie en accessoire).

*Zie specificatie voertuiggewicht en belading.
+Systeem wordt gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de laatste pagina voor meer informatie.

Laadruimtebescherming
Deze set bestaat uit een hoogwaardige
houten vloer met antislipcoating en een
geïntegreerde aluminium rails (optie en
accessoire).

Bott+ bagagenet
Bescherm jouw ladingen veilig en makkelijk
met een lichtgewicht en instelbaar
bagagenet-systeem, ideaal voor koerier- en
pakketbezorgers. Wordt bevestigd aan de
sjorogen op de zijwand en kan bij niet-gebruik
worden opgeborgen in een meegeleverde
opbergzak (accessoire).

Bodemplaat bescherming
Stevige, roestvrij stalen beschermplaten
beschermen de motor en de transmissie
tegen beschadiging als op oneffen
ondergrond wordt gereden (optie en
accessoire).

HDD®+ stoelovertrek
Biedt effectieve bescherming van de originele
stoelbekleding. Voorzien van stevige nylon
met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra
sterkte (accessoire).

wwwDownload hier het complete Transit Custom accessoire-overzicht.

Ga voor meer accessoires voor je Transit Custom naar www.ford-accessoires.nl
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto´s –

naar www.fordlifestylecollection.com
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Bestelauto

Bestelauto Dubbele Cabine

L1 H1 6.0 m3

L1 H1 3.5 m3

L1 H2 7.2 m3

L2 H1 6.8 m3

L2 H1 4.3 m3

L2 H2 8.3 m3

Afmetingen (mm)

L1
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A Totale lengte  4973 4973 5340 5340

B Totale breedte met buitenspiegels  2272 2272 2272 2272

Totale breedte met ingeklapte spiegels 2080 2080 2080 2080

C Totale hoogte* 1925-2000 2286-2366 1922-1979 2285-2343

D Wielbasis 2933 2933 3300 3300

E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 1012 1012 1012 1012

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 1028 1028 1028 1028

G Breedte opening zijschuifdeur 1030 1030 1030 1030

H Hoogte opening zijschuifdeur 1324 1324 1324 1324

I Breedte opening achterdeuren/achterklep 1404 1404 1404 1404

J Hoogte opening achterdeuren/achterklep 1347 1706 1347 1706

K Maximale lengte laadruimte (tot aan laadschot) 2554 2554 2921 2921

Maximale lengte laadruimte (inclusief laadschot met doorlaadfunctie) 3037 3037 3404 3404

L Maximale breedte laadruimte 1775 1775 1775 1775

M Breedte laadruimte tussen wielkasten 1392 1392 1392 1392

N Afstand laadvloer tot dak 1406 1778 1406 1778

O Afstand grond tot laadvloer* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m3) 6.0 7.2 6.8 8.3

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (SAE) (m3) 5.7 7.2 6.6 8.2

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VDA) (m3) 5.4 6.6 6.2 7.7

Draaicirkel in meters

15 inch velgen, tussen stoepranden/muren 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

18 inch velgen, tussen stoepranden/muren 12.1/12.6 – – –

Afwijkende afmetingen Dubbele Cabine

G Breedte opening zijschuifdeur 930 n.v.t. 930 n.v.t.

P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m3) 3.5 n.v.t. 4.4 n.v.t.

Maximaal laadvolume (achter laadschot) (SAE) (m3) 3.5 n.v.t. 4.3 n.v.t.

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VDA) (m3) 3.2 n.v.t. 4.0 n.v.t.

Q Maximale lengte laadruimte 1577 n.v.t. 1944 n.v.t.

R Bruikbare lengte laadruimte op 1,2 m hoogte vanaf laadvloer 1505 n.v.t. 1872 n.v.t.

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van
productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. *Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen
het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste
laadvermogen. Deze illustraties zijn louter bedoeld als leidraad.
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Afmetingen (mm)Kombi

L1 H1 1.3 m3

L1 H2 1.6 m3

L2 H1 2.0 m3

L2 H2 2.5 m3

*SAE-methode.

L1
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bi

A Totale lengte 4973 4973 5340 5340

B Totale breedte met spiegels 2272 2272 2272 2272

Totale breedte met ingeklapte spiegels 2080 2080 2080 2080

Totale breedte zonder spiegels en grepen 1986 1986 1986 1986

C Totale hoogte* 1925-2000 2286-2366 1922-1979 2285-2343

D Wielbasis 2933 2933 3300 3300

E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 1012 1012 1012 1012

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 1028 1028 1028 1028

G Breedte opening zijschuifdeur 930 930 930 930

H Hoogte opening zijschuifdeur 1292 1292 1292 1292

I Breedte achterdeuren/achterklep 1404 1404 1404 1404

Breedte achterdeuren/achterklep  (met airconditioning achter) 1215 1215 1215 1215

J Hoogte achterdeuren/achterklep 1297 1660 1297 1660

K Maximale lengte laadruimte (achter tweede rij stoelen) 1545 1545 1912 1912

Maximale lengte laadruimte (achter derde rij stoelen) 687 687 1054 1054

L Maximale breedte laadruimte 1775 1775 1775 1775

M Breedte laadruimte tussen wielkasten 1351 1351 1351 1351

N Afstand laadvloer tot dak 1382 1754 1382 1754

O Afstand grond tot laadvloer* 511-564 511-564 513-536 513-536

P laadvolume (SAE) (kubieke meter) – 6 zitplaatsen/9-zitplaatsen 3.1/1.3 3.8/1.6 3.8/2.0 4.7/2.5

Draaicirkel (m)

15 inch velgen, tussen stoepranden/muren 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van
productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. *De hoogteafmetingen geven alle hoogtes aan van
minimum tot maximum, van een volledig beladen voertuig met het kleinste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste
laadvermogen. Deze afbeeldingen dienen enkel ter illustratie.
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Bestelauto

Bestelauto Dubbele Cabine

L1 H1 6.0 m3

L1 H1 3.5 m3

L1 H2 7.2 m3

L2 H1 6.8 m3

L2 H1 4.3 m3

L2 H2 8.3 m3

Afmetingen (mm)
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A Totale lengte  4973 4973 5340 5340

B Totale breedte met buitenspiegels  2272 2272 2272 2272

Totale breedte met ingeklapte spiegels 2080 2080 2080 2080

C Totale hoogte* 1925-2000 2286-2366 1922-1979 2285-2343

D Wielbasis 2933 2933 3300 3300

E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 1012 1012 1012 1012

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 1028 1028 1028 1028

G Breedte opening zijschuifdeur 1030 1030 1030 1030

H Hoogte opening zijschuifdeur 1324 1324 1324 1324

I Breedte opening achterdeuren/achterklep 1404 1404 1404 1404

J Hoogte opening achterdeuren/achterklep 1347 1706 1347 1706

K Maximale lengte laadruimte (tot aan laadschot) 2554 2554 2921 2921

Maximale lengte laadruimte (inclusief laadschot met doorlaadfunctie) 3037 3037 3404 3404

L Maximale breedte laadruimte 1775 1775 1775 1775

M Breedte laadruimte tussen wielkasten 1392 1392 1392 1392

N Afstand laadvloer tot dak 1406 1778 1406 1778

O Afstand grond tot laadvloer* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m3) 6.0 7.2 6.8 8.3

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (SAE) (m3) 5.7 7.2 6.6 8.2

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VDA) (m3) 5.4 6.6 6.2 7.7

Draaicirkel in meters

15 inch velgen, tussen stoepranden/muren 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

18 inch velgen, tussen stoepranden/muren 12.1/12.6 – – –

Afwijkende afmetingen Dubbele Cabine

G Breedte opening zijschuifdeur 930 n.v.t. 930 n.v.t.

P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m3) 3.5 n.v.t. 4.4 n.v.t.

Maximaal laadvolume (achter laadschot) (SAE) (m3) 3.5 n.v.t. 4.3 n.v.t.

Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VDA) (m3) 3.2 n.v.t. 4.0 n.v.t.

Q Maximale lengte laadruimte 1577 n.v.t. 1944 n.v.t.

R Bruikbare lengte laadruimte op 1,2 m hoogte vanaf laadvloer 1505 n.v.t. 1872 n.v.t.

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van
productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. *Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen
het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste
laadvermogen. Deze illustraties zijn louter bedoeld als leidraad.
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Afmetingen (mm)Kombi

L1 H1 1.3 m3

L1 H2 1.6 m3

L2 H1 2.0 m3

L2 H2 2.5 m3

*SAE-methode.

L1
H1

Ko
m

bi

L1
H2

Ko
m

bi

L2
H1

Ko
m

bi

L2
H2

Ko
m

bi

A Totale lengte 4973 4973 5340 5340

B Totale breedte met spiegels 2272 2272 2272 2272

Totale breedte met ingeklapte spiegels 2080 2080 2080 2080

Totale breedte zonder spiegels en grepen 1986 1986 1986 1986

C Totale hoogte* 1925-2000 2286-2366 1922-1979 2285-2343

D Wielbasis 2933 2933 3300 3300

E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 1012 1012 1012 1012

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 1028 1028 1028 1028

G Breedte opening zijschuifdeur 930 930 930 930

H Hoogte opening zijschuifdeur 1292 1292 1292 1292

I Breedte achterdeuren/achterklep 1404 1404 1404 1404

Breedte achterdeuren/achterklep  (met airconditioning achter) 1215 1215 1215 1215

J Hoogte achterdeuren/achterklep 1297 1660 1297 1660

K Maximale lengte laadruimte (achter tweede rij stoelen) 1545 1545 1912 1912

Maximale lengte laadruimte (achter derde rij stoelen) 687 687 1054 1054

L Maximale breedte laadruimte 1775 1775 1775 1775

M Breedte laadruimte tussen wielkasten 1351 1351 1351 1351

N Afstand laadvloer tot dak 1382 1754 1382 1754

O Afstand grond tot laadvloer* 511-564 511-564 513-536 513-536

P laadvolume (SAE) (kubieke meter) – 6 zitplaatsen/9-zitplaatsen 3.1/1.3 3.8/1.6 3.8/2.0 4.7/2.5

Draaicirkel (m)

15 inch velgen, tussen stoepranden/muren 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16 inch velgen, tussen stoepranden/muren 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van
productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. *De hoogteafmetingen geven alle hoogtes aan van
minimum tot maximum, van een volledig beladen voertuig met het kleinste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste
laadvermogen. Deze afbeeldingen dienen enkel ter illustratie.

Confidential - PDF Created: 25 February 2021, 16:50:2 - Origin: TRVCUST_20205_TR -Di _NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 49 17/03/2021 15:47:48

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021



50

Verbruiksgegevens en CO2 -emissies (Euro 6.2)

Verbruiksgegevens en CO2 -emissies (Euro 6.2)

Ein
dr

ed
uc

tie

W
LT

P 
CO

2‑e
m

iss
ies

(g
/k

m
*)

W
LT

P
br

an
ds

to
fv

er
br

uik
in 

l/1
00

 km
*–

Ge
m

idd
eld

 ve
rb

ru
ik

Bestelauto/Dubbele Cabine

1.0 PHEV EcoBoost 125 pk (92 kW) – 68 3.0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)/130 pk (96 kW) 4.43 186‑206 7,1‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV 4.43 185‑203 7,0‑7,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 4.43/4.19 183‑209 7,0‑8,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 4.43 192‑201 7,3‑7,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk)/125 kW (170 pk) – 6‑traps automaat 3.39 210‑234 8,0‑8,9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport – 6 traps automaat 3.39 218‑229 8,3‑8,7

*De opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 ‑emissies zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. De typegoedkeuring aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstofverbruik en CO2‑emissies. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere factoren (bijvoorbeeld het gebruik van de airconditioning of andere bestelde opties) een rol bij het bepalen van het brandstofverbruik, de CO2‑emissies en de actieradius.
CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie zie emissietesten.nl
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Kombi M1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) MHEV 4.43 192‑204 7,3‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) MHEV 4.43 194‑204 7,4‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6‑traps automaat 3.39 215‑229 8,2‑8,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6‑traps automaat 3.39 216‑229 8,3‑8,7

1.0 EcoBoost PHEV 92 kW (125 pk) – 72 3.3

*De opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 ‑emissies zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. De typegoedkeuring aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstofverbruik en CO2‑emissies. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere factoren (bijvoorbeeld het gebruik van de airconditioning of andere bestelde opties) een rol bij het bepalen van het brandstofverbruik, de CO2‑emissies en de actieradius. CO2
is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie zie emissietesten.nl
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SVO opties

Ford programmeerbare accubeschermer
Dit gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat je
nooit met een lege accu staat. Stel een tijd in
voor batterijgebruik zonder dat de motor
draait, maak profielen voor batterijgebruik
(zwaar of licht gebruik) en bescherm de accu
tegen overbelasting. Deze SVO optie zit
boordevol functies. (SVO optie)

www
Volledige details en specificaties (niet opgenomen in de gedrukte brochure)

Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve brochure voor de volledige details en specificaties. Deze kunnen
gedownload worden via www.ford.nl of scan de QR-code
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Weglaten passagiersstoel (geen stoelconsole) (niet leverbaar op Dubbele Cabine) A304 j – – – –

Toerentalregelaar (1300‑3000 tpm) A003 j j j j j

Extra zekeringenpaneel – 6 stuks A526 j j j j j

Voorbereiding montage zwaailichten – Schakelaar en bedrading voor en achter (inclusief extra zekeringenpaneel (A526)) (niet
leverbaar i.c.m. tachograaf) A606 – j j j –

Koppelstation – Inclusief extra zekeringspaneel (A526) (niet leverbaar op Kombi) A608 j j j j –

Trekhaakvoorbereiding (aansluiting en bedrading, exclusief trekhaak) A055 j j j j j

Ford programmeerbare accubeschermer A540 j j j j j

Voeding met hoog vermogen –  2 AGM‑accu's (2 x 80 Ah), toerentalregelaar en Ford programmeerbare accubeschermer (niet leverbaar
met automaat) A550 j j j j –

Handmatige regeneratie roetfilter A660 j j j j j

SVO standaardlak, diverse kleuren, raadpleeg de dealer voor meer informatie* j j – – –

*SVO laktoevoeging dient tijdens het bestellen te worden ingevoerd. Bumpers, stootstrippen, spiegelbehuizingen en portiergrepen in zwart.
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Verbruiksgegevens en CO2 -emissies (Euro 6.2)
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Bestelauto/Dubbele Cabine

1.0 PHEV EcoBoost 125 pk (92 kW) – 68 3.0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)/130 pk (96 kW) 4.43 186‑206 7,1‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) MHEV 4.43 185‑203 7,0‑7,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 4.43/4.19 183‑209 7,0‑8,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 4.43 192‑201 7,3‑7,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk)/125 kW (170 pk) – 6‑traps automaat 3.39 210‑234 8,0‑8,9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport – 6 traps automaat 3.39 218‑229 8,3‑8,7

*De opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 ‑emissies zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. De typegoedkeuring aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstofverbruik en CO2‑emissies. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere factoren (bijvoorbeeld het gebruik van de airconditioning of andere bestelde opties) een rol bij het bepalen van het brandstofverbruik, de CO2‑emissies en de actieradius.
CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie zie emissietesten.nl

Confidential - PDF Created: 0 Mar 2021, 13:42:1 - Origin: TRVCUST_20205_TRVCUST-F CO2 _NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Ein
dr

ed
uc

tie

W
LT

P 
CO

2‑e
m

iss
ies

(g
/k

m
)*

W
LT

P
br

an
ds

to
fv

er
br

uik
in 

l/1
00

 km
*–

Ge
m

idd
eld

 ve
rb

ru
ik

Kombi M1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) MHEV 4.43 192‑204 7,3‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) MHEV 4.43 194‑204 7,4‑7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6‑traps automaat 3.39 215‑229 8,2‑8,7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6‑traps automaat 3.39 216‑229 8,3‑8,7

1.0 EcoBoost PHEV 92 kW (125 pk) – 72 3.3

*De opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 ‑emissies zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. De typegoedkeuring aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstofverbruik en CO2‑emissies. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere factoren (bijvoorbeeld het gebruik van de airconditioning of andere bestelde opties) een rol bij het bepalen van het brandstofverbruik, de CO2‑emissies en de actieradius. CO2
is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie zie emissietesten.nl
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SVO opties

Ford programmeerbare accubeschermer
Dit gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat je
nooit met een lege accu staat. Stel een tijd in
voor batterijgebruik zonder dat de motor
draait, maak profielen voor batterijgebruik
(zwaar of licht gebruik) en bescherm de accu
tegen overbelasting. Deze SVO optie zit
boordevol functies. (SVO optie)

www
Volledige details en specificaties (niet opgenomen in de gedrukte brochure)

Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve brochure voor de volledige details en specificaties. Deze kunnen
gedownload worden via www.ford.nl of scan de QR-code
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Weglaten passagiersstoel (geen stoelconsole) (niet leverbaar op Dubbele Cabine) A304 j – – – –

Toerentalregelaar (1300‑3000 tpm) A003 j j j j j

Extra zekeringenpaneel – 6 stuks A526 j j j j j

Voorbereiding montage zwaailichten – Schakelaar en bedrading voor en achter (inclusief extra zekeringenpaneel (A526)) (niet
leverbaar i.c.m. tachograaf) A606 – j j j –

Koppelstation – Inclusief extra zekeringspaneel (A526) (niet leverbaar op Kombi) A608 j j j j –

Trekhaakvoorbereiding (aansluiting en bedrading, exclusief trekhaak) A055 j j j j j

Ford programmeerbare accubeschermer A540 j j j j j

Voeding met hoog vermogen –  2 AGM‑accu's (2 x 80 Ah), toerentalregelaar en Ford programmeerbare accubeschermer (niet leverbaar
met automaat) A550 j j j j –

Handmatige regeneratie roetfilter A660 j j j j j

SVO standaardlak, diverse kleuren, raadpleeg de dealer voor meer informatie* j j – – –

*SVO laktoevoeging dient tijdens het bestellen te worden ingevoerd. Bumpers, stootstrippen, spiegelbehuizingen en portiergrepen in zwart.
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Haal het beste uit jouw nieuwe
Ford
We willen je helpen het beste uit jouw nieuwe Ford te halen. Jouw Ford Bedrijfswagen dealer geeft je professioneel advies over belangrijke specificatieaspecten en helpt je
de juiste auto te kiezen specifiek passend bij jouw budget en zakelijke behoeften en wensen.

De Ford Transit Custom is bedoeld om lading te vervoeren
– veel lading.
Een nieuwe bestelauto kiezen is een belangrijke beslissing
waarbij je op tal van factoren moet letten. Terwijl sommige
aspecten, zoals het kiezen van de meest geschikte uitvoering,
het vaststellen van het primaire gebruik en het bepalen van de
grootte van de laadruimte relatief eenvoudig zijn, zijn andere
aspecten als het berekenen van het laadvermogen
ingewikkelder.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen, heb je twee gegevens
nodig: het GVW (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) van de
auto en het massa ledig gewicht van de auto.
GVW is het maximaal toelaatbaar totaalgewicht van de auto,
geladen en rijklaar – dat is inclusief het gewicht van de auto
zelf, de extra uitrusting, bestuurder en passagiers (uitgaande
van een standaardgewicht van 75 kg/persoon), vloeistoffen,
voor 90% gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ongeveer
0,85 kg), opties en lading.
Gemakshalve zijn de Ford Transit Custommodellen genoemd
naar hun GVW. Zo heeft een 280 variant een GVW van ong.
2.800 kg en een 300 variant een GVW van ong. 3.000 kg.
Massa ledig voertuig is het gewicht van een voertuig volgens
standaardspecificaties, inclusief vloeistoffen en zonder
bestuurder, passagiers of lading. Laadvermogen is het verschil
tussen beide:

GVW – massa ledig voertuig = laadvermogen

Om je te helpen de juiste auto te kiezen, gaan we hier wat
dieper in op de factoren die het laadvermogen van een
voertuig kunnen beïnvloeden. Deze omvatten onder andere:

Bestuurder en passagiers
Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de
passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg
per persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet
worden meegeteld bij de massa ledig voertuig. Als er een
bestuurder of passagiers in de auto stappen, wordt het
laadvermogen lager.

Af-fabriek opties
De meeste in de fabriek aangebrachte opties zullen van
invloed zijn op het laadvemogen van een auto. Airconditioning
maakt een auto bijvoorbeeld zo'n 18 kg zwaarder en daardoor
wordt het laadvermogen 18 kg lager. Door een enkele
passagiersstoel voorin te kiezen in plaats van de standaard
passagiersbank, wordt het gewicht van de auto zo'n 12 kg lager
en gaat het laadvermogen met dezelfde hoeveelheid omhoog.
Jouw Ford Bedrijfswagen dealer weet welke opties het massa
ledig gewicht van jouw auto hoger of lager kunnen maken.

Uitvoering
De massa ledig gewichten vermeldt in deze brochure zijn voor
standaard Trend modellen, tenzij anders aangegeven. De
Limited en Sport uitvoeringen wegen meer door de
uitgebreidere standaarduitrusting.

Fabricage toleranties
Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen dat
geen twee auto's precies hetzelfde zijn en wegen.

Accessoires en op- en ombouw
Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent dat alle achteraf
aangebrachte accessoires of op- en ombouw aan de auto van
negatieve invloed kunnen zijn op het laadvermogen. Ga voor
meer informatie en advies naar jouw Ford Bedrijfswagen
dealer.
Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of
als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan
het maximum laadvermogen van de auto, is het raadzaam
advies te vragen bij jouw Ford Bedrijfswagen dealer. Met zijn
specialistische expertise en kennis kan hij je adviseren over de
exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw
individuele zakelijke behoefte en wensen te voldoen.

Configureer jouw bedrijfsauto
Ford Bedrijfswagens zijn leverbaar met een breed scala aan
standaardopties en extra opties (tegen meerprijs). Jouw Ford
Bedrijfswagen dealer ondersteunt je de juiste opties voor jouw
specifieke bedrijfsbehoeften en -wensen te specificeren,
inclusief technische ondersteuning voor achteraf montage van
specialistische apparatuur en op- en ombouw.
Opmerking Technische informatie voor het op- en ombouwen
van jouw auto kun je online vinden via de Body and Equipment
Mounting Manual (BEMM).
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Gewicht en laadvermogen
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Bestelauto (3-zits)

280 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 862 2800 1938 1575 1415 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 862 2800 1938 1575 1415 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 804 2800 1996 1575 1415 3.39 3800 1600 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 835 2800 1965 1575 1415 4.43 5240 2500 750

290 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 947 2900 1953 1550 1575 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 899 2900 2001 1550 1575 3.39 3900 1600 750

290 L2 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 894 2900 2006 1575 1575 4.43 5240 2800 750

300 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1062 3000 1938 1575 1590 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1062 3000 1938 1575 1590 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1004 3000 1996 1575 1590 3.39 4000 1800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1035 3000 1965 1575 1590 4.43 5240 2500 750

300 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1009 3000 1991 1675 1590 4.43 5040/5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1009 3000 1991 1675 1590 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 951 3000 2049 1675 1590 3.39 4000 1750 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 982 3000 2018 1675 1590 4.19 5240 2800 750

320 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW 185 pk 1145 3100 1955 1600 1640 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1097 3100 2003 1600 1640 3.39 4100 1800 750

320 L2 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW 185 pk 1192 3200 2008 1725 1640 4.43 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1144 3200 2056 1725 1640 3.39 4200 1850 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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Haal het beste uit jouw nieuwe
Ford
We willen je helpen het beste uit jouw nieuwe Ford te halen. Jouw Ford Bedrijfswagen dealer geeft je professioneel advies over belangrijke specificatieaspecten en helpt je
de juiste auto te kiezen specifiek passend bij jouw budget en zakelijke behoeften en wensen.

De Ford Transit Custom is bedoeld om lading te vervoeren
– veel lading.
Een nieuwe bestelauto kiezen is een belangrijke beslissing
waarbij je op tal van factoren moet letten. Terwijl sommige
aspecten, zoals het kiezen van de meest geschikte uitvoering,
het vaststellen van het primaire gebruik en het bepalen van de
grootte van de laadruimte relatief eenvoudig zijn, zijn andere
aspecten als het berekenen van het laadvermogen
ingewikkelder.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen, heb je twee gegevens
nodig: het GVW (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) van de
auto en het massa ledig gewicht van de auto.
GVW is het maximaal toelaatbaar totaalgewicht van de auto,
geladen en rijklaar – dat is inclusief het gewicht van de auto
zelf, de extra uitrusting, bestuurder en passagiers (uitgaande
van een standaardgewicht van 75 kg/persoon), vloeistoffen,
voor 90% gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ongeveer
0,85 kg), opties en lading.
Gemakshalve zijn de Ford Transit Custommodellen genoemd
naar hun GVW. Zo heeft een 280 variant een GVW van ong.
2.800 kg en een 300 variant een GVW van ong. 3.000 kg.
Massa ledig voertuig is het gewicht van een voertuig volgens
standaardspecificaties, inclusief vloeistoffen en zonder
bestuurder, passagiers of lading. Laadvermogen is het verschil
tussen beide:

GVW – massa ledig voertuig = laadvermogen

Om je te helpen de juiste auto te kiezen, gaan we hier wat
dieper in op de factoren die het laadvermogen van een
voertuig kunnen beïnvloeden. Deze omvatten onder andere:

Bestuurder en passagiers
Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de
passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg
per persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet
worden meegeteld bij de massa ledig voertuig. Als er een
bestuurder of passagiers in de auto stappen, wordt het
laadvermogen lager.

Af-fabriek opties
De meeste in de fabriek aangebrachte opties zullen van
invloed zijn op het laadvemogen van een auto. Airconditioning
maakt een auto bijvoorbeeld zo'n 18 kg zwaarder en daardoor
wordt het laadvermogen 18 kg lager. Door een enkele
passagiersstoel voorin te kiezen in plaats van de standaard
passagiersbank, wordt het gewicht van de auto zo'n 12 kg lager
en gaat het laadvermogen met dezelfde hoeveelheid omhoog.
Jouw Ford Bedrijfswagen dealer weet welke opties het massa
ledig gewicht van jouw auto hoger of lager kunnen maken.

Uitvoering
De massa ledig gewichten vermeldt in deze brochure zijn voor
standaard Trend modellen, tenzij anders aangegeven. De
Limited en Sport uitvoeringen wegen meer door de
uitgebreidere standaarduitrusting.

Fabricage toleranties
Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen dat
geen twee auto's precies hetzelfde zijn en wegen.

Accessoires en op- en ombouw
Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent dat alle achteraf
aangebrachte accessoires of op- en ombouw aan de auto van
negatieve invloed kunnen zijn op het laadvermogen. Ga voor
meer informatie en advies naar jouw Ford Bedrijfswagen
dealer.
Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of
als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan
het maximum laadvermogen van de auto, is het raadzaam
advies te vragen bij jouw Ford Bedrijfswagen dealer. Met zijn
specialistische expertise en kennis kan hij je adviseren over de
exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw
individuele zakelijke behoefte en wensen te voldoen.

Configureer jouw bedrijfsauto
Ford Bedrijfswagens zijn leverbaar met een breed scala aan
standaardopties en extra opties (tegen meerprijs). Jouw Ford
Bedrijfswagen dealer ondersteunt je de juiste opties voor jouw
specifieke bedrijfsbehoeften en -wensen te specificeren,
inclusief technische ondersteuning voor achteraf montage van
specialistische apparatuur en op- en ombouw.
Opmerking Technische informatie voor het op- en ombouwen
van jouw auto kun je online vinden via de Body and Equipment
Mounting Manual (BEMM).
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Bestelauto (3-zits)

280 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 862 2800 1938 1575 1415 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 862 2800 1938 1575 1415 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 804 2800 1996 1575 1415 3.39 3800 1600 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 835 2800 1965 1575 1415 4.43 5240 2500 750

290 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 947 2900 1953 1550 1575 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 899 2900 2001 1550 1575 3.39 3900 1600 750

290 L2 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 894 2900 2006 1575 1575 4.43 5240 2800 750

300 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1062 3000 1938 1575 1590 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1062 3000 1938 1575 1590 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1004 3000 1996 1575 1590 3.39 4000 1800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1035 3000 1965 1575 1590 4.43 5240 2500 750

300 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1009 3000 1991 1675 1590 4.43 5040/5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1009 3000 1991 1675 1590 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 951 3000 2049 1675 1590 3.39 4000 1750 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 982 3000 2018 1675 1590 4.19 5240 2800 750

320 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW 185 pk 1145 3100 1955 1600 1640 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1097 3100 2003 1600 1640 3.39 4100 1800 750

320 L2 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW 185 pk 1192 3200 2008 1725 1640 4.43 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1144 3200 2056 1725 1640 3.39 4200 1850 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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320 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1262 3200 1938 1625 1725 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1262 3200 1938 1625 1725 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1214 3200 1986 1625 1725 3.39 4200 2000 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1235 3200 1965 1625 1725 4.43 5240 2500 750

320 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1209 3200 1991 1725 1725 4.43 5040/5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1209 3200 1991 1725 1725 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1161 3200 2039 1725 1725 3.39 4200 1950 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1182 3200 2018 1725 1725 4.43 5240 2800 750

340 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1436 3400 1964 1625 2015 4.43 5365 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1388 3400 2012 1625 2015 3.39 4365 2150 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1409 3400 1991 1625 2015 4.43 5365 2500 750

340 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1383 3400 2017 1750 2015 4.43 5365 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1335 3400 2065 1750 2015 3.39 4365 2100 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1356 3400 2044 1750 2015 4.43 5365 2800 750

Dubbele Cabine (5/6-zits)

280 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 781 2800 2019 1575 1415 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 754  2800 2046  1575 1415 4.43 5240 2500 750

300 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 973 3000 2027  1575 1590 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 973 3000 2027  1575 1590 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat*** 871 3000 2129 1575 1590 3.39 4000 1750 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 946 3000 2054 1575 1590 4.43 5240 2500 750

300 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 912 3000 2088 1675 1590 4.43 5040/5240 2750/2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 912 3000 2088 1675 1590 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat*** 829 3000 2171 1675 1590 3.39 4000 1650 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 885 3000 2115 1675 1590 4.43 5240 2800 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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320 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 1132 3200 2068  1625 1725 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1084 3200 2116  1625 1725 3.39 4200 1850 750

320 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1119 3200 2081 1725 1725 4.43 5040/5240 2750/2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1119 3200 2081 1725 1725 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1071 3200 2129 1725 1725 3.39 4200 1850 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1092 3200 2108 1725 1725 4.43 5240 2800 750

340 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1293 3400 2107 1750 2015 4.43 5365 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1245 3400 2155  1750 2015 3.39 4365 2000 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1266 3400 2134 1750 2015 4.43 5365 2800 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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320 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1262 3200 1938 1625 1725 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1262 3200 1938 1625 1725 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1214 3200 1986 1625 1725 3.39 4200 2000 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1235 3200 1965 1625 1725 4.43 5240 2500 750

320 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1209 3200 1991 1725 1725 4.43 5040/5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1209 3200 1991 1725 1725 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1161 3200 2039 1725 1725 3.39 4200 1950 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1182 3200 2018 1725 1725 4.43 5240 2800 750

340 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1436 3400 1964 1625 2015 4.43 5365 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1388 3400 2012 1625 2015 3.39 4365 2150 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1409 3400 1991 1625 2015 4.43 5365 2500 750

340 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1383 3400 2017 1750 2015 4.43 5365 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1335 3400 2065 1750 2015 3.39 4365 2100 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1356 3400 2044 1750 2015 4.43 5365 2800 750

Dubbele Cabine (5/6-zits)

280 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 781 2800 2019 1575 1415 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 754  2800 2046  1575 1415 4.43 5240 2500 750

300 L1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 973 3000 2027  1575 1590 4.43 5040/5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 973 3000 2027  1575 1590 4.19 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat*** 871 3000 2129 1575 1590 3.39 4000 1750 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 946 3000 2054 1575 1590 4.43 5240 2500 750

300 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 912 3000 2088 1675 1590 4.43 5040/5240 2750/2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 912 3000 2088 1675 1590 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat*** 829 3000 2171 1675 1590 3.39 4000 1650 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 885 3000 2115 1675 1590 4.43 5240 2800 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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320 L1 Sport

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 1132 3200 2068  1625 1725 4.43 5240 2500 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk 6-traps automaat 1084 3200 2116  1625 1725 3.39 4200 1850 750

320 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 1119 3200 2081 1725 1725 4.43 5040/5240 2750/2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 pk 1119 3200 2081 1725 1725 4.19 5240 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1071 3200 2129 1725 1725 3.39 4200 1850 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1092 3200 2108 1725 1725 4.43 5240 2800 750

340 L2

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 1293 3400 2107 1750 2015 4.43 5365 2800 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 1245 3400 2155  1750 2015 3.39 4365 2000 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk MHEV 1266 3400 2134 1750 2015 4.43 5365 2800 750

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis. *Maximaal toelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. **Massa ledig voertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.
***Gewichten op basis van Limited uitvoering. Cijfers zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn
gebaseerd op een Trend uitvoering (tenzij anders vermeld) met standaarduitrusting. Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het
feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een
marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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Kombi M1 (8-9 zits)

320 L1

1.0 EcoBoost PHEV 125 pk 815 3240 2415 – – – 3240 0 0

2.0 TDCI Ford EcoBlue 105 pk/130 pk MHEV 992 3190 2198 1625 1725 4.43 5040/5240 2150/2350 750

2.0 TDCI Ford EcoBlue 130 pk 6-traps automaat 1021 3240 2219 1675 1725 3.39 4240 1350 750

320 L2

2.0 TDCI Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 943 3190 2247 1725 1725 4.43 5040/5240 2100/2300 750

2.0 TDCI Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 972 3240 2268 1725 1725 3.39 4240 1300 750

L1= korte wielbasis,L2= lange wielbasis. *Maximaaltoelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.**Massa ledigvoertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. Cijfers
zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn gebaseerd op een Trend uitvoering met standaarduitrusting.
Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in
verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking:
Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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Bestelauto

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) i i – – i i i i i i i i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) – – i i – – – – i – i – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) 6-traps automaat – – i – – – – – i – i – – – – –

Dubbele Cabine

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) i – – – i – i – – – i – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) i – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) – – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat – – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) – – – – – – – – i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) 6-traps automaat – – – – – – – – i – – – – – – –

N.B.:i  = beschikbaar, – = niet beschikbaar. L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle motoren zijn Euro 6.2 met handgeschakelde 6-bak, tenzij anders vermeld.
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Kombi M1

1.0 EcoBoost PHEV 92 kW (125 pk) automaat i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) MHEV i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) MHEV i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat – – i i

Opmerking:i  = beschikbaar, – = niet beschikbaar. L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle motoren zijn Euro 6.2 met handgeschakelde 6-bak, tenzij anders vermeld.
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Kombi M1 (8-9 zits)

320 L1

1.0 EcoBoost PHEV 125 pk 815 3240 2415 – – – 3240 0 0

2.0 TDCI Ford EcoBlue 105 pk/130 pk MHEV 992 3190 2198 1625 1725 4.43 5040/5240 2150/2350 750

2.0 TDCI Ford EcoBlue 130 pk 6-traps automaat 1021 3240 2219 1675 1725 3.39 4240 1350 750

320 L2

2.0 TDCI Ford EcoBlue 105 pk/130 pk 943 3190 2247 1725 1725 4.43 5040/5240 2100/2300 750

2.0 TDCI Ford EcoBlue 130 pk/170 pk 6-traps automaat 972 3240 2268 1725 1725 3.39 4240 1300 750

L1= korte wielbasis,L2= lange wielbasis. *Maximaaltoelaatbaar laadvermogen is inclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading.**Massa ledigvoertuig is exclusief brandstof, bestuurder en passagiers, accessoires en belading. Cijfers
zijn van toepassing op voertuigen met een laag dak, tenzij anders vermeld. Het ledig gewicht wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de carrosserie, motoren en opties. Bovenstaande gewichten zijn gebaseerd op een Trend uitvoering met standaarduitrusting.
Het laadvermogen in deze brochure is het verschil tussen het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVW) en de massa ledig voertuig. Opgemerkt dient te worden dat het feitelijke gewicht altijd onderhevig is aan fabricagetoleranties die kunnen resulteren in
verschillen in laadvermogen tussen die in deze brochure en in werkelijkheid. Klanten die van plan zijn het voertuig zo goed als maximaal te beladen raden we aan om een marge van 5% in acht te nemen om het risico op overbelading te verminderen. Opmerking:
Het is de verantwoordelijkheid van degene die het voertuig bedient om ervoor te zorgen dat zijn/haar voertuig aan de wettelijke eisen voor gebruik op de weg voldoet.
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Bestelauto

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) i i – – i i i i i i i i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat i i – – i i i i i i i i i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) – – i i – – – – i – i – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) 6-traps automaat – – i – – – – – i – i – – – – –

Dubbele Cabine

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) i – – – i – i – – – i – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) i – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) – – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat – – – – i – i – – – i – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) – – – – – – – – i – – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 136 kW (185 pk) 6-traps automaat – – – – – – – – i – – – – – – –

N.B.:i  = beschikbaar, – = niet beschikbaar. L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle motoren zijn Euro 6.2 met handgeschakelde 6-bak, tenzij anders vermeld.
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Kombi M1

1.0 EcoBoost PHEV 92 kW (125 pk) automaat i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 77 kW (105 pk) MHEV i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) MHEV i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 96 kW (130 pk) 6-traps automaat i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 125 kW (170 pk) 6-traps automaat – – i i

Opmerking:i  = beschikbaar, – = niet beschikbaar. L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = laag dak, H2 = hoog dak. Alle motoren zijn Euro 6.2 met handgeschakelde 6-bak, tenzij anders vermeld.
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Wielen

Staal – 15 inch x 6½ inch (voorzien van 215/65 R15 banden)* (standaard op 280 en 300 varianten) i i – – –

Staal – 16 inch x 6½ inch (voorzien van 215/65 R16 banden)* (standaard op 320, 340 en automaat varianten) i i – – –

Lichtmetaal – 16 inch x 6½ inch 5x2-spaaks, afwerking in Sparkle Silver (voorzien van 215/65 R16 banden)* – j – i –

Lichtmetaal – 16 inch x 6½ inch 5x2-spaaks, afwerking in zwart (voorzien van 215/65 R16 banden)* – – i – –

Lichtmetaal – 17 inch x 7 inch 5x2-spaaks, afwerking in Bright/Machined Black (voorzien van 235/55 R17 banden)* (standaard op 320 Sport) – – – – i

Lichtmetaal – 18 inch x7½ inch 5x2-spaaks, afwerking in Sparkle Silver (voorzien van 235/50 R18 101LT banden)* (standaard op 290 Bestelauto) – – – – i

Wieldeksels – Volledig – i – – –

Reservewiel met gereedschapsset i i i i –

Ruimtebesparend reservewiel met gereedschapsset – – – – i

Design

Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur – – – i i

Bumper vóór in carrosseriekleur – i – i i

Voor- en achterbumper in zwart inclusief skid plate voor – – i – –

Bumper achter in carrosseriekleur – – – i i

Portierhandgrepen in carrosseriekleur – – i i i

Handgreep achterklep/laaddeur in carosseriekleur – – i i i

Sport-stylingset – Sportieve voor- en achterbumper, zijskirts, wielkastverbreders vóór en achter in carrosseriekleur, unieke mistlampsierranden, dubbele strepen met contrasterende smalle buitenrand in
kleur over de motorkap en de onderste voorbumper – – – – i

Privacyglas (Bestelauto) (alleen i.c.m. ruiten in zijschuifdeur(en) en ruiten achter) – j j j j

Hemelbekleding (Bestelauto) i i i i i

Hemelbekleding – Uitgebreid (Dubbele Cabine) i i – i i

Hemelbekleding – Over de gehele lengte (Kombi) i i – – –

Grille – Met 3 horizontale lijnen i i – – –

Grille – Met 3 horizontale lijnen, met zwart glanzende omlijsting – – – – i

Grille – Met 3 horizontale lijnen, met chromen omlijsting – – – i –

F O R D grille - in zwart – – i – –

Lakwerk

Lak – Standaard i i i i i

Lak – Metaal j j j j j

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze in bandenmerk mogelijk.
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Assistentie voor de bestuurder

Snelheidsbegrenzer – 100 km/u j j j j j

Snelheidsbegrenzer – 130 km/u j j j j j

Trailer Sway Control (TSC) (alleen leverbaar i.c.m. af-fabriek trekhaak) f f f f f

BLIS – Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert, Trailer Tow en inklapbare buitenspiegels – j j j j

Lane-Keeping Alert– Inclusief Driver Alert en automatisch grootlicht, met leder bekleed stuurwiel en Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit (onderdeel van Driver Assistance Pack Premium) – f f f f

Intelligent Speed Limiter met Traffic Sign Recognition(alleen leverbaar i.c.m. Adaptieve Cruise Control én navigatie) – f f f f

Cruise Control– Inclusief met leder bekleed stuurwiel en instelbare snelheidsbegrenzer j i i i i

Adaptieve Cruise Control– Inclusief navigatie, Pre-Collision Assist en Traffic Sign Recognition – j j j j

Parkeersensoren – Voor en achter j i i i i

Vóór onafhankelijke MacPherson-wielophanging, schroefveren met variabele coëfficient, stabilisatorstang, gasgeveerde schokdempers en bladveren achter i i i i i

HSA – Hill Start Assist i i i i i

Schakelindicator i i i i i

Verlichting, exterieur

Koplampen – Dagrijverlichting (Trend, Trial, Limited en Sport hebben LED dagrijverlichting) i i i i i

Koplampen – Automatisch aan/uit f f i i i

Koplampen – Uitstapverlichting (Follow-me-home) gedurende 30 seconden i i i i i

Koplampen – Halogeen koplampen met dagrijverlichting i – – – –

Koplampen – Halogeen projectorkoplampen met LED dagrijverlichting en statische bochtverlichting – i i i i

Koplampen – Bi-xenon met LED dagrijverlichting en statische bochtverlichting – j j j j

Mistlampen – vóór j i i i i

Buitenspiegels met dodehoekspiegel en ingebouwde richtingaanwijzer i i i i i

Instrumenten en bedieningsfuncties

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (standaard op Kombi varianten) j j j j i

Tachograaf (niet i.c.m. automaat) - j j j j

Optiepakketten

Achteruitrijcamera (alleen i.c.m. 8 inch scherm) – j j j j

Driver Assistance Pack – Elektrisch verwarmbare voorruit, automatisch inschakelende koplampen, regensensor, mistlampen vóór en inklapbare buitenspiegels j j i i i

Driver Assistance Pack Premium – Inclusief 8 inch touchscreen, SYNC 2.5, achteruitrijcamera, licht- en regensensor, Lane-Keeping Alert met Driver Alert, elektrisch inklapbare buitenspiegels en elektrisch
verwarmbare voorruit

– j j j j

i = standaard,j = optioneel tegen meerprijs.f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Wielen

Staal – 15 inch x 6½ inch (voorzien van 215/65 R15 banden)* (standaard op 280 en 300 varianten) i i – – –

Staal – 16 inch x 6½ inch (voorzien van 215/65 R16 banden)* (standaard op 320, 340 en automaat varianten) i i – – –

Lichtmetaal – 16 inch x 6½ inch 5x2-spaaks, afwerking in Sparkle Silver (voorzien van 215/65 R16 banden)* – j – i –

Lichtmetaal – 16 inch x 6½ inch 5x2-spaaks, afwerking in zwart (voorzien van 215/65 R16 banden)* – – i – –

Lichtmetaal – 17 inch x 7 inch 5x2-spaaks, afwerking in Bright/Machined Black (voorzien van 235/55 R17 banden)* (standaard op 320 Sport) – – – – i

Lichtmetaal – 18 inch x7½ inch 5x2-spaaks, afwerking in Sparkle Silver (voorzien van 235/50 R18 101LT banden)* (standaard op 290 Bestelauto) – – – – i

Wieldeksels – Volledig – i – – –

Reservewiel met gereedschapsset i i i i –

Ruimtebesparend reservewiel met gereedschapsset – – – – i

Design

Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur – – – i i

Bumper vóór in carrosseriekleur – i – i i

Voor- en achterbumper in zwart inclusief skid plate voor – – i – –

Bumper achter in carrosseriekleur – – – i i

Portierhandgrepen in carrosseriekleur – – i i i

Handgreep achterklep/laaddeur in carosseriekleur – – i i i

Sport-stylingset – Sportieve voor- en achterbumper, zijskirts, wielkastverbreders vóór en achter in carrosseriekleur, unieke mistlampsierranden, dubbele strepen met contrasterende smalle buitenrand in
kleur over de motorkap en de onderste voorbumper – – – – i

Privacyglas (Bestelauto) (alleen i.c.m. ruiten in zijschuifdeur(en) en ruiten achter) – j j j j

Hemelbekleding (Bestelauto) i i i i i

Hemelbekleding – Uitgebreid (Dubbele Cabine) i i – i i

Hemelbekleding – Over de gehele lengte (Kombi) i i – – –

Grille – Met 3 horizontale lijnen i i – – –

Grille – Met 3 horizontale lijnen, met zwart glanzende omlijsting – – – – i

Grille – Met 3 horizontale lijnen, met chromen omlijsting – – – i –

F O R D grille - in zwart – – i – –

Lakwerk

Lak – Standaard i i i i i

Lak – Metaal j j j j j

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze in bandenmerk mogelijk.
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Assistentie voor de bestuurder

Snelheidsbegrenzer – 100 km/u j j j j j

Snelheidsbegrenzer – 130 km/u j j j j j

Trailer Sway Control (TSC) (alleen leverbaar i.c.m. af-fabriek trekhaak) f f f f f

BLIS – Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert, Trailer Tow en inklapbare buitenspiegels – j j j j

Lane-Keeping Alert– Inclusief Driver Alert en automatisch grootlicht, met leder bekleed stuurwiel en Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit (onderdeel van Driver Assistance Pack Premium) – f f f f

Intelligent Speed Limiter met Traffic Sign Recognition(alleen leverbaar i.c.m. Adaptieve Cruise Control én navigatie) – f f f f

Cruise Control– Inclusief met leder bekleed stuurwiel en instelbare snelheidsbegrenzer j i i i i

Adaptieve Cruise Control– Inclusief navigatie, Pre-Collision Assist en Traffic Sign Recognition – j j j j

Parkeersensoren – Voor en achter j i i i i

Vóór onafhankelijke MacPherson-wielophanging, schroefveren met variabele coëfficient, stabilisatorstang, gasgeveerde schokdempers en bladveren achter i i i i i

HSA – Hill Start Assist i i i i i

Schakelindicator i i i i i

Verlichting, exterieur

Koplampen – Dagrijverlichting (Trend, Trial, Limited en Sport hebben LED dagrijverlichting) i i i i i

Koplampen – Automatisch aan/uit f f i i i

Koplampen – Uitstapverlichting (Follow-me-home) gedurende 30 seconden i i i i i

Koplampen – Halogeen koplampen met dagrijverlichting i – – – –

Koplampen – Halogeen projectorkoplampen met LED dagrijverlichting en statische bochtverlichting – i i i i

Koplampen – Bi-xenon met LED dagrijverlichting en statische bochtverlichting – j j j j

Mistlampen – vóór j i i i i

Buitenspiegels met dodehoekspiegel en ingebouwde richtingaanwijzer i i i i i

Instrumenten en bedieningsfuncties

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) (standaard op Kombi varianten) j j j j i

Tachograaf (niet i.c.m. automaat) - j j j j

Optiepakketten

Achteruitrijcamera (alleen i.c.m. 8 inch scherm) – j j j j

Driver Assistance Pack – Elektrisch verwarmbare voorruit, automatisch inschakelende koplampen, regensensor, mistlampen vóór en inklapbare buitenspiegels j j i i i

Driver Assistance Pack Premium – Inclusief 8 inch touchscreen, SYNC 2.5, achteruitrijcamera, licht- en regensensor, Lane-Keeping Alert met Driver Alert, elektrisch inklapbare buitenspiegels en elektrisch
verwarmbare voorruit

– j j j j

i = standaard,j = optioneel tegen meerprijs.f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Motor

2.0 TDCi Ford EcoBlue (77 kW (105 pk)) i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (96 kW (130 pk)) – j i i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (96 kW (130 pk)) – 6-traps automaat – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (125 kW (170 pk)) – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (125 kW (170 pk)) – 6-traps automaat – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (136 kW (185 pk)) – – – – i

2.0 TDCi Ford EcoBlue (136 kW (185 pk)) – 6-traps automaat – – – – j

Brandstoftank – 70 liter i i i i i

Max. snelheid – 155 km/u (105 pk en 340 varianten) i j – j –

Max. snelheid – 160 km/u (130 pk 6-traps automaat) – j – j –

Max. snelheid – 165 km/u (130 pk handgeschakeld) – j i i –

Max. snelheid – 170 km/u (170 pk/185 pk) – j – j i

Instrumenten en bedieningsfuncties

Onderhoudsmonitor en instelbare rijmodus i i i i i

Boordcomputer: afstand tot leeg, actueel en gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur i i i i i

Technologie

Start-Stop systeem i i i i i

Acceleratie controle j j j j j

CDPF (coated diesel particulate filter), roetfilter met coating i i i i i

AdBlue tank – 21 liter i i i i i

Sensor voor water in brandstoffilter i i i i i

i = standaard,j = optioneel tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.

Confidential - PDF Created: 25 February 2021, 16:23:3 - Origin: TRVCUST_20205_TRVCUST-Per and ien_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

0e6e54689a38446bf9bd27784bde369f-bf02880135d04307a63cc47f1d1f88d0-00000_book.indb 60 17/03/2021 15:47:53

Transit Custom 21MY V4 NLD nl_16:21_17.03.2021

Interieurkenmerken

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Tr
ail

Lim
ite

d

Sp
or

t

Comfort en gebruiksgemak

Opbergplank boven hoofd bestuurder (Bestelauto) i i i i –

Handschoenenvak – Opbergvak voor A4-bestanden i – – – –

Handschoenenvak – Opbergvak voor A4-bestanden, afsluitbaar – i i i i

Flessenhouder – Dubbel, voor flessen van 2 liter, in het dashboard gemonteerd i i i i i

Opbergruimte – Kaartenvakken in voordeuren i i i i i

Opbergruimte – Opbergcompartiment boven in dashboard aan bestuurderskant i i i i i

Opbergruimte – Onder de passagiersbank i i i i i

Audio en communicatie

Audio – radiovoorbereiding (alleen voor Kombi) i – – – –

Enkele DIN-radio – USB/iPod® connectiviteit, DAB, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (niet leverbaar i.c.m. achteruitrijcamera) (Bestelauto en Dubbele Cabine) i i i – –

My Connection AM/FM radio – 4 inch multifunctioneel display, Bluetooth® met USB/iPod® connectiviteit, DAB, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (Alleen voor
Kombi) – i – –

8 inch navigatiesysteem met SYNC 3 en DAB (inclusief Emergency Assistance*), Bluetooth®/Voice Control met AppLink®, functionaliteit voor gesproken SMS-berichten, uitgebreid geïntegreerd
bedieningspaneel, USB/iPod® connectiviteit, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) –(Kombi heeft 6 speakers)

– j j j j

Navigatie met Intelligent Adaptive Cruise Control – 8 inch kleurentouchscreen, SYNC 3 met DAB (inclusief Emergency Assistance*), Lane Keeping Aid, Bluetooth®/Voice Control met AppLink®,
functionaliteit voor gesproken SMS-berichten, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB/iPod® connectiviteit, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (Kombi heeft
6 speakers)

– j j j j

Klimaatregeling

Airconditioning – Voor, met pollenfilter j i i i i

Airconditioning – Achter met airconditioning vóór (Kombi) j j – – –

Verwarming – Recirculatie i i i i i

Verwarming – Positive Thermal Co-efficient (PTC) (Kombi) i i – – –

Verwarming – Programmeerbare standkachel op brandstof met afstandsbediening – j j j j

Verwarming – Achter, warmwater kachel (Kombi) j j - – –

Interieurverlichting

Instapverlichting – Voor, met dimfunctie in theaterstijl i – – – –

Instapverlichting – Voor, inclusief leeslampjes – i i i i

Instapverlichting – Bij de schuifdeur – i i i i

Instapverlichting – Achterbank met dimfunctie in theaterstijl (Kombi en Dubbele Cabine) i i – i i

Verlichting in de laadruimte i i i i i

Verlichting in de laadruimte – LED (Bestelauto en Dubbele Cabine) j j j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde mobiele telefoon om inzittenden van de auto rechtstreeks met de lokale hulpdiensten in contact te brengen, als na een ongeluk de airbag wordt
geactiveerd of de brandstoftank wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.Opmerking:Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van
dit merk door Ford Motor Company Limited is onder licentie. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.
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Motor

2.0 TDCi Ford EcoBlue (77 kW (105 pk)) i i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (96 kW (130 pk)) – j i i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (96 kW (130 pk)) – 6-traps automaat – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (125 kW (170 pk)) – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (125 kW (170 pk)) – 6-traps automaat – j – j –

2.0 TDCi Ford EcoBlue (136 kW (185 pk)) – – – – i

2.0 TDCi Ford EcoBlue (136 kW (185 pk)) – 6-traps automaat – – – – j

Brandstoftank – 70 liter i i i i i

Max. snelheid – 155 km/u (105 pk en 340 varianten) i j – j –

Max. snelheid – 160 km/u (130 pk 6-traps automaat) – j – j –

Max. snelheid – 165 km/u (130 pk handgeschakeld) – j i i –

Max. snelheid – 170 km/u (170 pk/185 pk) – j – j i

Instrumenten en bedieningsfuncties

Onderhoudsmonitor en instelbare rijmodus i i i i i

Boordcomputer: afstand tot leeg, actueel en gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur i i i i i

Technologie

Start-Stop systeem i i i i i

Acceleratie controle j j j j j

CDPF (coated diesel particulate filter), roetfilter met coating i i i i i

AdBlue tank – 21 liter i i i i i

Sensor voor water in brandstoffilter i i i i i

i = standaard,j = optioneel tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.
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Comfort en gebruiksgemak

Opbergplank boven hoofd bestuurder (Bestelauto) i i i i –

Handschoenenvak – Opbergvak voor A4-bestanden i – – – –

Handschoenenvak – Opbergvak voor A4-bestanden, afsluitbaar – i i i i

Flessenhouder – Dubbel, voor flessen van 2 liter, in het dashboard gemonteerd i i i i i

Opbergruimte – Kaartenvakken in voordeuren i i i i i

Opbergruimte – Opbergcompartiment boven in dashboard aan bestuurderskant i i i i i

Opbergruimte – Onder de passagiersbank i i i i i

Audio en communicatie

Audio – radiovoorbereiding (alleen voor Kombi) i – – – –

Enkele DIN-radio – USB/iPod® connectiviteit, DAB, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (niet leverbaar i.c.m. achteruitrijcamera) (Bestelauto en Dubbele Cabine) i i i – –

My Connection AM/FM radio – 4 inch multifunctioneel display, Bluetooth® met USB/iPod® connectiviteit, DAB, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (Alleen voor
Kombi) – i – –

8 inch navigatiesysteem met SYNC 3 en DAB (inclusief Emergency Assistance*), Bluetooth®/Voice Control met AppLink®, functionaliteit voor gesproken SMS-berichten, uitgebreid geïntegreerd
bedieningspaneel, USB/iPod® connectiviteit, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) –(Kombi heeft 6 speakers)

– j j j j

Navigatie met Intelligent Adaptive Cruise Control – 8 inch kleurentouchscreen, SYNC 3 met DAB (inclusief Emergency Assistance*), Lane Keeping Aid, Bluetooth®/Voice Control met AppLink®,
functionaliteit voor gesproken SMS-berichten, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB/iPod® connectiviteit, bediening op het stuurwiel en 4 speakers vóór (2 woofers en 2 tweeters) (Kombi heeft
6 speakers)

– j j j j

Klimaatregeling

Airconditioning – Voor, met pollenfilter j i i i i

Airconditioning – Achter met airconditioning vóór (Kombi) j j – – –

Verwarming – Recirculatie i i i i i

Verwarming – Positive Thermal Co-efficient (PTC) (Kombi) i i – – –

Verwarming – Programmeerbare standkachel op brandstof met afstandsbediening – j j j j

Verwarming – Achter, warmwater kachel (Kombi) j j - – –

Interieurverlichting

Instapverlichting – Voor, met dimfunctie in theaterstijl i – – – –

Instapverlichting – Voor, inclusief leeslampjes – i i i i

Instapverlichting – Bij de schuifdeur – i i i i

Instapverlichting – Achterbank met dimfunctie in theaterstijl (Kombi en Dubbele Cabine) i i – i i

Verlichting in de laadruimte i i i i i

Verlichting in de laadruimte – LED (Bestelauto en Dubbele Cabine) j j j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde mobiele telefoon om inzittenden van de auto rechtstreeks met de lokale hulpdiensten in contact te brengen, als na een ongeluk de airbag wordt
geactiveerd of de brandstoftank wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.Opmerking:Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van
dit merk door Ford Motor Company Limited is onder licentie. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.
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Stoelen

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun i - - – –

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun en lendesteun – i i – –

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun en lendesteun, verwarmbaar – j i i i

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 4 richtingen (voor-/achteruit, rugleuning) (standaard op Dubbele Cabine 280 uitvoeringen) i – – – –

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) (Bestelauto) – f f j j

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek), (Kombi en Bestelauto Dubbele Cabine) (standaard op Dubbele Cabine 280 L1, Dubbele
Cabine 300 L2 Limited automaat en Dubbele Cabine Sport)

– f/i f j/i j/i

Bijrijdersbank – Met opbergvak onder de zitting (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280) i – – – –

Bijrijdersbank – Met opbergvak onder de zitting en opklaptafel (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280, Dubbele Cabine 300 L2 Limited automaat en Dubbele Cabine Sport) – i i i i

Achterbank – 2e rij, tweepersoonsbank en eenpersoonsstoel (Kombi) i i – – –

Achterbank – 2e rij, driepersoonsbank, met opbergruimte onder de stoel (Dubbele Cabine) i i – i i

Achterbank – 3e rij, tweepersoonsbank en eenpersoonsstoel (Kombi) i i – – –

Achterbank – Rugleuning en tweede rij armsteunen (Kombi) – j – – –

Instrumenten en bedieningselementen

Stuurkolom – In hoogte en diepte verstelbaar i i i i i

Buitenspiegels – Handmatig verstelbaar i – – – –

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar en verwarmbaar j/f i i – –

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar j/f j/f i i i

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar, in carrosseriekleur – – i i i

Ruitenwissers – Voor, met interval en sproeiers i i - – –

Ruitenwissers – Automatisch met regensensor (inclusief automatische koplampen) f f i i i

Ruitenwissers – Achter, met sproeiers (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280 en Sport) j j j j/– –

Handgrepen – Met plafondconsole, verlichte zonneklep aan bestuurderszijde, opbergruimte voor zonnebril (Dubbele Cabine) – – – i i

Stuurwiel – Met leder bekleed f i i i i

Versnellingspookknop – Met leder bekleed – – – i i

Ramen – Voor, elektrisch bedienbaar met 'one-touch' up/down-functie aan bestuurderszijde i i i i i

Technologie

Ford Easy-Fuel (voorkomt het tanken van de verkeerde brandstof) i i i i i

Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit f f i i i

EPAS elektrische stuurbekrachtiging i i i i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde mobiele telefoon om inzittenden van de auto rechtstreeks met de lokale hulpdiensten in contact te brengen, als na een ongeluk de airbag wordt
geactiveerd of de brandstoftank wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.Opmerking:Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van
dit merk door Ford Motor Company Limited is onder licentie. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.
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Veiligheid

Bestuurdersairbag i i i i i

Airbag – voorste passagier** (Standaard op Kombi M1) (inclusief deactivatieschakelaar) j j j i i

Airbags – Vóór, zij- en gordijn-airbags – f f f f

Veiligheidsgordels – 3-punts veiligheidsgordels met oprolautomaat (alle stoelen) i i i i i

ISOFIX kinderzitje – 2 x bevestigingspunten op tweede rij – (Kombi en Dubbele Cabine) i i – i i

Beveiliging

Perimetrisch alarm – j j j j

Alarm – Thatcham Category 1 (Bestelauto) – Bewegingssensor cabine, hellingsensor en sensor aanhangwagenkoppeling, indien aangebracht (inclusief centrale vergrendeling met twee uitklapbare
sleutels) (niet leverbaar met ruiten achter)

– j j j j

Sloten – Centrale elektrische vergrendeling i i i i i

Sloten – Centrale dubbele vergrendeling, afgeschermd met verstevigde bevestigingen j j j j j

Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met één uitklapbare sleutel i – – – –

Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met twee uitklapbare sleutels – i i i i

Sloten – Configureerbare ontgrendeling met 2-staps ontgrendeling i i i i i

Sloten – Automatische hervergrendeling, portieren worden opnieuw vergrendeld als er binnen 45 seconden geen portier wordt geopend i i i i i

Sloten – Akoestisch signaal bij verkeerd vergrendelen, hoorbaar signaal als een deur op een kier staat terwijl vergendeling wordt geactiveerd i i i i i

Sloten – Automatische vergrendeling bij wegrijden, deuren worden bij 8 km/u automatisch vergrendeld (Bestelauto) i i i i i

Raster achterruiten j j j j j

Startonderbreker – Safeguard Passive Anti-Theft System (PATS, passief startbeveiligingssysteem) i i i i i

Sloten – Ontgrendeling motorkap d.m.v. sleutel i i i i i

Remmen

Electronic Stability Control (ESC, elektronische stabiliteitsregeling) i i i i i

Emergency Brake Warning i i i i i

Tweecircuitsrem, met zelfregulerende servo-ondersteuning en ABS. Schijven vóór en achter i i i i i

ABS anti-blokkeerremsysteem met EBD elektronische remkrachtverdeling i i i i i

Technologie

Load Adaptive Control (LAC) i i i i i

Noodstopbekrachtiging (EBA) i i i i i

Roll Stability Control (RSC) i i i i i

i= standaard,j= optioneel, tegen meerprijs,f= onderdeel van een optiepakket, tegen meerprijs.Opmerking:De configureerbare vergrendeling moet bij de bestelling gedefinieerd worden en kan niet achteraf als accessoire besteld worden. *Niet leverbaar
op Kombi. **Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien jouw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.
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Stoelen

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun i - - – –

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun en lendesteun – i i – –

Voorstoel – Bestuurder, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) met armsteun en lendesteun, verwarmbaar – j i i i

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 4 richtingen (voor-/achteruit, rugleuning) (standaard op Dubbele Cabine 280 uitvoeringen) i – – – –

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek) (Bestelauto) – f f j j

Voorstoel – Passagier, manuele verstelling in 8 richtingen (vooruit/achteruit, rugleuning, stoelhoogte, zithoek), (Kombi en Bestelauto Dubbele Cabine) (standaard op Dubbele Cabine 280 L1, Dubbele
Cabine 300 L2 Limited automaat en Dubbele Cabine Sport)

– f/i f j/i j/i

Bijrijdersbank – Met opbergvak onder de zitting (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280) i – – – –

Bijrijdersbank – Met opbergvak onder de zitting en opklaptafel (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280, Dubbele Cabine 300 L2 Limited automaat en Dubbele Cabine Sport) – i i i i

Achterbank – 2e rij, tweepersoonsbank en eenpersoonsstoel (Kombi) i i – – –

Achterbank – 2e rij, driepersoonsbank, met opbergruimte onder de stoel (Dubbele Cabine) i i – i i

Achterbank – 3e rij, tweepersoonsbank en eenpersoonsstoel (Kombi) i i – – –

Achterbank – Rugleuning en tweede rij armsteunen (Kombi) – j – – –

Instrumenten en bedieningselementen

Stuurkolom – In hoogte en diepte verstelbaar i i i i i

Buitenspiegels – Handmatig verstelbaar i – – – –

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar en verwarmbaar j/f i i – –

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar j/f j/f i i i

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar, in carrosseriekleur – – i i i

Ruitenwissers – Voor, met interval en sproeiers i i - – –

Ruitenwissers – Automatisch met regensensor (inclusief automatische koplampen) f f i i i

Ruitenwissers – Achter, met sproeiers (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280 en Sport) j j j j/– –

Handgrepen – Met plafondconsole, verlichte zonneklep aan bestuurderszijde, opbergruimte voor zonnebril (Dubbele Cabine) – – – i i

Stuurwiel – Met leder bekleed f i i i i

Versnellingspookknop – Met leder bekleed – – – i i

Ramen – Voor, elektrisch bedienbaar met 'one-touch' up/down-functie aan bestuurderszijde i i i i i

Technologie

Ford Easy-Fuel (voorkomt het tanken van de verkeerde brandstof) i i i i i

Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit f f i i i

EPAS elektrische stuurbekrachtiging i i i i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde mobiele telefoon om inzittenden van de auto rechtstreeks met de lokale hulpdiensten in contact te brengen, als na een ongeluk de airbag wordt
geactiveerd of de brandstoftank wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.Opmerking:Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van
dit merk door Ford Motor Company Limited is onder licentie. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.
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Veiligheid

Bestuurdersairbag i i i i i

Airbag – voorste passagier** (Standaard op Kombi M1) (inclusief deactivatieschakelaar) j j j i i

Airbags – Vóór, zij- en gordijn-airbags – f f f f

Veiligheidsgordels – 3-punts veiligheidsgordels met oprolautomaat (alle stoelen) i i i i i

ISOFIX kinderzitje – 2 x bevestigingspunten op tweede rij – (Kombi en Dubbele Cabine) i i – i i

Beveiliging

Perimetrisch alarm – j j j j

Alarm – Thatcham Category 1 (Bestelauto) – Bewegingssensor cabine, hellingsensor en sensor aanhangwagenkoppeling, indien aangebracht (inclusief centrale vergrendeling met twee uitklapbare
sleutels) (niet leverbaar met ruiten achter)

– j j j j

Sloten – Centrale elektrische vergrendeling i i i i i

Sloten – Centrale dubbele vergrendeling, afgeschermd met verstevigde bevestigingen j j j j j

Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met één uitklapbare sleutel i – – – –

Sloten – Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met twee uitklapbare sleutels – i i i i

Sloten – Configureerbare ontgrendeling met 2-staps ontgrendeling i i i i i

Sloten – Automatische hervergrendeling, portieren worden opnieuw vergrendeld als er binnen 45 seconden geen portier wordt geopend i i i i i

Sloten – Akoestisch signaal bij verkeerd vergrendelen, hoorbaar signaal als een deur op een kier staat terwijl vergendeling wordt geactiveerd i i i i i

Sloten – Automatische vergrendeling bij wegrijden, deuren worden bij 8 km/u automatisch vergrendeld (Bestelauto) i i i i i

Raster achterruiten j j j j j

Startonderbreker – Safeguard Passive Anti-Theft System (PATS, passief startbeveiligingssysteem) i i i i i

Sloten – Ontgrendeling motorkap d.m.v. sleutel i i i i i

Remmen

Electronic Stability Control (ESC, elektronische stabiliteitsregeling) i i i i i

Emergency Brake Warning i i i i i

Tweecircuitsrem, met zelfregulerende servo-ondersteuning en ABS. Schijven vóór en achter i i i i i

ABS anti-blokkeerremsysteem met EBD elektronische remkrachtverdeling i i i i i

Technologie

Load Adaptive Control (LAC) i i i i i

Noodstopbekrachtiging (EBA) i i i i i

Roll Stability Control (RSC) i i i i i

i= standaard,j= optioneel, tegen meerprijs,f= onderdeel van een optiepakket, tegen meerprijs.Opmerking:De configureerbare vergrendeling moet bij de bestelling gedefinieerd worden en kan niet achteraf als accessoire besteld worden. *Niet leverbaar
op Kombi. **Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien jouw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.
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Exterieur

Portieren – achter zonder ruit, 180o scharnierend met vergrendeling op 90o (Bestelauto en Dubbele Cabine) i i i i i

Portieren – Achter met ruit, 90o scharnierend (Kombi) i i – – –

Portieren – Achter met ruit en verwarmd (standaard op Kombi, optioneel op Bestelauto en Dubbele Cabine) i/j i/j j j j

Portieren – Achterklep met ruit (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280 Ambiente/Trend en Sport) j j j j j/ –

Ruiten – Tweede rij, vaste ruit aan weerskanten (Bestelauto) (alleen leverbaar met dubbele zijschuifdeuren) j j – j j

Ruiten – Tweede rij, vaste ruit (Dubbele Cabine en Kombi) i i – i i

Ruiten – Tweede rij, uitzetbaar (Dubbele Cabine en Kombi) j j – j j

Ruiten – Derde rij, vaste ruit aan weerskanten (Kombi) i i – – –

Carrosserie – H1 (laag dak) i i i i i

Carrosserie – H2 (hoog dak) (niet leverbaar op Dubbele Cabine) j/ – j/ – j j/ – –

Portieren – Enkele zijschuifdeur met opstap aan passagierszijde i i i i i

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren met opstap (Bestelauto en Kombi) j j j j j

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren met opstap (niet i.c.m. Dubbele Cabine 280 Ambiente/Trend en 300 L2 Limited met handgeschakelde versnellingsbak) j j j j j

Treeplanken – rechts (alleen leverbaar met zijschuifdeur aan passagierszijde) (Kombi) j j – – –

Treeplanken – links en rechts (alleen leverbaar met dubbele zijschuifdeuren) (Kombi) j j – – –

Vloer en afwerking

Vloerbedekking – Cabine, easy-to-clean rubber (niet leverbaar op Dubbele Cabine) i i i i i

Vloerbedekking – Over de hele lengte, easy-to-clean rubber (standaard op Kombi) i i i – –

Halfhoge zijwandbekleding achter (Bestelauto) j i i i i

Volledige zijwandbekleding achter, over de gehele hoogte (Bestelauto) f f f i i

Certificering

Voertuigidentificatienummer (VIN) zichtbaar i i i i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.
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Elektrisch systeem

Accu – Koude start (-20oC) i i i i i

Accu – 2e accu, koude start (-29oC) j j j j j

Dynamo – Heavy Duty (240 Amp) i i i i i

150 Watt/220 Volt aansluitpunt j j j j j

12 Volt aansluiting – Achterin/laadruimte (standaard op Kombi) i/j i/j j j j

12 Volt aansluiting – Op het instrumentenpaneel en in opbergbak i i i i i

Functioneel exterieur

Imperiaal – geïntegreerd en wegklapbaar (niet leverbaar op Bestelauto Dubbele Cabine 280) j j j j j

Spatlappen vóór en achter i i i i –

Trekhaak – 13-polig met Trailer Sway Control (niet i.c.m. Dubbele Cabine 280 en Sport 290 en 320 automaat) j j j j j

Ladder op achterdeur (niet leverbaar met achterklep) j j j j –

Laadruimte

Laadschot – Volledige breedte (metaal), zonder ruit met doorlaadfunctie (Bestelauto met bijrijdersbank) i i i i i

Laadschot – Volledige breedte (metaal), met ruit (Bestelauto met enkele passagiersstoel) j j j j j

Laadschot – Volledige breedte (metaal), met ruit en doorlaadfunctie (Bestelauto met bijrijdersbank) j j j j j

Laadschot – met ruit (Bestelauto Dubbele Cabine) i i – i i

Easy-to-clean laadvloerbescherming (Bestelauto) f i i i i

Laadruimte – 4 x DIN 75410-conforme sjorogen (Dubbele Cabine) i i – i i

Laadruimte – 8 x DIN 75410-conforme sjorogen (Bestelauto) i i i i i

Laadruimte beschermingspakket – Volledige zijwandbekleding achter en easy-to-clean laadvloer (Bestelauto) j j j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.
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Exterieur

Portieren – achter zonder ruit, 180o scharnierend met vergrendeling op 90o (Bestelauto en Dubbele Cabine) i i i i i

Portieren – Achter met ruit, 90o scharnierend (Kombi) i i – – –

Portieren – Achter met ruit en verwarmd (standaard op Kombi, optioneel op Bestelauto en Dubbele Cabine) i/j i/j j j j

Portieren – Achterklep met ruit (niet leverbaar op Dubbele Cabine 280 Ambiente/Trend en Sport) j j j j j/ –

Ruiten – Tweede rij, vaste ruit aan weerskanten (Bestelauto) (alleen leverbaar met dubbele zijschuifdeuren) j j – j j

Ruiten – Tweede rij, vaste ruit (Dubbele Cabine en Kombi) i i – i i

Ruiten – Tweede rij, uitzetbaar (Dubbele Cabine en Kombi) j j – j j

Ruiten – Derde rij, vaste ruit aan weerskanten (Kombi) i i – – –

Carrosserie – H1 (laag dak) i i i i i

Carrosserie – H2 (hoog dak) (niet leverbaar op Dubbele Cabine) j/ – j/ – j j/ – –

Portieren – Enkele zijschuifdeur met opstap aan passagierszijde i i i i i

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren met opstap (Bestelauto en Kombi) j j j j j

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren met opstap (niet i.c.m. Dubbele Cabine 280 Ambiente/Trend en 300 L2 Limited met handgeschakelde versnellingsbak) j j j j j

Treeplanken – rechts (alleen leverbaar met zijschuifdeur aan passagierszijde) (Kombi) j j – – –

Treeplanken – links en rechts (alleen leverbaar met dubbele zijschuifdeuren) (Kombi) j j – – –

Vloer en afwerking

Vloerbedekking – Cabine, easy-to-clean rubber (niet leverbaar op Dubbele Cabine) i i i i i

Vloerbedekking – Over de hele lengte, easy-to-clean rubber (standaard op Kombi) i i i – –

Halfhoge zijwandbekleding achter (Bestelauto) j i i i i

Volledige zijwandbekleding achter, over de gehele hoogte (Bestelauto) f f f i i

Certificering

Voertuigidentificatienummer (VIN) zichtbaar i i i i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.
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Elektrisch systeem

Accu – Koude start (-20oC) i i i i i

Accu – 2e accu, koude start (-29oC) j j j j j

Dynamo – Heavy Duty (240 Amp) i i i i i

150 Watt/220 Volt aansluitpunt j j j j j

12 Volt aansluiting – Achterin/laadruimte (standaard op Kombi) i/j i/j j j j

12 Volt aansluiting – Op het instrumentenpaneel en in opbergbak i i i i i

Functioneel exterieur

Imperiaal – geïntegreerd en wegklapbaar (niet leverbaar op Bestelauto Dubbele Cabine 280) j j j j j

Spatlappen vóór en achter i i i i –

Trekhaak – 13-polig met Trailer Sway Control (niet i.c.m. Dubbele Cabine 280 en Sport 290 en 320 automaat) j j j j j

Ladder op achterdeur (niet leverbaar met achterklep) j j j j –

Laadruimte

Laadschot – Volledige breedte (metaal), zonder ruit met doorlaadfunctie (Bestelauto met bijrijdersbank) i i i i i

Laadschot – Volledige breedte (metaal), met ruit (Bestelauto met enkele passagiersstoel) j j j j j

Laadschot – Volledige breedte (metaal), met ruit en doorlaadfunctie (Bestelauto met bijrijdersbank) j j j j j

Laadschot – met ruit (Bestelauto Dubbele Cabine) i i – i i

Easy-to-clean laadvloerbescherming (Bestelauto) f i i i i

Laadruimte – 4 x DIN 75410-conforme sjorogen (Dubbele Cabine) i i – i i

Laadruimte – 8 x DIN 75410-conforme sjorogen (Bestelauto) i i i i i

Laadruimte beschermingspakket – Volledige zijwandbekleding achter en easy-to-clean laadvloer (Bestelauto) j j j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *Niet leverbaar op Kombi.
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Slim design

Geïntegreerde dakimperiaal
De ingenieuze dakimperiaal kan max. 130 kg lading
dragen (80 kg op de Sport, niet leverbaar op Dubbele
Cabine Sport). Kan ingeklapt worden indien niet in
gebruik; daarmee wordt het brandstofverbruik
verbeterd en het windgeruis verminderd (optie en
accessoire op H1 modellen).

Torque Vectoring Control
Deze reageert 100 keer per seconde op het
wegoppervlak. Aan de hand van deze informatie zoekt
het systeem een evenwicht in de hoeveeheid
vermogen dat naar elk van de aangedreven wielen
wordt gestuurd. Dit zorgt voor maximale grip en een
scherper rijgedrag bij het nemen van bochten en bij
oneffen weggedeelten (standaard).

10.9 m draaicirkel*
De Transit Custom heeft een indrukwekkend kleine
draaicirkel.

*L1-versie met 15 inch stalen velgen; 11,6 m met 16 inch velgen; 11,8 met 17 inch velgen;
12,2 m met 18 inch lichtmetalen velgen (optie).

10.9m
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Configureerbare vergrendeling
Het vergrendelingssysteem van de Transit Custom
zorgt dat je elke deur apart kunt openen zonder
automatisch de andere deuren te ontgrendelen. De
andere deuren blijven op slot totdat je een schakelaar
in het bestuurdersportier activeert.

SelectShift automatische
transmissie
Voor meer comfort en gemak tijdens stadritten is er
een 6-traps SelectShift automatische transmissie
beschikbaar voor de Transit Custom. De transmissie
schakelt soepel en efficiënt. Daarbij heb je de
mogelijkheid handmatig te schakelen met de knoppen
op de versnellingspook (beschikbaar vanaf Trend,
i.c.m. 130/170/185 pk motoren).

Luchtvering achter (niet in NL)
Past zich automatisch aan de belading van de auto
aan en zorgt voor een constante rijhoogte van de auto
voor een soepelere en comfortabelere rit (optie voor
Kombi 320, waarbij het GVW wijzigt van 320 naar 310
variant).
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Cabine Sport). Kan ingeklapt worden indien niet in
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10.9m
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Configureerbare vergrendeling
Het vergrendelingssysteem van de Transit Custom
zorgt dat je elke deur apart kunt openen zonder
automatisch de andere deuren te ontgrendelen. De
andere deuren blijven op slot totdat je een schakelaar
in het bestuurdersportier activeert.

SelectShift automatische
transmissie
Voor meer comfort en gemak tijdens stadritten is er
een 6-traps SelectShift automatische transmissie
beschikbaar voor de Transit Custom. De transmissie
schakelt soepel en efficiënt. Daarbij heb je de
mogelijkheid handmatig te schakelen met de knoppen
op de versnellingspook (beschikbaar vanaf Trend,
i.c.m. 130/170/185 pk motoren).

Luchtvering achter (niet in NL)
Past zich automatisch aan de belading van de auto
aan en zorgt voor een constante rijhoogte van de auto
voor een soepelere en comfortabelere rit (optie voor
Kombi 320, waarbij het GVW wijzigt van 320 naar 310
variant).
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Wij houden jouw
bedrijf in beweging
In een Ford Transit
Centrum ontdek je de
waardevolle voordelen
van FORD SERVICE
FORD SERVICE is speciaal ontwikkeld om
bedrijfskosten laag en jou op de weg te houden.
Onze slimme, betaalbare producten en diensten,
uitgevoerd door specialisten zijn verkrijgbaar via het
Ford Transit Centrum, ons gespecialiseerde
dealernetwerk voor bedrijfswagens.

FORD SERVICE
Efficiency, nauwkeurigheid en gemak staan centraal in de
servicebelofte van FORD SERVICE voor bedrijfswagens.
Of het nu om service, onderhoud of reparatie gaat, je bent
bij Ford aan het juiste adres.

■ Ruime openingstijden
■ Service terwijl je wacht
■ Voorrang bij het onderhoud van je voertuig
■ Gelijkwaardig vervangend vervoer*
■ Originele Ford kwaliteitsonderdelen
■ Snelle en nauwkeurige Ford diagnoses
■ Een landelijk netwerk van gespecialiseerde Transit

Centrum- dealers
■ Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten op jouw

activiteiten
■ Speciaal opgeleide monteurs om aan de hoogste

technische en kwaliteitsstandaarden te voldoen
■ Ford Video Check – een video van de geadviseerde

werkzaamheden aan jouw Ford
■ Mogelijkheid tot FORD PROTECT Verlengde

Garantieverzekering
■ Gratis 24/7 FORD ASSISTANCE Pechhulpservice in heel

Europa na onderhoud

FORD PROTECT
Geniet na de aanschaf van jouw Ford van vele jaren
zorgeloos rijden. Hiervoor biedt Ford de ‘Protect’
producten: Verlengde Garantie en het Service Plan.

Ford Protect Verlengde Garantie:

Breid de standaardgarantie van twee jaar uit tot maximaal
5 jaar en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden. FORD
PROTECT biedt een reeks belangrijke voordelen, zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke premies
■ Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie
■ Aangeboden door Allianz Global Assistance

Ford Protect Service Plan:
Om te zorgen dat jij alles uit je bedrijf kan halen, helpen wij
stilstand te voorkomen. Daarmee beperken we ongemak
en kosten. Het Ford Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag

■ Een besparing op je onderhouds kosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pech hulpservice in heel

Europa
■ Gebruik van originele Ford onder delen, wat gunstig is

voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs voor de

hoogste technische- en kwaliteits standaarden
■ Weer fris op pad – we wassen je bedrijfswagen na

onderhoud

FORD ASSISTANCE
Pechhulpservice
Voor iedere ondernemer zijn continuïteit en mobiliteit
cruciaal. Ford geeft je daarom pechhulpservice in heel
Europa, geldig tot de eerste voorgeschreven officiële Ford
Onderhoudsbeurt.

De Ford dealer verlengt jouw Ford Assistance
Pechhulpservice namelijk gratis bij iedere officiële Ford
Onderhoudsbeurt.**

*Vervangend vervoer op gelijkwaardige basis geldt niet voor gespecialiseerde of omgebouwde bedrijfswagens.
**niet van toepassing in combinatie met Ford Motorcraft Service.

FORD SERVICE
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Drinkflessen
Aan beide kanten van het dashboard zitten
flessenhouders. De handgeschakelde
modellen hebben een extra flessenhouder in
de middenconsole. In de portiervakken is
ruimte voor een A4 clipboard en/of een 2 liter
drinkfles.

Opbergruimte voor geld en kleine spullen
Diverse opbergvakken zorgen voor efficiënt
gebruik van de cabineruimte.

Innovatieve opbergoplossingen
Tot de functionele opbergopties behoort een
'verborgen' vak met een 12 Volt aansluiting
bovenin het dashboard en een groot
afsluitbaar dashboardkastje.

Optimale opbergruimte in de cabine
Met veel ruimte voor al jouw spullen biedt de
Transit Custom je veel comfort tijdens jouw
werkdag.

Opbergruimte
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Next steps

Testrit
Neem contact op met een Ford Transit
Centrum

Ford OneCall
Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten
binnen handbereik. Door te bellen met 070
- 77 03 777 krijg je antwoord op alle vragen.

FordPass is een nieuw platform dat jouw mobiliteit optimaliseert. Slimme technologie vindt parkeerlocaties
in de buurt, informeert je over je bedrijfswagen, de financiering en de dealer en voorziet je van een groot
aantal handige gidsen. Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar gratis na de aankoop van een nieuwe
Ford met SYNC 3 met navigatie; daarna geldt een jaarlijkse licentievergoeding.

Configureer
Stel je nieuwe Transit Custom geheel naar
eigen smaak samen op ford.nl en zie meteen
hoe hij eruit ziet.

Ford rijden
Als je voor Ford bedrijfswagens kiest, zijn we er altijd voor je. Met ons grote geautoriseerde servicenetwerk
helpen we jouw bedrijfswagen in de beste staat te houden. En mocht je onverhoopt schade oplopen dan is
ons Ford Accident Repair Center de beste plek voor professioneel en snel schadeherstel.

Financiering
Met onze omvang en expertise ben je bij ons ook op het beste adres voor een breed scala aan financiële
diensten. Ford Credit heeft altijd een financiële oplossing voor de financiering van jouw nieuwe auto of
bedrijfswagen, of je nu een particuliere of zakelijke gebruiker bent. Ford Lease is gespecialiseerd in
contracthuur en leasing en biedt een alternatieve reeks financieringsmogelijkheden die kan worden
aangepast aan jouw bedrijfsvoering. Alleen voor zakelijke gebruikers.
Bezoek www.ford.nl voor meer informatie over onze financiële diensten.

Uitgebreide specificaties, Alle brochures,
prijslijsten en aanvullende informatie over alle
Ford modellen kan je terugvinden op www.
ford.nl
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www.ford.nl

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor
specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele
apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de
basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt
aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde
items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed
zijn op het brandstofverbruik van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten
gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw
Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende
logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de
bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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