
FORD TRANSIT 3.2L AT



150JUMBO מרכב
אחורית חישוק כפולאחורית חישוק יחידמערכת הנעה

Low (H1)Semi High (H2)High (H3) דרגת גובה
עם חלונותללא חלונותעם חלונותללא חלונותללא חלונותחלונות

מידות
2,1102,5582,780)מ"מ((A)                  כללי מקסימלי

5,9815,9816,704)מ"מ((B)אורך כללי מקסימלי
2,0662,0662,126)מ"מ(ללא מראות צדרוחב כללי מקסימלי

2,474--כולל מראות צד
3,7503,7503,750)מ"מ((C)רוחק סרנים

1,0231,0231,023)מ"מ(קדמית(D)אורך שלוחה
                     (E)1,2081,2081,931)מ"מ(אחורית

אזור מטען
3,6503,6504,374)מ"מ((F)אורך מקסימלי של משטח הטעינה

1,3921,3921,153)מ"מ(בין בתי גלגליםרוחב של משטח הטעינה
1,7831,7831,783)מ"מ(מקסימלי

1,4451,8242,070)מ"מ((G)גובה פנימי ממשטח הטעינה אל התקרה
729729711)מ"מ((H)גובה משטח הטעינה מהקרקע

1,5671,5671,567)מ"מ(רוחב פתח דלת אחורית
1,2571,6481,887)מ"מ(גובה פתח דלת אחורית

9,40410,11013,800)ליטר(נפח תא מטען
משקלים

2,4232,5802,5302,8002,800)ק"ג(משקל עצמי בקירוב )בדגמי 150 - מוערך(
2,1812,0421,425)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

750750750)ק"ג(גרור ללא בלמים
מנוע
3,200)סמ"ק(נפח
5 צילינדרים בטור, 20 שסתומים, 4 לכל צילינדרסוג

100.7x89.9)מ"מXמ"מ(קדח X מהלך
185 / 3,000)כ"ס / סל"ד(הספק מרבי
48.42 / 1,500-2,500)ק"ג-מ' / סל"ד(מומנט מרבי
15.4:1יחס דחיסה

Dual Heavy Dutyמצבר
סגסוגת אלומיניוםראש הצילינדר
יציקת ברזלבלוק הצילינדר

הזרקת דלק ישירה במסילה משותפתשיטת אספקת דלק
95)ליטר(קיבולת מיכל דלק

סולרסוג דלק נדרש
תיבת הילוכים

אוטומטית SelectShift בעלת 6 הילוכים עם הפעלה ידנית / ספורטיביתסוג
4.17 / 2.34 / 1.52ראשון / שני / שלישייחסי העברה

1.14 / 0.87 / 0.69רביעי / חמישי / שישי 
3.40אחורי

 3.73יחס העברה סופי

 FORD TRANSIT 3.2L AT מפרט טכני



FORD TRANSIT 3.2L AT אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD TRANSIT 3.2L AT )המשך( 

150JUMBOמרכב
עם חלונותללא חלונותעם חלונותללא חלונותחלונות

בטיחות וביטחון
(Electronic Brake Distribution) EBD עם מערכת (Antilock Braking System) 4W-ABS✔✔✔✔

,(Electronic Stability Program) ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
(Emergency Brake Assist) EBA עם מערכת סיוע בבלימת חירום✔✔✔✔

(Hill Start Assist) HSA מערכת סיוע זינוק בעלייה✔✔✔✔
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית לצורך פנייה ®Trac Advance עם מערכת בקרת יציבות בגלגול

(Roll Stability Control) RSC✔✔✔✔

Trailer Sway Control מערכת בקרת נדנוד הגרור✔✔✔✔
מערכת awacs בהתקנה מקומית הכוללת בקרת סטייה מנתיב, ניטור שמירת מרחק

✔✔✔✔והתראת התנגשות

✔כרית אויר קדמית לנהג )בדגמים ללא מושב נוסע קדמי(
✔✔✔4 כריות אויר עם אפשרות ביטול כרית האויר של מושב הנוסע הקדמי

מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת 
✔✔✔✔כריות אויר

)TPMS( חיישני לחץ אויר בצמיגים✔✔
✔✔✔✔נעילת דלתות חשמלית

נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת הנסיעה ושחרור נעילה אוטומטית בעת תאונה, אפשרות ביטול 
✔✔✔✔על-ידי הנהג

150JUMBO מרכב
אחורית חישוק כפולאחורית חישוק יחידמערכת הנעה

Low (H1)Semi High (H2)High (H3) דרגת גובה
עם חלונותללא חלונותעם חלונותללא חלונותללא חלונותחלונות

מתלים
נפרדים, תמוכות מק’פרסון, מוט מייצבקדמייםסוג

סרן חי עם קפיצי עלהאחוריים
בולמי זעזועים גז Heavy Dutyאחוריים

מערכת היגוי
סבבת ופס שיניים, הגה כחסוג

11.314.6מטרקוטר סיבוב
בלמים

דיסקקדמייםסוג
דיסקאחוריים

61R56591 / 61R57 / 532צמיגים
כפוליחידגלגל אחורי
מלאגלגל חילופי

מרווחי טיפולים תקופתיים
הודעה בלוח שעונים / 16,000 ק״מ / 12 חודשים )המוקדם מבינהם(טיפול תקופתי

אחריות

אחריות יצרן
3 שנים / 300,00 ק"מ )המוקדם מבינהם(

אחריות מורחבת 5 שנים / 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(
למנוע ותיבת ההילוכים )power train על פי הגדרת היצרן(



אביזרים ומערכות FORD TRANSIT 3.2L AT )המשך(
150JUMBOמרכב

עם חלונותללא חלונותעם חלונותללא חלונותחלונות
חוץ

✔✔שכבה קדמית )״גריל״( בגימור כרום
✔✔✔✔פסי הגנה צידיים שחורים

✔✔✔✔פגוש אחורי עם מדרגה אינטגרלית
✔✔✔✔קדמיות - עם חלונותדלתות

✔✔צדית - ימנית נגררת
)LOW 150 צדית - ימנית נפתחת  )בדגם✔

)HIGH 150 צדיות - 2 נגררות, אחת מכל צד )בדגם✔✔
✔✔✔✔אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל - 237°

✔✔✔✔חשמליים לנהג ולנוסע הקדמיחלונות
✔✔שמשות כהות

✔✔אשנב בשורה השניה
✔אשנב בשורה השניה והרביעית

✔✔✔✔מראות צד בעלות פיקוד חשמלי, מחוממות, עם מהבהבי פנייה
✔✔✔✔הלוגןפנסים ראשיים הלוגן

✔✔בתי הפנסים בגימור כרום
✔✔פנסי סימון גג

✔✔✔✔חישוקי פלדה "16
פנים

✔✔✔✔הגה מתכוונן ל-4 כיוונים
✔✔מצלמת נסיעה לאחור עם תצוגה על המראה הפנימית

✔✔✔✔מערכת בקרת שיוט
✔✔✔✔מערכת מיזוג אויר מקורית

✔✔✔✔תאורת שירות מופעלת על-ידי הדלתות הקדמיות עם עמעום תאטרון
✔✔✔✔תאורת מפה למושבים הקדמיים

✔✔✔✔כיבוי אוטומטי של התאורות הפנימיות 30 דקות לאחר כיבוי הרכב
✔✔✔✔תא כפפות

✔✔✔✔אזור אחסון מעל לראשי הנהג והנוסעים הקדמיים
✔✔✔✔סוככי שמש לנהג ולנוסע הקדמי עם מראה ותאורה

12V שקעי עזר✔✔✔✔
✔✔✔✔מושב נהג מתכוונן ל-2 כיוונים עם משענת ידמושבים

✔✔✔מושב נוסע קדמי מתכוונן ל-2 כיוונים
✔✔ריפוד מושבים בד אפור

✔✔ויניל אפור
✔✔✔✔טבעות קשירה

✔✔דיפון מלא של אזור המטען
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150 - ללא חלונות / עם חלונות

JUMBO - ללא חלונות / עם חלונות

FORD TRANSIT 3.2L AT מידות חיצוניות

לתשומת לבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס 
בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות 

לקבלת מידע.

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


