FO CUS

PRIROČNOST

Z elegantnim oblikovanjem, osupljivimi integriranimi tehnologijami in
ponudbo varčnih motorjev model Connected zagotavlja vse, kar
potrebujete za dinamično vozno izkušnjo.

Osredotočenost
‘Crossover’ Active izpolni vse želje ljubiteljev pustolovščin. Trpežno
oblikovanje po navdihu športnih terencev in višji vozni položaj
zagotavljata temu modelu drzen značaj.

PUSTOLOVŠČINE

RAZKOŠJE

Vrhunski materiali in dodatne tehnologije modela Titanium poskrbijo
za višjo raven dovršenosti in udobja, ki ju dopolnjujejo edinstveni
oblikovni poudarki in osredotočenost na podrobnosti.

za vas
S privlačno estetiko športnega avtomobila ST-Line izstopa iz
množice, športne poteze v notranjosti in edinstvene oznake ST-Line
pa poudarijo njegov drzen značaj.

ZMOGLJIVOST

Najpreprostejši način
za vožnjo z novim Ford
Focusom
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Raziščite

Izberite

Osebni pečat

Tehnični podatki

Nakup

Focus ST-Line X s 5 vrati v Desert Island Blue kovinski barvi (za doplačilo).

1

Raziščite

Navdušujoča vožnja
Focus vas prevzame s kakovostjo, možnostjo izbire in
prostornostjo. Vse različice odlikujejo napredne tehnologije
za priročno uporabo, izberete lahko brezžično polnjenje, od
različice Connected naprej je serijsko SYNC 2,5 ali SYNC 3
z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), pri
X različicah pa je serijsko tudi nov digitalni zaslon
potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝).
Digitalni sklop instrumentov z LCD-zaslonom s polno
barvno paleto s prikazom informacij, intuitivnostjo in
berljivostjo daleč presega standardni analogni prikaz.
Sami lahko izberete, katere informacije za voznika naj bodo
prikazane, vključno z izbiro načina vožnje. Podrobne slike in
simboli v visoki ločljivosti so prikazani z vsemi barvami,
zato je prikaz prijaznejši do vaših oči.

Focus ST-Line X v Desert Island Blue kovinski barvi (za doplačilo).

1Raziščite
Elektrificirana zmogljivost
Focus EcoBoost Hybrid
Osupljivi Focus EcoBoost Hybrid je opremljen z dovršeno blago
hibridno tehnologijo za zmanjšanje izpustov CO2, optimalno
učinkovito porabo goriva in odzivnejšo vozno izkušnjo. 48-voltni blagi
hibridni elektrificirani pogonski sklop brezhibno povezuje električni
navor z enim od dveh trivaljnih bencinskih motorjev z zmanjšanim
trenjem, da razvijeta moč do 114 kW (155 KM).
Blaga hibridna tehnologija uporablja z jermenom gnani integrirani
zaganjalnik/generator (BISG), ki nadomešča standardni alternator.
BISG deluje tudi kot motor in za še bolj prilagodljivo in povezano
vozno izkušnjo z energijo, shranjeno v bateriji, zagotavlja odzivnejšo
zmogljivost.
Regenerativno zaviranje zajame energijo pri upočasnjevanju in z njo
pomaga pri pospeševanju, da izboljša zmogljivost in učinkovitost ob
sočasnem zmanjšanju izpustov.

Opomba Za dodatne informacije o porabi goriva in izpustih glejte 4. poglavje Gorivo in zmogljivost.

Focus Active X EcoBoost Hybrid s 5 vrati v Metropolis White kovinski barvi (za
doplačilo).

1Raziščite
Ohranite stike in nadzor
Focus vam z domiselnimi funkcijami in inovativnimi tehnologijami
zagotavlja popoln nadzor. Vsak element, vse od širokokotne vzvratne
kamere do vrtljivega izbirnega gumba samodejnega menjalnika, je
zasnovan za lahkotno vožnjo.
■

■

■

■

■

Vrtljivi izbirni gumb samodejnega menjalnika† omogoča
preprosto izbiro prestav z obračanjem gumba in zagotovi več
prostora za shranjevanje v kabini
Blazinica za brezžično polnjenje† omogoča polnjenje združljivih
naprav brez polnilnega kabla*
Širokokotna kamera za vzvratno vožnjo†2) prikazuje skoraj
180-stopinjski pogled za avtomobilom, ki vam pomaga pri vzvratni
vožnji
Električno nastavljanje voznikovega sedeža,† vključno z
električno nastavitvijo ledvene opore na delno usnjenih sedežih
Zvočni sistem B&O† vam omogoča, da glasbo izkusite tako, kot so
izvajalci želeli, da bi jo slišali

†Razpoložljivost je odvisna od različice
*Številni mobilni telefoni omogočajo brezžično polnjenje. Združljive so vse naprave z možnostjo Qi ali polnilnim
ovitkom Qi.
2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Focus Active X, prikazan v kovinski barvi karoserije Metropolis White (za
doplačilo) in z oblazinjenjem v kombinaciji Sensico umetnega usnja in tkanine.

1Raziščite
Lahkotna vožnja
Zgoščen promet v mestih. Vožnja z nenehnim ustavljanjem in
speljevanjem. Focus lahko pomaga odpraviti stres v gostem prometu.
Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go* bo poskrbel za varno
razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, tudi če upočasni in se ustavi. Ko se
začnejo vozila spet premikati, jim bo sledil tudi vaš avto. Pomoč za
usmerjanje v sredino voznega pasu bo s popravkom krmiljenja
pomagala, da ostanete znotraj oznak vašega voznega pasu.
■

■

■

■

Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & GoØ2)* vzdržuje
ustrezno razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, ter lahko celo povsem
ustavi avto in ponovno spelje, ko to omogočajo razmere v prometu
Pomoč za usmerjanje v sredino voznega pasuØ2) stalno spremlja
oznake na cestiščih in lahko s popravkom krmiljenja poskrbi, da
ostanete na svojem voznem pasu
Prepoznavanje prometnih znakovØ2) prikaže informacije o
pomembnih prometnih znakih na instrumentni plošči in
projekcijskem zaslonu
Inteligentni omejevalnik hitrostiØ2) zaznava prometne znake, da
samodejno prilagodi in vzdržuje ustrezno hitrost

*Na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom. Če je zaustavitev daljša od treh sekund, mora za
nadaljevanje delovanja sistema voznik poseči s pritiskom na tipko »RES« ali stopalko za pospeševanje.
ØDeluje s pomočjo tipal.
2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Focus ST-Line X EcoBoost Hybrid karavan v Desert Island Blue kovinski barvi (za
doplačilo).

1Raziščite
Prilagajanje pogojem
Focusov sistem prilagodljive osvetlitve z dinamičnimi žarometi LEDØ2)
poskrbi za boljšo osvetljenost v različnih voznih situacijah. Sistem
glede na hitrost vozila, zasuk volana ali informacije kamere hitreje
spremeni svetlobni snop, zato bodo ovinki osvetljeni, še preden
zapeljete vanje – tudi ponoči boste vozili povsem sproščeno.
Prepoznavanje prometnih znakovØ2) lahko celo zazna, da se bližate
krožišču ali znaku STOP in prilagodi vzorec svetlobnega snopa za
optimalno osvetlitev.
Dolge luči brez bleščanjaØ2) vam omogočajo vožnjo z dolgimi lučmi za
boljšo vidljivost, obenem pa zmanjšajo tveganje, da bi zaslepili druge
udeležence v prometu. Tipala spremljajo promet pred vozilom in
prilagodijo vzorec dolgih luči ter tako preprečijo slepljenje drugih
udeležencev v prometu, obenem pa osvetlijo ostanek ceste (del
sistema dinamičnih žarometov s tehnologijo LED; ni na voljo za
različici Trend in Connected, za doplačilo pri vseh ostalih različicah).
In če se vreme poslabša, začnejo samodejno delovati brisalci z
zaznavanjem dežjaØ2)*, da vam zagotovijo jasen pregled nad cesto
pred vami (za doplačilo pri različicah Trend in Connected, serijsko pri
vseh ostalih različicah).

Deluje s pomočjo tipal.
Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.
*Pred uporabo avtomatske avtopralnice je treba sistem izklopiti.
Ø

2)

1Raziščite
Pobegnite vsakdanjosti
Focus Active
Športni Focus Active, ki združuje praktičnost terenca in okretnost
limuzine, vam omogoča, da se spopadete z izzivi, ki jim drugi niso kos.
Višje vozniško mesto in robustno oblikovana karoserija vam
pomagata prevzeti nadzor nad cesto. Edinstvena platišča iz lahke
zlitine in širša medkolesna razdalja izboljšata stabilnost avtomobila
ter povečata vašo samozavest v vseh razmerah. V notranjosti se
zasnova, ki jemlje navdih iz terencev, brezhibno povezuje s funkcijo, ki
zagotavlja potniški prostor, popoln za aktiven življenjski slog – in
vključuje tudi tehnologijo za izbiro načina vožnje, s katero pridobite
nadzor nad lastnimi pustolovščinami.

Focus Active X karavan v Metropolis White kovinski barvi (za doplačilo).

1Raziščite
Sistem za preprečevanje trčenjaØ2) z
zaznavanjem pešcev in kolesarjev*
Nadzira oddaljenost do drugih vozil, pešcev in kolesarjev – celo v
temi, ko jih osvetli snop žarometov vozila – in vas lahko opozori na
nevarnost trčenja (serijska oprema).

Pomoč pri vzdrževanju smeriØ2)
Sistem pomoči za vzdrževanje smeri zazna, da se vozilo brez
vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s
tresenjem volana. Če se ne odzovete, vam pomoč z ustreznim
navorom volanaØ2) pomaga ostati na označenem voznem pasu**
(serijsko).

Zgoraj: ST Line X EcoBoost Hybrid s 5 vrati, v Fantastic Red unikatni kovinski barvi
(za doplačilo).
Spodaj: ST Line X s 5 vrati, v Fantastic Red unikatni kovinski barvi (za doplačilo).

Sistem za zaznavanje mrtvega kota s
prepoznavanjem prečnega prometa z
aktivnim zaviranjemØ2)
Tipala pri vzvratni vožnji iz pravokotnega parkirnega mesta preverijo
območje levo in desno od vozila. Sistem vas bo opozoril, če zazna
premikajoče se vozilo ali drugo nevarnost. V primeru, da ne boste
zavirali, če se bo približevalo vozilo, bo sistem samodejno zaviral (za
doplačilo, kot del Parkirnega paketa 1, ni na voljo za različico Trend).

ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.
*Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev lahko zazna pešce, a ne pri vseh pogojih in ne
nadomešča varne vožnje. Glede omejitev sistema glejte navodila za uporabo vozila.
**Pomoč pri vzdrževanju smeri ne upravlja s krmiljenjem.

ST Line X s 5 vrati v Fantastic Red unikatni kovinski barvi (za doplačilo).

1Raziščite
Povezani in z nadzorom
Ford SYNC 3

Aplikacija FordPass

Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom, da zagotovi
preprosto komunikacijo in navigacijo. Funkcija AppLink omogoča upravljanje
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC, Apple CarPlay in Android Auto pa
poskrbita, da lahko barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝)
uporabite kot zaslon svojega pametnega telefona. Za telefoniranje, pisanje in
poslušanje sporočil ter upravljanje glasbe in navigacijskega sistema lahko
uporabite zaslon na dotik ali preproste izgovorjene ukaze (v določenih
jezikih) (ni na voljo za različico Trend).

Z aplikacijo FordPass vas čaka najboljša izkušnja povezanega vozila.
Aplikacija FordPass vam omogoča dostop do številnih funkcij prek
pametnega telefona: od dovršenih funkcij za daljinsko upravljanje do
podrobnih poročil o stanju vozila. Da boste brez skrbi, lahko od koderkoli
zaklenete ali odklenete vozila, zagon na daljavo pa vam omogoča, da pred
poletnim potovanjem ohladite notranjost, ali v mrzlih zimskih jutrih odtalite
stekla (samo modeli s samodejnim menjalnikom).

FordPass Connect*
Modem FordPass Connect, ki je vgrajen v vaše vozilo, omogoča pestro paleto
funkcij, zasnovanih za preprostejšo in prijetnejšo vožnjo. Med njimi sta tudi
funkcija Live Traffic, ki pošilja informacije o prometu neposredno v navigacijo
sistema SYNC, in obveščanje o nevarnostih v okolici, ki vas opozori, da se
bližate nevarnosti, še preden naletite nanjo. V primeru nezgode sistem eCall‡
samodejno pokliče reševalne službe in jim sporoči vašo lokacijo. Obenem
sistem za optimalne povezave zagotavlja dostopno točko za omrežje
Wi-Fi**, s katero se lahko poveže do deset naprav (funkciji Live Traffic in
Wi-Fi v Sloveniji nista na voljo).

Opozorila glede stanja vas seznanijo s pomembnimi informacijami, kot so
tlak v pnevmatikah in količina goriva – vse si lahko ogledate neposredno na
svojem telefonu.
Druge funkcije aplikacije FordPass vam lahko pomagajo poiskati bencinske
črpalke v bližini ali na vaši poti, odkriti kavarne in restavracije ter še marsikaj.
Pomagajo vam lahko celo poiskati prosto parkirišče, primerjati cene in si
ogledati lokacijo parkiranega vozila, da se boste preprosto vrnili do njega.

Upoštevajte: popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Pri uporabi funkcije AppLink lahko nastanejo dodatni stroški. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na
voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije. Posodobitve zemljevidov so brezplačno na voljo v omejenem obdobju po registraciji vozila.
*Vgrajeni modem bo povezan ob dobavi vozila. Sami lahko izberete/prekličete deljenje določenih podatkov z drugimi. Funkcija Ford Pass Connect je brezplačno na voljo prvih pet let.
** Dostopna točka Wi-Fi, funkciji Live Traffic in opozarjanje na lokalne nevarnosti v Sloveniji niso na voljo.
‡Ford eCall pomaga v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke za gorivo poklicati lokalni center za obveščanje v ustreznem jeziku. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah.

1Raziščite
Prijetna namestitev
Ford Focus karavan združuje eleganco kupeja z ekstremno prostorno
in vsestransko notranjostjo. Zložite zadnje sedeže in čaka vas
približno 1653 litrov* prostora (608 litrov* v 5-sedežnem načinu pri
natovarjanju do prtljažne police). Široka prtljažna vrata z nizkim
pragom in električnim pomikom (serijsko pri X različicah) olajšajo
dostop.
Karavan je opremljen s prilagodljivim prtljažnim dnom, ki vam
omogoča, da ustvarite globok prtljažnik ali ga predelite in si
zagotovite še predal pod dnom. Rolo nad prtljažnem prostorom skrije
predmete pred pogledi, če pa ga ne potrebujete, ga lahko shranite v
posebej pripravljenem prostoru pod dnom.

*Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Zmogljivost za prevoz tovora in obremenitev sta omejena glede
na maso in porazdelitev mase.

Zgoraj: Titanium X karavan, v Fantastic Red unikatni kovinski barvi (za doplačilo);
desno zgoraj in spodaj: Vignale karavan, v Fantastic Red kovinski barvi (različica
Vignale ni na voljo).

Aktivna pomoč pri parkiranju 2Ø2)
Ko jo aktivirate, Focusova aktivna pomoč pri parkiranju 2 prepozna
ustrezno vzporedno ali pravokotno parkirno mesto in namesto vas
izvede vse manevre za vožnjo vanj in iz njega. Pozabite na
prestavljanje, usmerjanje in uporabo stopalk – vse to prepustite
svojemu avtu (za doplačilo kot del Parkirnega paketa 1 pri modelih s
samodejnim menjalnikom; ni na voljo za različico Trend).

Širokokotna kamera za vzvratno vožnjo2)
Focusova širokokotna kamera za vzvratno vožnjo zagotovi jasen
pregled nad levo in desno stranjo za vozilom, ko izberete prestavo za
vzvratno vožnjo (serijsko, ni na voljo pri različici Trend).

Deluje s pomočjo tipal.
Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.
Ø

2)

Zgoraj: ST-Line X z aktivno pomočjo pri parkiranju 2 (za doplačilo) in samodejnim
menjalnikom z vrtljivim izbirnim gumbom (za doplačilo); spodaj: Titanium X s
širokokotno kamero za vzvratno vožnjo (serijsko).

1Raziščite
Projekcijski zaslon*
Prikazuje ključne informacije v vašem vidnem polju, da lahko s
pogledom ves čas spremljate promet pred sabo. Slika prikazuje
informacije, ki jih sami izberete, vključno s hitrostjo vozila,
navigacijskimi napotki, tempomatom in podatki prepoznavanja
prometnih znakov2). Omogoča tudi uporabo s polariziranimi sončnimi
očali (za doplačilo; ni na voljo z različicama Trend in Connected).

Sistem za zaznavanje mrtvega kota z
opozarjanjem na prečni promet za
vozilom in samodejnim zaviranjemØ2)
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vas z diskretno opozorilno
lučko v zunanjih ogledalih opozori, da je med vožnjo v mrtvem kotu
drugo vozilo – avto, kombi ali tovornjak. Podobno vam opozorilo na
prečni promet pomaga pri vzvratni vožnji iz parkirnega mesta, saj vas
opozori na premikajoče se vozilo ali druge zaznane nevarnosti in lahko
samodejno zavira, če sami ne ukrepate ustrezno (za doplačilo kot del
Parkirnega paketa 1, ni na voljo za različico Trend)

ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
*Glede podrobnosti in omejitev sistema glejte navodila za uporabo vozila.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti,
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Zgoraj: Titanium X s projekcijskim zaslonom (za doplačilo). Spodaj: Titanium X v
Chrome Blue kovinski barvi (ni na voljo).

Ergonomski sedeži s certifikatom AGR**
Ergonomsko oblikovana, v 18 smereh ročno nastavljiva sprednja
sedeža s pečatom AGR – idealno za vašo hrbtenico in udobje na
dolgih potovanjih. Z oznako AGR se ponašajo samo izdelki, ki
zagotavljajo izjemno visok standard glede prijaznosti do hrbtenice.
Zveza AGR raziskuje načine za preprečevanje bolečega hrbta in ima
široko podporo zdravnikov in terapevtov (za doplačilo).

Zvočni sistem B&O
Če izberete zvočni sistem B&O, vas čaka izjemna izkušnja na vsaki
poti, saj boste glasbo slišali tako, kot so si zamislili izvajalci (za
doplačilo).

**Pečat kakovosti AGR (Aktion Gesunder Rücken = Kampanja za zdrav hrbet): s potrdilom in priporočilom
združenja Forum za zdrav hrbet – boljše življenje in Zveznega združenja nemških šol za zdravo hrbtenico. Več
informacij: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde.

2
Izberite

Izberite svojega Focusa
Izrazite svojo individualnost
V paleti Focusov boste našli bogato izbiro različic, vsaka pa ima svoj (p)osebni značaj.
Dostopni različici Trend in Connected prinašata osupljive vgrajene tehnologije, obsežno izbiro motorjev
in navdušujočo vozno dinamiko. Pustolovski ‘crossover’ Active izstopa s športno-trpežnimi potezami in
samozavestnim, iznajdljivim značajem.
Za vrhunec prefinjenega razkošja Titanium X združuje sodoben slog in dovršene funkcije. Za izjemno
športno izkušnjo ST-Line takoj pritegne občudujoče poglede z edinstvenim oblikovanjem in športno
privlačnostjo, ki nagovarja čustva.

CONNECTED

T I TA N I U M X

ACTIVE

ST-LINE

2 Izberite
Trend

Serijska zunanja oprema
■
■

■
■
■
■
■

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝)
LED reflektorski žarometi (LED zasenčeni žarometi, halogenski
dolgi žarometi)
LED dnevne luči
Samodejni vklop žarometov
Kromirarna obroba prednje maske
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford Easy
Fuel

Serijska notranja oprema
■
■

■
■
■
■

■

Klimatska naprava
Avdio sistem Ford (radio, DAB, barvni zaslon z diagonalo 10,7 cm
(4,2˝), Bluetooth ®, 6 zvočnikov, klic v sili, USB)
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport)
Elektronska parkirna zavora
Pomoč pri vzdrževanju smeri
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in
kolesarjev
Zaviranje po trčenju

Karoserijska izvedba
■

5 vrat, karavan

Motorji
Dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

Različice

Connected
Serijska zunanja oprema dodatno kTrend
■
■
■
■
■

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝)
Delno kromirana obroba stranskih stekel
Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi (samo karavan)
Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Serijska notranja oprema dodatno k Trend
■

■

■
■
■

Avdio sistem SYNC 2,5 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo
20,3 cm (8˝) (radio, DAB, Bluetooth®, 6 zvočnikov, Android Auto/
Apple Car Play, volanske kontrole, klic v sili, 2 USB vtičnici)
Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm
(4,2˝)
Športna prednja sedeža
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Sredinska konzola s prostorom za shranjevanje, drsnim naslonom
za roke in držalom za pločevinke z rolojem

Karoserijska izvedba
■

4 vrata, 5 vrat, karavan

Motorji
Bencin
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV (blagi hibrid)
1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV (blagi hibrid)
Dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

2 Izberite

Titanium X
Serijska zunanja oprema dodatno h Connected

■

■

■
■
■
■

15-kraka Titanium platišča iz lahke zlitine s premerom
40,6 cm (16˝)
Prostoročno električno pomična prtljažna vrata (samo
karavan)
Kromirana prednja maska
Dodatno zatemnjena stekla zadaj
Brisalci s tipalom za dež
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za
osvetlitev tal

Serijska notranja oprema dodatno h
Connected
■
■

■
■

■
■

Dvopodročna klimatska naprava
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo
31 cm (12,3˝)
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom
na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) (DAB, Bluetooth®, 6
zvočnikov, volanske kontrole, glasovno upravljanje,
Android Auto/Apple Car Play, 2 USB vtičnici)
Odprtina za smuči ´Ski Hatch´
Ambientalna LED osvetlitev notranjosti

Karoserijska izvedba
■

5 vrat, karavan

Motorji
Bencin
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV (blagi hibrid)
1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV (blagi
hibrid)
Dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

Različice

2 Izberite

Vignale (ni na voljo)
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium X

■

■
■
■
■
■

20 kraka platišča iz lahke zlitine Vignale design s
premerom 43,2 cm (17˝)
LED zasenčeni in LED dolgi žarometi
Unikatna Vignale mrežica za zajem zraka
Unikatni prednji in zadnji Vignale odbijač
Kromirana obroba bočnih stekel
Aktivna pomoč pri parkiranju 1

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
X
■
■
■

■
■

Premium sedežne prevleke Vignale
Ogrevana prednja sedeža
Električno nastavljiv voznikov sedež v 4 smeri, z el.
nastavljivo ledveno oporo
Projekcijski zaslon
Večbarvna LED osvetlitev notranjosti

Karoserijska izvedba
■

5 vrat, karavan

Motorji
Bencinski motor
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV (blagi hibrid
1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV (blagi
hibrid)
Dizelski motor
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

Različice

2 Izberite
Active

Zunanje značilnosti dodatno h Connected
■

■
■
■
■
■
■
■
■

5-kraka platišča iz lahke zlitine Active design s
premerom 43,2 cm (17˝)
Prednji in zadnji Active odbijač
Unikatna obroba kolesnih lokov
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Črna obroba stekel
Active vzmetenje za večji odmik od tal
Dvojna izpušna cev
Brisalci s tipalom za dež
Električno poklopni vzvratni ogledali

Notranje značilnosti dodatno h Connected
■
■
■

■
■

■

Dvopodročna klimatska naprava
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom
na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) (DAB, Bluetooth ®, 6
zvočnikov, volanske kontrole, klic v sili, Android Auto/
Apple Car Play, 2 USB vtičnici)
Svetlo siva stropna obloga
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport, Slippery,
Trail)
Active sedežne prevleke z modrimi šivi

Karoserijska izvedba
■

5 vrat, karavan

Motorji
Bencin
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV (blagi hibrid)
1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV (blagi
hibrid)
Dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

Različice

2 Izberite
ST-Line

Zunanje značilnosti dodatno h Connected
■

■
■
■
■
■
■
■
■

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine ST-Line design
premerom 43,2 cm (17˝)
Prednji in zadnji ST-Line odbijač, zadnji z difuzorjem
Unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka v črni barvi
ST-Line pragovi
Črna obroba bočnih stekel
Dvojna izpušna cev
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (samo karavan)
Brisalci s tipalom za dež
Električno poklopni vzvratni ogledali

Notranje značilnosti dodatno h Connected
■
■
■

■
■
■
■

Dvopodročna klimatska naprava
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom
na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) (DAB, Bluetooth®, 6
zvočnikov, volanske kontrole, glasovno upravljanje, klic
v sili, Android Auto/Apple Car Play, 2 USB vtičnici)
ST-Line volanski obroč z ravnm spodnjim delom
Črna ST-Line stropna obloga
Športno vzmetenje
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Karoserijska izvedba
■

5 vrat, karavan

Motorji
Bencin
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV (blagi hibrid)
1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV (blagi
hibrid)
Dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM)

Različice

2 Izberite

Oprema X
Zunanje značilnosti

■
■

Dodatno zatemnjena stekla
Prostoročno električno pomična prtljažna vrata (samo karavan)

Notranje značilnosti
■
■
■
■
■
■
■

Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)
Elektronska ključavnica za zaklepanje zadnjih vrat (za zaščito otrok)
Odprtina za smuči `Ski Hatch˙
Temna stropna obloga (dodatno pri opremi Active X)
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Šivi Nordic Blue na blazinici za koleno na sredinski konzoli in tepihih (samo Active X)
Rdeči šivi na volanu, tepihih in blazinici za koleno na sredinski konzoli (samo ST-Line
X)

Na voljo za različice
ST-Line
Active

2 Izberite

Zimski paket 1
Značilnosti paketa

■
■
■

Ogrevano vetrobransko steklo
Ogrevana prednja sedeža
Ogrevan volanski obroč

Parkirni paket 1
Značilnosti paketa
■
■

■

■

Aktivna pomoč pri parkiranju 1 (vozila z ročnim menjalnikom)
Aktivna pomoč pri parkiranju 2 s povsem avtomatiziranim parkiranjem (samo vozila
s samodejnim menjalnikom)
Sistem za zaznavanje mrtvega kota z zaznavanjem prečnega prometa in samodejnim
zaviranjem
Zaščita roba vrat pred poškodbami

Oprema za doplačilo in paketi opreme

Tehnološki paket 1
Značilnosti paketa
■
■
■
■
■
■

Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
Opozarjanje na nezbranost voznika
Brisalci s tipalom za dež
Prilagodljiv tempomat (vozila z ročnim menjalnikom)
Prilagodljiv tempomat s pomočjo za usmerjanje v sredino voznega pasu in Stop&Go
funkcijo (vozila s samodejnim menjalnikom)

Družinski paket 1
Značilnosti paketa
■
■
■
■
■

Elektronski varnostni ključavnici v zadnjh vratih za zaščito otrok
Sopotnikov sedež nastavljiv v 4 smeri z nastavitvijo ledvene opore
Naslon zadnje klopi deljiv v razmerju 60/40 z odprtino za smuči `Ski Hatch`
Sredinski naslon za roke zadaj s prostorom za shranjevanje
(ni na voljo z Ergonomskimi prednjimi sedeži in blagim hibridom (mHEV))

3
Osebni pečat

Izberite barvo, platišča, opremo za doplačilo in
dodatke, s katerimi bo vaš Focus res samo vaš.

Desert Island Blue
Unikatna kovinska barva karoserije*

Življenje v veličastnih
barvah
Zasluge za elegantno in vzdržljivo zunanjost Ford Focusa ima
poseben večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in
postopki obdelave, od vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije
do zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje izjemnega
videza tudi po dolgoletni uporabi.

Barve

Agate Black
Kovinska barva karoserije*

Metropolis White
Posebna kovinska barva karoserije*

Frozen White
Nekovinska barva karoserije*

Metallic Blue
Posebna kovinska barva karoserije*

Moondust Silver
Kovinska barva karoserije*

Race Red
Nekovinska barva karoserije*

Magnetic
Kovinska barva karoserije*

Fantastic Red
Unikatna kovinska barva karoserije*

*Za doplačilo.
Ford Focus ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.
Opomba Slike vozil so uporabljene samo za prikaz barv karoserije in morda ne ustrezajo trenutnim specifikacijam ali razpoložljivosti izdelka na posameznih trgih.
Barve in oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.

3 Osebni pečat Oblazinjenja

Sensico umetno usnje/tkanina v barvi Ebony
Za doplačilo pri različici Titanium X

Sensico umetno usnje/tkanina v barvi Ebony z modrimi
šivi
Za doplačilo pri različici Active X

Sensico umetno usnje/tkanina v barvi Ebony z rdečimi
šivi
Za doplačilo pri različici ST-Line X

Windsor usnje/umetno usnje v barvi Ebony
Serijsko pri različici Vignale (Vignale različica ni na voljo)

Platišča

Premium design platišča iz lahke zlitine s premerom
43,2 cm (17˝)

10x2 kraka Titanium platišča iz lahke zlitine s
premerom 43,2 cm (17˝), v barvi Luster Nickel

Za doplačilo pri različici Connected

Za doplačilo pri različici Titanium X

5-kraka Y design Active platišča iz lahke zlitine s
premerom 45,7 cm (18˝) v barvi Absolute Black
Za doplačilo pri različicah Active in Active X
Opomba: platišča iz lahke zlitine so na voljo kot oprema za doplačilo ob
naročilu vozila ali kot dodatna oprema pri vašem trgovcu z vozili Ford.
Obiščite spletno mesto: www.ford-accessories.com

3 Osebni pečat Dodatna oprema

1.

2.

1.

Obešalnik za obleke

2.

Tepihi za vse vremenske razmere

3.

Sistem za zadrževanje prtljage

4.

Zaščitna obloga prtljažnega
prostora

5.

Zaščita zadnjega odbijača

6.

Prečni strešni nosilci

7.

Pomična vlečna kljuka

8.

Ford Performance oprema
– platišča iz lahke zlitine s
premerom 45,7 cm (18")

9.

Kolesne zavesice

3.

10. Strešni nosilec za kolesa Thule®+
Za celotno paleto izdelkov s Fordovo
blagovno znamko – od oblačil do
izdelkov za življenjski slog in potovalnih
pripomočkov – obiščite
fordlifestylecollection.com

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Še več dodatne opreme si lahko
ogledate v spletnem katalogu na
naslovu ford-accessories.com
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4

Z jermenom gnani integrirani zaganjalnik/generator (BISG)

1

BISG deluje kot motor in je brezhibno povezan z bencinskim motorjem,
da zagotovi dodaten navor pri običajni vožnji in pospeševanju.

Tehnični podatki
Spoznajte svojega Ford Focusa od zunaj in
od znotraj ter odkrijte njegove inteligentne
tehnologije motorjev in prostoren prtljažnik.
2

3

Do 114 kW (155 KM)
Izbirate lahko med motorjema
1.0 Ford EcoBoost Hybrid z močjo
92 kW (125 KM) in 114 kW (155 KM)

Opomba Za dodatne informacije o porabi goriva in izpustih glejte 4. poglavje Gorivo in zmogljivost.

1

Moč
2

48-voltna baterija
Litij-ionska baterija, ki poganja elektromotor, je nameščena pod
sovoznikovim sedežem. Samodejno se polni med vožnjo in z
regenerativnim zaviranjem, ki zajema energijo pri
upočasnjevanju.

3

Bencinski motor 1.0 Ford EcoBoost
Focus EcoBoost Hybrid je na voljo z bencinskim motorjem Ford
EcoBoost z močjo 92 kW (125 KM) ali 114 kW (155 KM).

Baterija s samodejnim polnjenjem
Za polnjenje vam vozila ni treba priklapljati. Hibridna vozila
lahko polnijo baterijo na dva načina:
Regenerativno zaviranje zajame energijo, ki bi bila sicer
izgubljena med upočasnjevanjem ali zaviranjem.
Običajni motor poganja generator, ki mehansko energijo
pretvori v električno energijo.

1.0 EcoBoost Hybrid
92 kW (125 KM) mHEV

1.0 EcoBoost Hybrid
114 kW (155 KM) mHEV

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

4 Tehnični podatki Gorivo in zmogljivost, 4 vrata

Emisijski standard

–

–

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Vrsta goriva

–

–

dizel

dizel

Največja moč v kW (KM)

–

–

88 (120)

88 (120)

4 vrata

Navor (Nm)

–

–

300

300

WLTP izpusti CO2 (g/km)øø

–

–

105-126

115-139

Menjalnik

–

–

6-stopenjski ročni

8-stopenjski samodejni

4x2

4x2

4,0-4,8

4,3-5,3

Pogon
Poraba goriva v l/100 kmøø
WLTP kombinirana

–

–

Najv. hitrost (km/h)

–

–

199

196

0–100 km/h (s)

–

–

10,0

10,2

10,4

/

Zmogljivostø

50–100 km/h* (s)
Mase in obremenitve
Masa praznega vozila (kg)#

–

–

1367

1395

Navpična (ojnična) obremenitev (kg)

–

–

0

0

Skupna masa vozila (kg)

–

–

1775

1805

Skupna masa s prikolico (kg)

–

–

0

0

Najv. vlečna obremenitev (kg) (z zavorami)

–

–

0

0

Najv. vlečna obremenitev (kg) (brez zavor)

–

–

0

0

1.0 EcoBoost Hybrid
92 kW (125 KM) mHEV

1.0 EcoBoost Hybrid
114 kW (155 KM) mHEV

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

Gorivo in zmogljivost, 5 vrat

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

5 vrat
Emisijski standard
Vrsta goriva

bencin

bencin

dizel

dizel

Največja moč v kW (KM)

92 (125)

114 (155)

88 (120)

88 (120)

Navor (Nm)

/

/

300

300

111-134

113-136

105-126

115-139

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

8-stopenjski samodejni

4x2

4x2

4x2

4x2

4,9-5,9

4,9-6,0

4,0-4,8

4,3-5,3

Najv. hitrost (km/h)

200 (196‡)

211 (207‡)

196 (192‡)

193 (189‡)

0–100 km/h (s)

10,0 (10,3‡)

9,2 (9,5‡)

10,0 (10,8‡)

10,2 (10,7‡)

50–100 km/h* (s)

10,0 (10,4 )

9,3 (9,8 )

10,4 (11,0 )

/

1344

1344

1363

1394

90

90

90

80

Skupna masa vozila (kg)

1890

1890

1895

1910

WLTP izpusti CO2 (g/km)øø
Menjalnik
Pogon
Poraba goriva v l/100 kmøø
WLTP kombinirana
Zmogljivostø

‡

‡

‡

Mase in obremenitve
Masa praznega vozila (kg)#
Navpična (ojnična) obremenitev (kg)

Skupna masa s prikolico (kg)

2990

2990

3295

3310

Najv. vlečna obremenitev (kg) (z zavorami)

1100

1100

1400

1400

Najv. vlečna obremenitev (kg) (brez zavor)

670

670

680

695

*V 4. prestavi. øFordove testne vrednosti. øøObjavljena poraba goriva,
izpusti CO2 in doseg električnih vozil so določeni v skladu s tehničnimi
zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC)
715/2007 in (EU) 2017/1151. Poraba goriva in izpusti CO2 veljajo za različico
vozila in ne za posamezno vozilo. Za vozila, homologirana v skladu s
svetovno usklajenim preskusnim postopkom (Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure – WLTP), so objavljeni podatki o porabi
goriva/energije in izpustih CO2 v skladu z WLTP. Uporabljeni standardni
testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi
proizvajalci. Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste
CO2 in doseg vozila z električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje in
drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na
globalno segrevanje. Priročnik o varčnosti porabe goriva in emisijah CO2 s
podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na
prodajnem mestu, lahko pa ga prenesete tudi z naslova ford.si.
#Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi
delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s
proizvodnimi odstopanji in možnostmi ter nameščeno opremo. Navedene
vlečne obremenitve predstavljajo največjo dovoljeno zmogljivost za vleko
pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov
na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in varčnost porabe
goriva pri vseh modelih. Največja dovoljena obremenitev strehe pri vseh
modelih znaša največ 75 kg. Skupna masa s prikolico vključuje težo
prikolice.
‡Podatki za različico Active.

1.0 EcoBoost Hybrid
92 kW (125 KM) mHEV

1.0 EcoBoost Hybrid
114 kW (155 KM) mHEV

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

1.5 EcoBlue
88 kW (120 KM)

Gorivo, zmogljivost, izpusti, mase in obremenitve – karavan

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Karavan
Emisijski standard
Vrsta goriva

bencin

bencin

dizel

dizel

Največja moč v kW (KM)

92 (125)

114 (155)

88 (120)

88 (120)

Navor (Nm)

–

–

300

300

111-134

113-136

105-126

115-139

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

8-stopenjski samodejni

4x2

4x2

4x2

4x2

4,9-5,9

4,9-6,0

4,0-4,8

4,3-5,3

Najv. hitrost (km/h)

198 (194‡)

209 (205‡)

194 (190‡)

191 (187‡)

0–100 km/h (s)

10,3 (10,6‡)

9,4 (9,7‡)

10,3 (11,1‡)

10,5 (11,0‡)

50–100 km/h* (s)

10,3 (10,8 )

9,6 (10,1 )

10,7 (11,3 )

/

1388

1388

1395

1454

90

90

80

90

Skupna masa vozila (kg)

1940

1940

1955

1995

WLTP izpusti CO2 (g/km)øø
Menjalnik
Pogon
Poraba goriva v l/100 kmøø
WLTP kombinirana
Zmogljivostø

‡

‡

‡

Mase in obremenitve
Masa praznega vozila (kg)#
Navpična (ojnična) obremenitev (kg)

Skupna masa s prikolico (kg)

2940

2940

3355

3395

Najv. vlečna obremenitev (kg) (z zavorami)

1000

1000

1400

1400

Najv. vlečna obremenitev (kg) (brez zavor)

690

690

695

725

*V 4. prestavi. øFordove testne vrednosti. øøObjavljena poraba goriva,
izpusti CO2 in doseg električnih vozil so določeni v skladu s tehničnimi
zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC)
715/2007 in (EU) 2017/1151. Poraba goriva in izpusti CO2 veljajo za različico
vozila in ne za posamezno vozilo. Za vozila, homologirana v skladu s
svetovno usklajenim preskusnim postopkom (Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure – WLTP), so objavljeni podatki o porabi
goriva/energije in izpustih CO2 v skladu z WLTP. Uporabljeni standardni
testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi
proizvajalci. Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste
CO2 in doseg vozila z električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje in
drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na
globalno segrevanje. Priročnik o varčnosti porabe goriva in emisijah CO2 s
podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na
prodajnem mestu, lahko pa ga prenesete tudi z naslova ford.si.
#Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi
delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s
proizvodnimi odstopanji in možnostmi ter nameščeno opremo. Navedene
vlečne obremenitve predstavljajo največjo dovoljeno zmogljivost za vleko
pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov
na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in varčnost porabe
goriva pri vseh modelih. Največja dovoljena obremenitev strehe pri vseh
modelih znaša največ 75 kg. Skupna masa s prikolico vključuje težo
prikolice.
‡Podatki za različico Active.

Barve in oblazinjenja

Fantastic
Red

Unikatne
kovinske barve karoserije*
Desert
Island Blue

Metropolis
White

Blue
Metallic

Posebne kovinske barve
karoserije*
Magnetic

Moondust
Silver

Kovinske barve karoserije*

Agate
Black

Race
Red*

Frozen
White*

Nekovinske barve
karoserije

Trend
Material: tkanina
Barva: Ebony z Deep Pable Grey šivi
Connected
Material: tkanina
Barva: Ebony/Highland Grey z Metal Grey šivi
Titanium X
Material: tkanina
Barva: Ebony z Metal Grey šivi
Material: Sensico umetno usnje/tkanina
Barva: Ebony z Metal Grey šivi
Vignale
Material: Windsor usnje/umetno usnje
Barva: Ebony z Medium Light Stone šivi

na voljo
*Frozen White in Race Red, kovinske, posebne kovinske in unikatne kovinske barve karoserije ter Sensico umetno usnje so na voljo za doplačilo.

Barve in oblazinjenja

ST-Line
Material: tkanina
Barva: Ebony z Generic Red šivi
ST-Line X
Material: tkanina
Barva: Ebony z Generic Red šivi
Materia: Sensico umetno usnje/tkanina
Barva: Ebony z Generic Red šivi
Active
Material: tkanina
Barva: Ebony z Nordic Blue šivi
Active X
Material: tkanina
Barva: Ebony z Nordic Blue šivi
Material: Sensico umetno usnje/tkanina
Barva: Ebony/Nordic Blue z Nordic Blue šivi

Fantastic
Red

Unikatne
kovinske barve karoserije*
Desert
Island Blue

Metropolis
White

Blue
Metallic

Posebne kovinske barve
karoserije*
Magnetic

Moondust
Silver

Kovinske barve karoserije*

Agate
Black

Race
Red*

Frozen
White*

Nekovinske barve
karoserije

Posebna kovinska
barva karoserije*

Unikatna kovinska
barva karoserije*
Fantastic
Red

Magnetic

Moondust
Silver

Kovinske barve
karoserije*
Metropolis
White

Race
Red*

Frozen
White*

Nekovinske barve karoserije

Blue
Metallic

Barvne kombinacije v dveh odtenkih

Active/Active X
Barva strehe – Agate Black

na voljo
*Nekovinski barvi Frozen White in Race Red ter kovinske, posebne kovinske in unikatne kovinske barve so na voljo za doplačilo.

4 Tehnični podatki Mere
Karavan

5 vrat

Karavan

5 vrat

Karavan

5 vrat

Karavan

ST–Line

5 vrat

Active

4 vrat

Vignale

4654

4387

4668

4382

4672

4397

4693

4387

4667

Skupna širina z ogledali/brez ogledal (mm)

1979/1825

1979/1825

1979/1825

1979/1825

1979/1825

1979/1844

1979/1844

1979/1825

1979/1825

Skupna širina s preklopljenimi ogledali (mm)

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Skupna dolžina brez vlečne kljuke (mm)

Skupna višina (mm) do roba strehe (nenatovorjeno vozilo)

1452

1452

1469

1452

1469

1483

1504

1435

1459

Medosna razdalja (mm)

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

Obračalni krog – od robnika do robnika (m)

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

Mere v notranjosti
Prostor za glavo na sedežih v 1. vrsti (mm) (brez panoramskega strešnega okna)

987

987

987

987

987

987

987

987

987

Prostor za noge na sedežih v 1. vrsti (mm) (največ pri povsem nazaj pomaknjenem sedežu in srednji
višini)

1109

1109

1109

1109

1109

1109

1109

1109

1109

Prostor za ramena na sedežih v 1. vrsti (mm)

1421

1421

1421

1421

1421

1421

1421

1421

1421

Prostor za glavo na sedežih v 2. vrsti (mm) (brez panoramskega strešnega okna)

966

965

1008

965

1008

965

1008

965

1008

Prostor za noge na sedežih v 2. vrsti (mm) (največ pri povsem nazaj pomaknjenem sedežu in srednji
višini)

918

918

918

918

918

918

918

918

918

Prostor za ramena na sedežih v 2. vrsti (mm)

1395

1395

1395

1395

1395

1395

1395

1395

1395

Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

‡

Višina: 1471 mm

4 vrata

Dolžina: 4654 mm

Širina (z ogledali):
1979 mm

Višina: 1471 mm

5 vrat

Dolžina: 4387 mm

Širina (z ogledali):
1979 mm

Višina: 1494 mm

Karavan

Dolžina: 4668 mm

Širina (z ogledali):
1979 mm

Mere

341

737

477

575

341

737

477

Karavan

575

375

5 vrat

477

608

ST–Line
Karavan

341

–

375

5 vrat

511

608

Active
Karavan

375

5 vrat

5 vrat

539

Karavan

4 vrat

Vignale

608

375

608

575

341

575

737

477

737

Prostornina prtljažnika (litri)‡
5-sedežni način (natovorjeno do police) (s kompletom za popravilo pnevmatike)
5-sedežni način (natovorjeno do police) (z mini rezervnim kolesom)
5-sedežni način (natovorjeno do stropa) (s kompletom za popravilo pnevmatike)
5-sedežni način (natovorjeno do stropa) (z mini rezervnim kolesom)

–

443

728

443

728

443

728

443

728

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) (s kompletom za popravilo pnevmatike)

–

1354

1653

1354

1653

1354

1653

1354

1653

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) (z mini rezervnim kolesom)

–

1320

1620

1320

1620

1320

1620

1320

1620

Prostor za tovor
Višina odprtine za natovarjanje (mm)

391

613

702

613

702

613

702

613

702

Širina odprtine za natovarjanje (mm)

–

998

1078

998

1078

998

1078

998

1078

Največja višina za natovarjanje (mm)

550

803

895

803

895

803

895

803

895

Širina prostora za natovarjanje med notranjima obodoma blatnikov (mm)

1016

1016

1150

1016

1150

1016

1150

1016

1150

Dolžina prostora za natovarjanje (na dnu do druge vrste sedežev) (mm)

1068

844

1047

844

1047

844

1047

844

1047

Bencinski motor

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Dizelski motor

47

47

47

47

47

47

47

47

47

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

‡

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če
ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane prototipne,
predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana
Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših
dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. + Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge
blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo
senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

Ko kataloga ne boste več
uporabljali, ga, prosimo, reciklirajte.
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