MEDIA INFO

www.youtube.com/fordofeurope

www.twitter.com/FordEu

Livrări pe distanțe lungi? Ford prezintă noul Transit L5 cu
șasiu extins și capacitate de încărcare generoasă
•
•
•

Ford introduce un nou model Transit șasiu, care oferă o capacitate de încărcare generoasă
de 10 Euro Paleți, pentru a sprijini sectorul de transport internațional în creștere1
Șasiurile cu lungime extinsă și sistemele de propulsie pe șasiu Heavy Duty răspund cererii
clienților din Polonia, Europa Centrală și statele baltice pentru vehicule de distanță lungă cu
masă brută (GVM) de 3,5 tone
Noul model de cabină cu șasiu Transit este potrivit pentru conversii, inclusiv benă cu prelată
culisantă și cabină de dormit. Ford pune la dispoziția clienților o rețea de aproximativ 200 de
Preparatori Acreditați de Vehicule.

DUNTON, Marea Britanie, Feb. 8, 2021 – Ford prezintă o nouă versiune de șasiu Transit,
concepută special pentru a oferi o capacitate maximă de încărcare pentru operatorii din
segmentul în creștere de 3,5 tone, de pe piața internațională de transport.
Noul model cu tracțiune față are un șasiu cu lungime extinsă și sisteme de propulsie pe șasiu
Heavy Duty ca răspuns la cererea intensă din Polonia, Europa Centrală și statele baltice –
locații de bază pentru numeroase companii care desfășoară operațiuni cu vehicule de livrare de
3,5 tone pe rutele internaționale.
Echipat cu o conversie de tip benă cu prelată, acest model Transit L5 cabină cu șasiu poate
transporta până la 10 Euro Paleți – chiar cu o cabină de dormit montată – și o sarcină utilă de
până la 950 Kg odată convertită. 2
“Afacerile sunt în plină expansiune în sectorul de livrare pe distanțe lungi, iar noul nostru model
de șasiu Transit cu lungime extinsă este special conceput pentru a oferi cel mai mare spațiu de
încărcare posibil – ajutând, astfel, business-urile să fie mai eficiente ca niciodată”, a declarat
Paul Baynes, manager conversii, Vehicule Comerciale, Ford Europa.
Modelul Transit șasiu L5 este acum disponibil pe piețele europene, susținut de rețeaua Ford de
aproximativ 200 de Preparatori de Vehicule Acreditați din 13 țări, care proiectează și
construiesc conversii personalizate pentru nevoile specifice ale afacerilor clienților.
Capacitate de încărcare remarcabilă
Pentru a susține o capacitate de încărcare generoasă, noul model Transit are un ampatament
de 4.522 mm - cea mai lungă dintre toate modelele cabină cu șasiu, cu tracțiune față și GVM de
3,5 tone.
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Pentru a ne asigura că noua cabină a șasiului îndeplinește cerințele clienților, Ford colaborează
deja cu Carpol și Nadwozia Partner din Polonia pentru a produce vehicule demonstrative pentru
transport internațional tipic, cu benă cu prelată și locuri confortabile de dormit deasupra cabinei.
Toate modelele cabină cu șasiu Transit L5, FWD sunt echipate cu motorul diesel EcoBlue 2.0
litri, care respectă toate reglementările specifice pentru emisii și care este puternic și eficient din
punct de vedere al consumului de combustibil.3 Acesta dezvoltă 130 CP și 360 Nm pe varianta
standard, iar varianta de performanță ridicată vine cu o putere de 160 CP și 390 Nm pentru
aplicații solicitante. Ambele variante de motoare Heavy Duty acceptă conversii de peste 2.380
Kg, greutate convertită, ceea ce le face ideale pentru operatorii de transport internaționali.
Pe dotarea standard, noul model Transt vine cu o transmisie manuală în 6 trepte, dar clienții au
la dispoziție și opțiunea de transmisie automată, în 6 trepte, cu mod de schimbare manual. Un
rezervor de combustibil opțional cu autonomie extinsă de 95 de litri este disponibil pentru toate
grupurile de propulsie, oferind o autonomie sporită, pentru o eficiență îmbunătățită și mai puține
opriri pentru alimentare.
Tehnologiile disponibile de asistență a șoferului, inclusiv sistemul Intelligent Adaptive Cruise
Control 4 și Lane-Keeping System 5 pot contribui la diminuarea oboselii șoferilor de cursă lungă
și au fost apreciate recent de autoritatea independentă de testare a siguranței vehiculelor, Euro
NCAP.
Noul model Transit L5 cabină cu șasiu va extinde gama generoasă de derivate Transit care
include, de asemenea, cea mai grea cabină cu șasiu Transit, care a ajuns la dealeri la sfârșitul
anului trecut, oferind un GVM de 5,0 tone pentru conversii grele. În 2020, Ford a fost cel mai
important brand de vehicule comerciale din Europa pentru al șaselea an consecutiv; Transit a
înregistrat vânzări de 87.139 unități în principalele piețe europene Ford. 6
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Capacitatea de încărcare și a sarcinii utile este limitată de greutate și distribuția greutății.

2 Sarcina utilă maximă variază în funcție de accesorii și configurația vehiculului. A se consulta eticheta de
pe pragul ușii pentru capacitatea de încărcare a vehicului.
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Datele privind eficiența consumului de combustibil și emisiile de CO2 vor depinde de omologarea
vehiculelor convertite, utlizând instrumentul de calcul FordEtis WLTP CO2

Funcțiile de asistență pentru șofer sunt suplimentare și nu înlocuiesc atenția și discernământul
conducătorului auto și necesitatea controlării vehiculului de către acesta. Consultați Manualul
Utilizatorului pentru detalii și limitări.
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Sistemul Lane-Keeping nu controlează direcția. Funcțiile de asistență ale șoferului sunt suplimentare și
nu înlocuiesc atenția și discernământul conducătorului auto de a controla vehiculul.
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Piețele Euro 20 sunt: Austria, Belgia, Marea Britanie, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, România,
Suedia și Elveția.
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Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează,
produce, comercializează și furnizează o gamă completă de mașini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule
electrificate și vehicule de lux Lincoln, furnizează servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și
preia poziții de conducere în electrificare; soluții de mobilitate, inclusiv servicii de auto-conducere, și
servicii conectate. Ford numără aproximativ 187.000 de angajați în întreaga lume. Pentru mai multe
informații privind Ford, produsele sale globale sau Ford Motor Credit Company, accesați
www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și oferă service pentru vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și
are aproximativ 45.000 de angajați la facilitățile proprii și asocierile în participațiune consolidate și
aproximativ 58.000 de angajați când sunt luate în considerare entitățile neconsolidate. În plus faţă de
Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaţii cu Clienţii şi 18 unități
de producție (12 deținute integral şi șase asocieri în participaţiune neconsolidate). Primele maşini Ford au
fost livrate în Europa în 1903, acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia
europeană a început în 1911.

3
For news releases, related materials, photos and video, visit www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.
Follow www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope

