
Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 31.1.2023 do vypredania zásob.

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

*Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.
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Transit Chassis SingleCab 10 - paletový valník so zhrňovacou plachtou  
Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

T350 / 3500kg / 0,9-1,0 t

Celk. hmotnosť/max. užitočné 

zaťaženie

Vnútorné rozmery nadstavby

(dxšxv)

5100 x 2220 x 2250 mm

 L5 - super dlhý rázvor, H1 - nízka strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia 

je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.

FWD - predný pohon M6 - mechanická

Trend

43 990 €
( 52 788 € )

2.0TDCi EcoBlue HD

118 kW / 160k - 390Nm

Typ pohonu Prevodovka

L5H1

Dĺžka / typ strechy

FORD TRANSIT Chassis SingleCab  

https://prevereneauto.sk/
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LKA - systém pre automatické navrátenie do jazdného pruhu •
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•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii
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Valníková nadstavba s plachtou (vnútorné rozmery dxšxv: 5100x2220x2250 mm)

Pomocný rám - skladaný z hliníkových U - profilov, určených na konštrukciu auta, skrutkovaný. Systém PAL-COM

Predné čelo - Predné čelo je vystužené proti prevaleniu, výplň čela (vysoké 800mm) tvoria hliníkové profily - eloxované

Stĺpiky - hliníkové stĺpiky, sklápacie, zalamovacie – (predné pevné, zadné a stredné zalamovacie odnímateľné)

Nadstavba - sériová konfigurácia

Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter

Predné svetlomety do hmly

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou

Schodík na zadnej bočnici

Plastové blatníky so zásterkami, dorazové gumy na zadnom ráme

Bočné pozičné LED osvetlenie

Skrinka na náradie 60L

Strešný spojler (biely) 

Bočnice - na stranách šípový profil výšky 110 mm – zasúvateľný medzi stĺpiky, zadná bočnica 400 mm – celohliníková s tesnením

Skúšobňa + zápis nadstavby do OEV

Exteriér & interiér

LAC - systém adaptívnej kontroly záťaže

EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom

ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu

EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách

ESP - elektronický stabilizačný systém

TCS -  systém trakčnej kontroly

TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu

Bezpečnosť

Plachta - strieborná, dvojstranne zhrňovacia, Sattler (680g/m2) uchytená pomocou gurtne o profil na ráme; račňový napínací mechanizmus 

na plachtu, osadený v zadných stĺpikoch, colné lanko

Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti

Svetlomety a osvetlenie

Halogénové svetlomety

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant

Držiak na tablet

DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia

Pre-Collision Assist :  Výstraha bezpečnej vzdialenosti (Distance Alert) - zvuková a vizuálna signalizácia porušenia stanoveného odstupu od 

vozidla. Aktívne brzdenie (Collision Warning + Active braking) - systém znižuje možnosť kolízie s vozidlom, chodcom alebo cyklistom 

prostredníctvom aktívneho brzdenia

Polica nad čelným sklom

Vnútorné spätné zrkadlo

Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači

HLA - asistent rozjazdu do kopca

Dlhé ramená spätných zrkadiel

Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca

Pevné presklenie zadnej steny kabíny

Predný plastový nárazník - čierny

Široké ochranné lišty po bokoch karosérie

Predný airbag vodiča

Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča

Nosné vozidlo - sériová výbava

Komfort

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách

Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor 

Kontrola bdelosti vodiča

Automatické prepínanie diaľkových svetlometov

LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu

Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti

Imobilizér PATS

1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním & 1x pevný kľúč (bez DO)

RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla
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Kryty matíc kolies

Zariadenie pre štartovanie do -20
o
C 

Palubný počítač

Rezerva pre núdzový dojazd

Predné lapače nečistôt

Nemetalický lak - Frozen White

Farby

Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg), zadná náprava nosnosť 2150 kg

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Palivová nádrž - objem 80 litrov

Sada ECO - Start/Stop systém, systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC

Komfort

Alternátor 150 A

Sada predných sedadiel 14 - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 8 smeroch, samostatné sedadlo spolujazdca, 

lakťová opierka vodiča a spolujazdca, bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá

FordPass Connect - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie

Sedadlá

Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue

Rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth sada

Pneumatiky a disky

6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C  s jednomontážou na zadnej náprave - SRW



L5 Chassis

FWD
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Zdvihový 

Objem

cm
3 kW / k pri  min 

-1 Nm pri  min 
-1

M6 EURO VI  R 4 / 4 1995 16,5:1 118 / 160 3500 390 1500 – 2500
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Krútiaci moment

2.0 TDCi 118 kW (160 PS) HD 4,93/3,45              •/•

Max. hmotnosť brzdeného prívesu / jazdnej 

súpravy
Prevodový pomer

Vnútorná výška nakladacieho priestoru

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy

T350 T350

Vnútorná šírka nakladacieho priestoru 

* zmena prevodového pomeru voliteľne za 0 EUR

2,0 TDCi 160k (118 kW) HD

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom,  doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie ( údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC ) Všetky uvedené 

hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

FWD

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

FWD

L5 = Extra predĺžený rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciám, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na prianie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne 

naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaložené vozidlo s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákresy sú iba orientačné. **Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciám +/- 50 mm 

a sú platné k dňu tlače

84,01 / 90,03

Nákres karosérie s nadstavbou

Motory
Vŕtanie / zdvih Výkon motora

mm

Emisná 

norma

Počet valcov 

/ ventilov

Kompresný 

pomer

Priemer otáčania (m) - stopový

Vnútorné rozmery nadstavby (mm)

Celková dĺžka vrátane nadstavby

Celková šírka so zrkadlami ( dlhé ramená zrkadiel )

FORD TRANSIT SC Chassis

Dĺžka rámu podvozku

Rázvor

Zadný previs

Vnútorná dĺžka nakladacieho priestoru

Prevodovka

Celková šírka bez zrkadiel

Celková výška (maximálna)

Rozmery (mm)

Hmotnosti (kg)

60002800

350 L5 1020 3500 2480 1850 2150

Užitočné zaťaženie Max. prípustná hmotnosť
Prevádzková hmotnosť 

(vrátane vodiča)

Max. zaťaženie prednej 

nápravy

Max. zaťaženie zadnej 

nápravy


