NOVÝ FORD TRUCKS

TRUCKS

VÍC NEŽ JEN POUHÝ TAHAČ,
F-MAX představuje moderní pojetí tahačů.
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Zapomeňte na vše, co víte o tahačích! Se svou novou, 2,5 m širokou kabinou,
vylepšenými předními světly, schody, úložnými prostory a mnoha dalšími
charakteristikami, redefinuje venkovní design vozu F-MAX sílu, prestiž a estetiku.

Díky novým venkovním zpětným zrcátkům
Fordu F-MAX máte v zorném poli dokonalý
přehled o provozu kolem vás.
• Navrženo pro perfektní výhled
• Elektricky ovládaná a vyhřívané hlavní zrcátka

BOČNÍ SCHODY

Nové funkční schody Fordu
F-MAX vám ulehčí práci.
• Osvětlené široké schůdky 		
navržené k jednoduchému 		
vstupu a výstupu z vozidla

DESIGN SVĚTLOMETŮ

• Aerodynamické zakrytí schodů
s těsněním horního schůdku

Světlomety vozu F-MAX s novým
úchvatným vzhledem osvětlují cestu
tak, že vašemu pohledu nic neunikne.
• Potkávací světla
• LED denní světla
• Doplňkové LED osvětlení

PŘEDNÍ STUPAČKY

Navrženy pro jednoduchý přístup
k přední části vozidla.
• Díky inovativnímu, ergonomickému
designu se stupačky jednoduše
vyklopí a poskytují pohodlný 		
přístup k čelnímu sklu.

VENKOVNÍ ÚLOŽNÉ PROSTORY
Velký úložný prostor, přístupný zvenčí vozu
F-MAX, vám umožňuje sbalit si vše,
co na svých cestách potřebujete.
• Objemný úložný prostor pod kabinou 		
pohodlně pojme vaše osobní věci
• Jednoduchý přístup zevnitř kabiny i z venku
s dvířky s otevíráním na 90 stupňů

VÍCE NEŽ JEN POUHÝ TAHAČ,
V NAŠEM NEJVĚTŠÍM VOZE SE
BUDETE CÍTIT JAKO DOMA.

VSTUPTE DO NEJPROSTORNĚJŠÍ KABINY, JAKOU KDY NÁKLADNÍ VOZY FORD MĚLY.
Každý detail nového vozu F-MAX je pečlivě navržen tak, aby zajistil maximální pohodlí
při řízení. Palubní deska a všechny ovládací technologie jsou navrženy tak, aby byly
pohodlně dosažitelné.

HORNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR

Skříňky horního úložného prostoru s celkovým objemem 225 litrů.

NOVÉ SEDADLO ŘIDIČE PRO STOPROCENTNÍ POHODLÍ
Nové sedadlo řidiče Fordu F-MAX poskytuje maximální pohodlí.

• Ergonomická sedadla poskytující bederní podporu, kterou při řízení potřebujete
• Vysoce kvalitní prodyšná látka
• Nastavení sedadla v rozsahu 260 mm je nejlepší ve své třídě

PLNĚ SKLÁDACÍ HORNÍ LŮŽKO

Plně skládací horní lůžko poskytuje vynikající
prostor pro spaní na spodním lůžku i dostatek
pohodlí pro nocování dvou osob.

FUNKČNÍ LŮŽKOVÁ ČÁST
• Pružinové lůžko pro větší pohodlí
• Omyvatelná svrchní tkanina
• Spodní lůžko s naklápěním pro větší pohodlí
• Ovládací jednotka pohodlně dosažitelná z lůžka

JEDNODUŠE PŘÍSTUPNÁ LEDNICE
Lednice o objemu 38 l je lehce přístupná ze
sedadla řidiče a také z lůžka.

VÍCE NEŽ JEN TAHAČ, JE TO OKNO DO
BUDOUCNOSTI.
NOVÝ VŮZ F-MAX JE NAVRŽEN PRO
BEZPEČNOU A POHODLNOU JÍZDU.

VELKÝ DISPLEJ PRO VŠECHNY
INFORMACE, KTERÉ POTŘEBUJETE.

MyView

Technologie MyView zobrazuje na hlavním displeji všechna data dle vašich preferencí.

Údaje o trase

Systém inteligentní údržby

Sledování tlaku v pneumatikách
(TPMS)

Hodnocení řidiče

Přehledné uspořádání základních dat o vaší trase
- ujetá vzdálenost, průměrná spotřeba paliva,
dojezd atd.

Senzory shromažďují informace o teplotě a tlaku
vzduchu u každé pneumatiky a zobrazují data
na displeji.
Informace jsou potřebné pro zajištění ideálního
tlaku vzduchu v pneumatikách pro bezpečnou
a ekonomickou jízdu.

Indikátor zatížení nápravy

Inteligentní systém údržby vyhodnocuje životnost
motorového oleje podle zatížení motoru a stylu jízdy
vozidla.

Analyzuje a zaznamenává styl řízení na základě
určitých kritérií, například brzdění a zrychlení během
cesty a zobrazuje informace s doporučením
na zlepšení řízení, je-li tato funkce aktivována.

Nastavení nezávislého topení

Změna teploty a časovač pomocí obrazovky.
Parkovací topení využívající tepla motoru během
krátkodobého parkování.

Zabraňuje nadměrnému a nesprávnému naložení
díky znázornění zatížení zadní nápravy.

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ
OVLÁDÁNÍ

Ergonomická palubní deska nového
Fordu F-MAX poskytuje jednoduchý
přístup ke všem ovládacím systémům.

NOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ
OBRAZOVKA PRO VŠE,
CO POTŘEBUJETE

Nový displej pro multimédia a navigaci
vám přináší mnoho dalších potřebných
funkcí a informací.
• 7.2” LCD dotyková obrazovka
• Rádio a USB připojení
• Volitelné vlastnosti navigace
• Režim hands-free
• Apple CarPlay® kompatibilita
• Bluetooth®

NOVÁ KOMBINOVANÁ
OBRAZOVKA

Obrazovka nástrojů nového Fordu F-MAX
znázorňuje všechny informace, které
potřebujete ke zvýšení vašeho pohodlí
během řízení.
• 8” barevný displej

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
Pohodlná jízda v ideální teplotě během
jakéhokoliv období.

• Jednoduše přístupná ovládací jednotka 		
klimatizace
• Jednoduchý a funkční design
• Klimatizační ovládací jednotka poskytující
přirozený tok vzduchu při regulaci teploty
v kabině

VŠECHNY INFORMACE NA JEDINÉ
OBRAZOVCE
Hlavní obrazovka je jednoduše ovladatelná
a zobrazuje navigaci, kalendář, rádio, připojení
telefonu a další funkce na jednom místě.

VAROVNÝ SYSTÉM PŘI
OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU
(LDWS)

AKTIVNÍ NOUZOVÝ SYSTÉM
BRŽDĚNÍ (AEBS)

Zvukové a obrazové varování před
odchýlením ze zvoleného jízdního pruhu.

Měří vzdálenost od vozidla před vámi
a v nouzové situaci brzdí tak, abyste
bezpečně zpomalili.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
(ACC)

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ
PROGRAM (ESP)

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE

ŽIVOT JE JEDNODUŠŠÍ
S APPLE CARPLAY®

Propojte svůj chytrý telefon s dotykovou
obrazovkou prostřednictvím Apple CarPlay®.

NAVIGACE PRO NÁKLADNÍ
VOZIDLA

Měří vzdálenost před vozidlem za účelem
udržení ideální koncové vzdálenosti
a upravuje rychlost vašeho vozidla
pro udržení této vzdálenosti.

Navigace navrhuje a zobrazuje ideální trasu
pro nákladní a užitková vozidla.

Udržuje jízdní směr vozidla v různých
silničních a klimatických podmínkách
zasahováním do brzdícího systému
za účelem zabránění rizika smyku
nebo převrácení vozidla.

7.2" MULTIMEDIÁLNÍ OBRAZOVKA S
RŮZNÝMI PROVOZNÍMI REŽIMY

7.2" dotyková obrazovka s nočním a denním režimem.

Pomáhá šetřit palivo nastavením limitu
rychlosti a dodržovat stanovenou rychlost
na silnicích prostřednictvím omezovače
rychlosti.

Zabraňuje prokluzu nebo couvnutí vozidla
během rozjezdu do kopce a pomáhá vám
řídit vozidlo při brzdění nebo řízení na
kluzkých silnicích.

INTELIGENTNÍ PLATFORMA, KTERÁ VÁM
USNADNÍ PRÁCI A ZVÝŠÍ EFEKTIVITU
Vyzkoušejte si systém ConnecTruck, který vám umožní přístup ke všem
informacím týkajícím se nového vozu F-MAX. Se systémem ConnecTruck
se můžete vzdáleně připojit k vozidlu za účelem zjištění lokace, statusu
paliva a informace o výkonu, kdykoliv potřebujete.

MAXCRUISE - PREDIKTIVNÍ TEMPOMAT

• Analyzuje typ cesty a jízdní podmínky a automaticky upravuje rychlost vozidla
• Vylepšuje spotřebu paliva nového vozu F-MAX díky svému chytrému softwaru

CLOUD TECHNOLOGIE

• Bezpečně zaznamenává všechna data o novém vozu F-MAX a v případě 		
potřeby je analyzuje
• Zaznamenaná data třídí a sumarizuje a v případě potřeby navrhuje řešení
vztahující se přímo k vašemu vozidlu

VZDÁLENÁ DIAGNOSTIKA A AKTUALIZACE SOFTWARU
• V případě potřeby lze nový vůz F-MAX vzdáleně připojit na diagnostiku
a přijmout tak rychleji potřebná opatření
• Rychlé, vzdálené a kontinuální aktualizace softwaru ConnecTruck
• Aktualizace zlepšující výkon vozidla

INTEGRACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ FLOTILY

• Systém je standardní vlastností nového vozu F-MAX bez potřeby doplňkového
hardwaru a jeho aktivace
• Bezproblémový přístup k informacím o vozidle v jakoukoliv dobu

TECHNOLOGIE PODPORY A VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ
• Asistent řízení pomáhá šetřit náklady na palivo a další provozní náklady

• Analyzuje chování řidiče a nabízí kontinuální tipy pro zlepšení jízdních vlastností
• Řidičův výkon je hodnocen na základě mnoha parametrů

PERFEKTNÍ HARMONIE MOTORU,
PŘEVODOVKY A HNANÉ NÁPRAVY
Nový F-MAX dosahuje efektivní spotřeby paliva díky svému silnému a úspornému
motoru Ecotorq a nabízí skvělý pocit při řízení s 12rychlostní automatizovanou
převodovkou ZF TRAXON s precizní řadící strategií.
Speciální software vyvinutý na základě rozsáhlého silničního testování přesně
vyhodnocuje otáčky motoru a řadí v návaznosti na druh cesty a různé podmínky při
řízení. Se speciálním softwarem je chod motoru vozidla udržován v nejefektivnějším
rozsahu otáček a zlepšuje tak spotřebu paliva. Optimalizovaný převod zadní nápravy
pomáhá přenášet hnací sílu bez jakékoliv ztráty.
Tato perfektní harmonie vám také poskytuje vynikající brzdný výkon v podobě
motorové brzdy o výkonu 400 kW. S volitelným intardérem pak můžete dosáhnout
celkového brzdného výkonu až 1000 kW!

MOTOR ECOTORQ EURO 6D

Motor ECOTORQ nového Fordu F-MAX nabízí maximální výkon a minimální spotřebu paliva
za všech provozních podmínek.
• Pětisetkoňový motor, točivý moment o síle 2 500 Nm
• Různé režimy řízení jako například režim Eco a režim Power pomáhají optimalizovat spotřebu paliva
• Odpojitelný ventilátor s elektronickou spojkou pro další úsporu paliva
• Turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek pro optimalizaci výkonu a spotřeby
• Vodní čerpadlo a kompresor s regulovatelnými provozními otáčkami
• Účinná motorová brzda o výkonu 400 kW

TOČIVÝ
MOMENT (Nm)
VÝKON (PS)

OTÁČKY MOTORU (ot/min)

VÝKON (PS)

TOČIVÝ MOMENT (Nm)

ECOTORQ - 12,7L - EURO 6 - 500 KONÍ

ROZMĚRY

2521

530
2160

90
670
145

3915

2316
90
800

700

372

740

390
390

2160
1450

2540

3600

875

5925

Rozvor vozidla
Výška točnice *

F-MAX

F-MAX LL **

3600

3600

1100

1200

980

Přední převis

1450

1450

Zadní převis

875

875

Celková délka

5925

5925

Celková délka kabiny

2290

2290

Celková výška
Celková šířka vozidla (vyjma zrcátek)

3915

3930

2540

3795
2540

Světlá výška vozidla – přední část

286

302

248

Světlá výška vozidla – zadní část

238

253

203

* další možné výšky točnice: 1050, 1250 a 1300 mm
** Low Liner / Low Decker

566

VYBAVENÍ

COMFORT
PLUS

LUXURY

Sedadlo řidiče (vysoce kvalitní tkanina)

n

n

n

Multimediální systém s 7.2’’ dotykovou obrazovkou

n

n

n

n

Mini lednice

n

n

LED potkávací světla

q

q

Parkovací vytápění

n

n

Vnější sluneční clona

n

n

ConnecTruck

n

n

Střešní spojler

n

n

MaxCruise (prediktivní tempomat)

n

n

Spojlery za kabinou

n

n

Elektrické sklápění kabiny

n

n

Boční spojlery na podvozku

q

-

TPMS (Monitorovací systém teploty a tlaku pneumatik)

q

n

Hliníková kola

q

q

Hliníková kola

q

n

Přídavná palivová nádrž

q

n

Kávovar

q

n

Automatické spínání světel

n

n

LED potkávací světla

q

n

Dešťový senzor

n

n

Dvojitá opěrka ruky pro sedadlo pasažéra

q

n

Kožený volant

n

n

Boční spojlery

q

n

Multifunkční volant

n

n

Plně skládací horní lůžko

n

n

8’’ kombinovaný displej

n

n

Multimediální systém s 7.2’’ dotykovou obrazovkou

q

q

Navigační systém pro nákladní vozidla

q

q

Lednice

q

q

Kávovar

q

q

Elektrické sklápění kabiny

q

q

Vodní nezávislé topení

q

q

Parkovací vytápění

q

q

Použitelnost výšky točnice 980 mm se sekundárním řídícím módem

-

n

Nastavitelná přední světlá výška (70mm)

-

n

ConnecTruck

n

n

Tempomat

n

n

LDWS (systém varování před opuštěním jízdního pruhu)

n

n

AEBS (Pokročilý pohotovostní systém brzdění)

n

n

Indikátor zatížení nápravy

n

n

ESP (Elektronický stabilizační program)

n

n

ASR (Protiskluzová regulace)

n

n

Eco Roll

n

n

Uzávěrka diferenciálu

n

n

Internet ve vozidle

n

n

Intardér + Adaptivní tempomat

q

q

MaxCruise (prediktivní tempomat)

q

q

TPMS (Monitorovací systém teploty a tlaku pneumatik)

q

q

EXTERIÉR & INTERIÉR

F-MAX

F-MAX LL

LED denní obrysová světla

n

n

Pomocná manévrovací světla

n

Přední & zadní mlhové lampy

DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE

BALÍČKY

n STANDARDNÍ
q VOLITELNÉ
- NEDOSTUPNÉ

NOVÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA FORD F-MAX NABÍZÍ
NÍZKÉ CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNICTVÍ!

VYNIKAJÍCÍ VÝKON S NÍZKOU SPOTŘEBOU PALIVA
Vysoce účinný pětisetkoňový motor Ecotorq, společně s ostatními částmi
hnacího traktu, zaručuje sníženou spotřebu paliva.
Technologie MAXCRUISE umožňuje efektivnější využití jízdy vozidla a snižuje
náklady na pohonné hmoty. Systém identifikuje trasu prostřednictvím
topografických dat GPS a poskytuje optimální rozsah rychlosti díky svému
chytrému softwaru za účelem minimalizace spotřeby paliva.

VŽDY NA TRASE S MINIMÁLNÍMI PROSTOJI
Výhodné servisní smlouvy a prodloužené servisní intervaly jsou navrženy pro
další úspory, které vám nový F-MAX může přinést.
Díky dostupným náhradním dílům budou servisy minimalizovat prostoje vozidla.

MAXIMÁLNÍ UŽITNÁ HODNOTA SE ŠPIČKOVOU
TECHNOLOGIÍ
Díky kvalitnímu špičkovému vybavení a použití nejkvalitnějších materiálů
v interiéru vozidla i na podvozku, přináší nový F-MAX vysokou hodnotu
i při následném prodeji.

EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ SE SYSTÉMEM
CONNECTRUCK
FMS (Fleet Management Systém) integrační kompatibilita ze systému
ConnecTruck vám umožní efektivní řízení vaší flotily.
Díky družicové aktualizaci softwaru a vzdálené diagnostice můžete být
s tahačem F-MAX stále na cestách.

MEZINÁRODNÍ
SÍŤ ZNAČKY FORD
TRUCKS

ESTONIA

Díky naší široké obchodní síti jsme schopni realizovat
dodávku v krátkém čase a poskytnout technickou
podporu kdekoliv, kde ji potřebujete.

LATVIA
DENMARK

LITHUANIA

POLAND

GERMANY

UNITED KINGDOM

RUSSIA

BELARUS

NETHERLANDS

BELGIUM
CZECH REPUBLIC

UKRAINE

SLOVAKIA
AUSTRIA

FRANCE

KAZAKHSTAN
HUNGARY
ROMANIA

SLOVENIA
CROATIA

SERBIA

BOSNIA and HERZEGOVINA
ITALY

BULGARIA

GEORGIA

MACEDONIA

AZERBAIJAN

SPAIN

TURKMENISTAN

TURKEY

GREECE

TUNUSIA

LEBANON

MOROCCO

IRAQ

ISRAEL
JORDAN
KUWAIT

ALGERIA
EGYPT

BAHRAIN
SAUDI ARABIA

QATAR
UAE

OMAN

PRODEJ VOZIDEL FORD TRUCKS
(PRODEJNÍ & POPRODEJNÍ SLUŽBY)
SERVISNÍ CENTRUM VOZIDEL FORD TRUCKS
(POPRODEJNÍ SLUŽBY)

GHANA

ETHIOPIA

BARVY
METALICKÉ BARVY

LESKLÁ MODRÁ

METALICKY MODRÁ

ABSOLUTNĚ ČERNÁ

MATNÉ BARVY

JASNĚ STŘÍBRNÁ

LEDOVĚ BÍLÁ

BÉŽOVÁ

VÍNOVĚ ČERVENÁ

MLŽNÁ STŘÍBRNÁ

ZÁVODNÍ ČERVENÁ

OPÁLOVĚ ZELENÁ

ASFALTOVĚ ČERNÁ

TMAVĚ ORANŽOVÁ

CHROMOVĚ ŽLUTÁ

NEBESKY MODRÁ

MOČÁLOVĚ ZELENÁ

TRUCKS

Sharing the load

Právo kdykoliv měnit specifikace, barvy a ceny modelů a položek představených a popsaných v této publikaci je vyhrazeno. Charakter standardních a volitelných doplňků vozidel může být čas od času měněn.
Z tohoto důvodu prosím kontaktujte naše autorizované prodejce. Obrázky použité v tomto katalogu se mohou lišit od vozidel v prodeji. Výběr jakýchkoliv volitelných doplňků může vést k rozdílům v těchto specifikacích.
Značka slova Bluetooth® je vlastněna společností Bluetooth SIG, Inc. Loga Apple CarPlay® jsou majetkem společnosti Apple Inc.

01/2019

www.ftrucks.cz

