


Transit Custom Van SWB in Deep Impact Blue.

WE KNOW COMMERCIAL VEHICLES. We know how hard they work 
for you. So we ensure they are easy to drive and affordable to own. Dependable, 
efficient and versatile. Able to put in a punishing shift. And then come back ready  
for more. Every Transit and Transit Custom incorporates our latest technology,  
with a comfortable, car-like interior, exceptional driving dynamics, and innovations 
in cargo-hauling and passenger-carrying abilities.

Courtesy of Ford Motor Company



TRANSIT
CUSTOM

TRANSIT CUSTOM takes a long working 
day in its stride. Powered by our latest  
2.2L Duratorq® TDCi diesel engine, it’s available 
with 100 net PS (74 kW)1 or 125 net PS (92 kW).1  
All models come with a 6-speed manual 
transmission.

VAN has a payload capacity up to 1,024 kg,2 
a maximum cargo volume of 8.3 cu m,2 and 
a wide space between the wheel arches – 
allowing for the storage of 1.2-m x 2.4-m boards 
vertically or horizontally. You can choose from 
short-wheelbase (SWB) or long-wheelbase 
(LWB), and a Low Roof (LR) or High Roof (HR).

THE LOAD-THROUGH BULKHEAD 
lets you carry up to 3-meter-long cargo, such  
as pipes, ladders or carpet rolls, in a dry and  
secure environment.

TAPERING AND NEAR-VERTICAL 
SIDES provide a more usable load space, 
allowing for more efficient stacking of cargo.

THE TOUGH, SEALED FLOOR LINER 
enhances durability and makes it easier to keep 
your load space clean.

Transit Custom Van LWB in Moondust Silver. 1Data as per GCC 
Standardization Certification. 2When properly configured.

VAN OVERVIEW

Seat up to 3 people

2 engines

2 roof heights: 
Low and High

2 wheelbases: 
SWB and LWB

FIXING POINTS and 8 tie-down loops are positioned  
on the bodysides, leaving the floor clear for easier loading, 
unloading and cleaning.



ESP

Roll-over mitigation

PASSENGERS OR CARGO. Multi-drops or long haul. Busy city streets or the open road. 
Tourneo Custom helps you cope with it all. Power-assisted steering, large sideview mirrors and  
big windows make maneuvering simple.

THE ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)1 senses deviations from your driving 
line and automatically helps correct your position on the road by reducing available torque and 
making braking adjustments to each wheel.

ROLL MOVEMENT INTERVENTION1 helps Tourneo Custom stay upright during 
emergency evasive maneuvers. Sensors in the ESP system detect instability during these situations 
and reduce torque to the driven wheels, helping to stabilize the vehicle.

Tourneo Custom Bus LWB in Magnetic. 1Remember that even advanced technology cannot overcome the laws of physics.  
It’s always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions.

TOURNEO
CUSTOM

ESP

Roll movement intervention

BUS OVERVIEW
Seat up to 8 people
2 engines
Low roof height
2 wheelbases: 
SWB and LWB



Engines 
Net power,1 Net Torque1 & Fuel Economy1 (km/L)

2.2L Duratorq TDCi Diesel Stage IV

100 net PS (74 net kW) @ 3,500 rpm  
310 N•m of net torque @ 1,300–2,100 rpm

6-speed manual transmission

2.2L Duratorq TDCi Diesel Stage IV

125 net PS (92 net kW) @ 3,500 rpm  
350 N•m of net torque @ 1,450–2,000 rpm

6-speed manual transmission

Mechanical
Alternator – 150-amp, standard-duty

Battery – Single, standard-duty

Fuel filler neck without misfuel inhibit (includes non-locking fuel cap)

Fuel tank – 80.0L

Wheels – 16" steel

Wheels – Spare wheel and tire

Seating

Front Seat Pack 16 includes 4-way driver and passenger cloth seats  
with 2-way adjustable head restraints, inboard armrests, and driver’s  
manual lumbar

2nd-row triple-wide seat (includes ISOFIX and top tether)

3rd-row triple-wide seat

Interior

Assist handle – B-pillar

Center stack console with integrated gear shifter

Configurable interior lighting – 30-minute delay

Dual-note horn

First-aid kit

Flooring – Complete, easy-clean, rubber-insulated (back to D-pillars)

Glove compartment lid

Footwell illumination

ICE Pack 4 includes AM/FM stereo, SYNC,® 3.5" multifunctional display,  
USB port, 4 speakers, redundant controls on steering wheel, and auxiliary 
audio input jack 

Keyless-entry remote – Rechargeable (includes 1 key fob and 1 plain key)

Lighting – Front courtesy light with theater dimming

Lighting – Rear-seat courtesy lights with theater dimming

Load compartment tie-down loops – 2 (SWB)

Load compartment tie-down loops – 4 (LWB)

Mirror – Rearview

Rear coat hook

Recirculation heater – Front 

Speedometer (km/h)

Steering column – Tilt/telescoping

Sun visors – Driver and front-passenger

Tool kit

Windows – Power front with one-touch-up/-down
SWB = Short Wheelbase  LWB = Long Wheelbase  LR = Low Roof
 1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Always wear your 
safety belt and secure children in the rear seat, if equipped.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

TRANSIT CUSTOM VAN STANDARD FEATURES TOURNEO CUSTOM BUS STANDARD FEATURES

Exterior

Bodyside moldings – Self-color

Bumper – Partial body-color front

Bumper – Self-color rear

Daytime running lamps

Door – Rear liftgate

Doors – Dual sliding side

“Follow me home” lighting

Front mud flaps

Grille – Black upper and lower bars, and lower surround

Headlamps – Halogen, manual-leveling

Headlamps – Quad-beam

Mirrors – Power-adjustable sideview with turn signal indicators

Rear-door edge reflector strips

Windows – 2nd-row flip-out

Windows – 3rd-row fixed

Windows – Rear fixed

Wipers – Variable-intermittent windshield

Safety & Security

Airbags – Driver and front-passenger front, front-seat side and side-curtain2

2-stage unlocking

Autolocking on driveaway (crash unlocking disabled)

Configurable unlocking 2 (standard passenger vehicle 2-stage unlocking)

Electronic Stability Program (ESP) with failed boost support (includes  
Anti-Lock Brake System [ABS], roll movement intervention, emergency  
brake assist [EBA], hill hold assist [HHA], traction control and emergency  
brake light flashers)

Parking brake – Mechanical

Safety belt pretensioners – Driver and front-passenger

Safety belts – 3-point 

Shielded power-door deadlocks

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) (excludes spare)

Engines 
Net power,1 Net Torque1 & Fuel Economy1 (km/L)

2.2L Duratorq® TDCi Diesel Stage IV

100 net PS (74 net kW) @ 3,500 rpm  
310 N•m of net torque @ 1,300–2,100 rpm

6-speed manual transmission

2.2L Duratorq TDCi Diesel Stage IV

125 net PS (92 net kW) @ 3,500 rpm  
350 N•m of net torque @ 1,450–2,000 rpm

6-speed manual transmission

Mechanical
Alternator – 150-amp, standard-duty

Battery – Single, standard-duty

Fuel filler neck without misfuel inhibit (includes non-locking fuel cap)

Fuel tank – 80.0L

Wheels – 16" steel

Wheels – Spare wheel and tire

Seating

Front Seat Pack 4 includes 4-way manual driver seat with recline and 
inboard armrest, 2-way manual dual-passenger seats with split lift-up 
seat cushion, and 2-way adjustable front head restraints

Interior

Bulkhead – Full-steel, fixed/unglazed with load-through hatch

Center stack console with integrated gear shifter

Configurable interior lighting – 30-minute delay

Dual-note horn

First-aid kit

Flooring – Partial, easy-clean, rubber-insulated (back to B-pillars)

Glove compartment lid

Header-mounted package tray – Open

ICE Pack 2 includes AM/FM stereo, USB port, Bluetooth,® 2 front speakers,  
redundant controls on steering wheel, and auxiliary audio input jack

Keyless-entry remote – Rechargeable (includes 1 key fob and 1 plain key)

Lighting – Front courtesy light with theater dimming

Lighting – Load compartment 

Load compartment tie-down loops – 8

Recirculation heater – Front

Speedometer (km/h)

Steering column – Tilt/telescoping

Sun visors – Driver and front-passenger

Tool kit

Windows – Power front with one-touch-up/-down

Exterior

Bodyside moldings – Self-color

Bumper – Partial body-color front

Bumper – Self-color rear

Daytime running lamps

Door – Side, sliding passenger side

Doors – Rear cargo, 180º swing out 

“Follow me home” lighting

Grille – Black upper and lower bars, and lower surround

Headlamps – Halogen, manual-leveling

Headlamps – Quad-beam

Mirrors – Power-adjustable sideview with turn signal indicators

Mud flaps

Rear-door edge reflector strips

Wipers – Variable-intermittent windshield

Safety & Security

Airbags – Driver and front-passenger front2

2-stage unlocking

Configurable unlocking 1 (standard cargo vehicle 2-stage unlocking)

Door auto-relocking

Electronic Stability Program (ESP) with failed boost support (includes 
Anti-Lock Brake System [ABS], roll movement intervention, emergency  
brake assist [EBA], hill hold assist [HHA], traction control and emergency 
brake light flashers)

Parking brake – Mechanical

Safety belt pretensioners – Driver and front-passenger

Safety belts – 3-point front

Shielded power-door deadlocks

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) (excludes spare)

VAN OPTIONS

BUS OPTIONS

Air conditioning – Manual front

Alternator – 210-amp, heavy-duty

Assist handle – B-pillar

Battery – Dual heavy-duty

Bulkhead – Full-steel, fixed/glazed with load-through hatch

Door – Rear liftgate (LR)

Doors – Dual sliding side

Air conditioning includes manual front control, manual rear control,  
and 210-amp heavy-duty alternator

Side rear window blinds (restrictions apply)



n : Standard  – : Not available

CUSTOM VAN & BUS DIMENSIONS

270S 330S 330L 300 BUS

Wheelbase Short Short Long Short Long 

Roof height LR HR HR LR LR

Passenger capacity 2-3 2-3 2-3 2-3 8 8

Rows of seats 1 1 1 1 3 3

Exterior (mm)

A Length 4,972 4,972 4,972 5,339 4,972 5,339

B Width – With mirrors 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272 2,272

C Height 2,020 2,389 2,389 2,389 2,020 2,020

D Wheelbase 2,933 2,933 2,933 3,300 2,933 3,300

E Front overhang 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011

F Rear overhang 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028

G Side door opening width 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030

H Side door entry height 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324

I Rear cargo door opening width 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404

J Rear cargo door opening height 1,347 1,706 1,706 1,706 1,347 1,347

K Cargo length at floor (with bulkhead) 2,555 2,555 2,555 2,922 – –

Cargo length at floor (with bulkhead through) 3,085 3,085 3,085 3,452 – –

L Max. cargo width 1,775 1,775 1,775 1,775 – –

M Cargo width between wheelhouses 1,390 1,390 1,390 1,390 – –

N Max. cargo height 1,406 1,778 1,778 1,778 – –

O Load height (curb) 583 589 589 589 583 583

Cargo volume with bulkhead (cu m) 6.0 7.2 7.2 8.3 – –

Max. payload (kg) 457 424 1,024 922 – –

CONFIGURATIONS

270S 330S 330L 300 BUS

Wheelbase Short Short Long Short Long 

Roof height LR HR HR LR LR

Side Doors
Sliding passenger-side     – –

Dual sliding – – – –  

Engines
2.2L Duratorq® TDCi 100 net PS1   – –  –

2.2L Duratorq TDCi 125 net PS1 – –   – 

European specs shown.

LR = Low Roof  HR = High Roof
 1Data as per GCC Standardization Organization certification.



Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic.

CUSTOM INTERIOR & EXTERIOR CHOICES

THE CAB is designed to help make Transit Custom and Tourneo 
Custom effortless to drive. The driver’s seat and steering column are 
fully adjustable, helping you find the perfect driving position. There’s 
even a dash-mounted gear lever that falls easily to hand.
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Frozen White 1 2 Tectonic Silver1 1 2

Race Red 1 2 Moondust Silver1 1 2

Deep Impact Blue1 1 2 Magnetic1 1 2

Stratosphere1 1 2 Shadow Black1 1 2

Blazer Blue 1 2

1 Van; 2 Bus
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TRANSIT

TRANSIT VAN is always up to the task. Whatever trade you’re in or job you do, you 
can configure a Transit Van that’s perfect for how you work.

You need power. Reliability. And efficiency. The 3.7L Ti-VCT V6 petrol engine has twin 
independent variable camshaft timing technology to optimize combustion at all engine 
speeds – delivering the low-speed torque and top-end power that you need.

Transit Van RWB in Race Red.

SERIES OVERVIEW

Seat up to 2 people

1 engine

3 roof heights: 
Low, Medium and High

2 wheelbases and 3 lengths: 
RWB, LWB and LWB EL



IMPRESSIVE CARGO HEIGHT with 
the High Roof lets you carry the biggest items. 
Maximum cargo height of up to 2,070 mm1  
helps Transit Van master even the toughest  
of challenges.

Transit Van is designed to allow quick pickups 
and drop-offs. There’s a built-in rear bumper 
step to help you hop in and out. The cargo 
box floor is flat, with near-vertical sides for 
maximum usable space.

CONFIGURE THE CARGO DOORS  
to suit your job with a single sliding passenger-
side door or dual sliding side doors.2 The 
swing-out rear cargo doors check at 90,° and 
can be opened to a full 180° with a regular 
wheelbase (RWB), or 237° with the long 
wheelbase (LWB).2

TRANSIT

MULTIPLE TIE-DOWN LOOPS help 
you secure your load in place quickly and easily.

Transit Van LWB EL in Blue Jeans. 1When properly equipped. 2Available feature.

ALTERNATIVE FUEL OPTIONS include 
a CNG/Propane Gaseous Engine Prep Pack that 
readies your Transit to be run on compressed 
natural gas (CNG), on propane auto gas, or as a 
bi-fuel vehicle with the ability to switch between 
CNG or propane and gasoline.

REAR VIEW CAMERA is standard  
on Transit Van. It makes backing up 
easy by displaying a full-color image in 
the screen, with guidelines to indicate 
where the vehicle is headed based on the 
position of your steering wheel.



Engine 
Net power,1 Net Torque1 & Fuel Economy1 (km/L)
3.7L Ti-VCT V6

278 net PS (204 net kW) @ 6,000 rpm  
352 N•m of net torque @ 4,000 rpm 
6-speed SelectShift® automatic transmission

Mechanical

Alternator – 150-amp

Auxiliary fuel port

Battery – Single, 70-amp-hr

Brakes – Power 4-wheel disc with Anti-Lock Brake System (ABS)

Fuel tank – 94.6L

Heavy-Duty Trailer Tow Pack includes trailer wiring provisions,  
4-/7-pin connector, electric brake controller, frame-mounted hitch 
receiver, and tow/haul mode

Hill start assist

Horn – Dual-note electric

Stationary elevated idle control (SEIC)

Steering – Power-assisted rack-and-pinion

Suspension – Front: independent MacPherson-strut and stabilizer bar;  
rear: leaf springs and heavy-duty gas shock absorbers

Tires – 235/65R16 BSW all-season

Wheels – 16" silver steel with black hubcaps

Wheels – Full-size spare wheel and tire, 4-ton jack and tool kit

Seating

2-passenger

2-way manual driver and front-passenger seats with driver’s inboard 
armrest

Pewter vinyl seats

Interior

Audio – AM/FM stereo, 4 front speakers, and auxiliary audio input jack

Bulkhead

Cargo area tie-down loops

Center stack console with integrated gear shifter

Climate control – Air conditioning, front only

Front overhead console (not available on LR models)

Glove compartment

Grab handle on passenger-side A-pillar

Instrumentation – Speedometer (km/h), tachometer, coolant temperature 
and fuel level

Keyless-entry remote with 2 key fobs

Lighting – Accessory delay

Lighting – Cargo area LED load compartment lights

Lighting – Front dome light with map lights and theater-dimming feature

Locks – Power door (includes autolocking on driveaway feature)

Mirror – Auto-dimming rearview (requires rear-door glass)

Power outlets – 12-volt powerpoints: 1 in instrument panel,  
1 in center console, 1 in rear

Smoker’s Pack includes cigar lighter and ashcup

Steering column – Tilt/telescoping

Steering wheel – 4-spoke polyurethane

Sun visors – Driver and front-passenger

Windows – Power front

TRANSIT VAN STANDARD FEATURES

LR = Low Roof  MR = Medium Roof  HR = High Roof   
RWB = Regular Wheelbase  LWB = Long Wheelbase  EL = Extended Length
 1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Always wear your safety belt and follow airbag warning label instructions.

Ambulance Prep Pack includes heavy-duty alternator and dual  
heavy-duty batteries; fixed side- and rear-door privacy glass; 4.10 axle;  
Modified Vehicle Wiring System; auxiliary fuse panel; requires MR or HR  
with sliding passenger-side door

Auxiliary Heater/AC Prep Pack without rear controls; requires 
aftermarket upfit of a climate control system; not available with  
front/rear driver-controlled air conditioning

Auxiliary Heater Prep Pack without rear controls; requires  
aftermarket upfit of a climate control system; not available with  
front/rear driver-controlled air conditioning

CNG/Propane Gaseous Engine Prep Pack includes hardened engine  
intake/exhaust valves and valve seats

Exterior Upgrade Pack includes chrome headlamp trim, grille and grille  
surround; and 16" black steel wheels with silver-styled covers

Load Area Protection Pack (restrictions apply) includes complete rear  
polypropylene panels on side walls and doors, and vinyl front and rear  
floor covering

Modified Vehicle Wiring System includes modified vehicle connections  
for customized wiring harness provisions; requires heavy-duty alternator  
and dual heavy-duty batteries

Radio Prep Pack includes front speaker grilles, antenna, cover plate in  
place of radio, and wiring for single-CD audio packages and speakers

Exterior

Bodyside moldings – Black

Bumper – Black-molded front with lower valance

Bumper – Black-molded rear with integrated step (LR)

Bumper – Black-molded rear without integrated step (MR and HR)

Center high-mounted stop lamp (CHMSL)

Doors – 180° rear cargo (RWB)

Doors – 237° rear cargo (LWB and LWB EL)

Doors – Side, sliding passenger-side

Easy Fuel® capless fuel filler

Grille – Black with black surround

Headlamps – Halogen with black trim

License plate bracket – Front

Mirrors – Black, short-arm, power sideview

Windshield wipers – Variable-intermittent

Safety & Security

AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™)

Airbags – Driver and front-passenger front2

Airbags – Safety Canopy® System with side-curtain airbags for front row2

Passenger-side front airbag2 deactivation switch

Rear view camera with trailer hitch assist

Safety belts – 3-point for all seating positions

SOS Post Crash Alert System™

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) (excludes spare)

OPTIONAL PACKAGES



150 150 250/350 350

Wheelbase Regular Long Long  
Extended- 

Length

Roof height LR MR MR HR HR

Passenger capacity 2 2 2 2 2

Rows of seats 1 1 1 1 1

Exterior (mm)

A Length 5,585 5,532 5,982 5,982 6,703

B Width – With mirrors 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474

C Height 2,123 2,560 2,560 2,797 2,797

D Wheelbase 3,299 3,299 3,749 3,749 3,749

E Front overhang 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024

F Rear overhang 1,262 1,209 1,209 1,209 1,930

G Side door opening width 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

H Side door opening height 1,260 1,600 1,600 1,600 1,600

I Rear cargo door opening width 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567

J Rear cargo door opening height 1,257 1,648 1,648 1,887 1,887

K Max. cargo length at floor (without bulkhead) 3,200 3,200 3,650 3,650 4,374

L Max. load width 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783

M Cargo width between wheelhouses 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392

N Max. cargo height 1,445 1,829 1,829 2,070 2,070

O Load height (curb) 734 734 729 729 711

Cargo volume (cu m) 7.0 8.9 10.1 11.5 13.8

Payload (kg) 1,670 1,610 1,542 1,914 1,818

LR = Low Roof  MR = Medium Roof  HR = High Roof
 1When properly equipped. Passenger and cargo capacity limited by weight and weight distribution.  

2Maximum towing ratings achieved with lowest roof height available.
U.S. specs shown. Does not include mandatory bulkhead.

TRANSIT VAN DIMENSIONS

CONFIGURATIONS

150 150 250/350 350

Wheelbase Regular Long Long  
Extended- 

Length

Roof height LR MR MR HR HR

Side Doors
Sliding passenger-side     

Dual sliding – o o o o

Engine
3.7L Ti-VCT V6     

n : Standard  o : Available  – : Not available

Regular axle Limited-slip axle GCWR Roof  
height2

Wheelbase

Engine 3.73 4.10 3.73 4.10 Regular  
 

Long  
 

Long  
Extended- 

Length 

3.7L Ti-VCT V6  – o – 4,899 LR/MR 2,449 2,359 –

– o – o 5,443 LR/MR 2,994 2,903 –

–  – o 5,443 HR – 2,812 2,722

MAXIMUM LOADED TRAILER WEIGHT RATINGS (kg)1
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Interior Interior

Ex
te

rio
r

Oxford White 1 2 3 4 Caribou1 1 2 3 4

White Gold1 1 2 3 4 Green Gem1 1 2 3 4

School Bus Yellow2 1 2 3 4 Ingot Silver1 1 2 3 4

Race Red 1 2 3 4 Magnetic1 1 2 3 4

Blue Jeans1 1 2 3 4 Shadow Black1 1 2 3 4

2,3,4: Optional
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Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic. 2Fleet only.U.S. product shown. Image for illustrative purposes only.

TRANSIT VAN INTERIOR & EXTERIOR CHOICES

THE CAB has a stylish and functional instrument panel. It’s 
extremely spacious, with ample head clearance and shoulder  
room. And it helps you find your preferred driving position with a  
tilt/telescoping steering column. Stay comfortable on the road with 
front air conditioning, power front windows and door locks, an  
AM/FM stereo with 4 front speakers, and an auxiliary audio input jack.



Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered 
only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional 
features and/or production variability. Information is provided on an “as is”  
basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes 
no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied,  
including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the  
operation of the information, materials, content, availability, and products.  
Ford reserves the right to change product specifications, pricing and 
equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer is  
the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating 
condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Dealership 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained 
by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. � See your dealer for limited warranty information on 
Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed 
by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to 
Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer 
for details and/or a copy of all limited warranties.

me.ford.com
Published by Ford Motor Company
Printed in United Arab Emirates
©2017 Ford Motor Company 

Quality Green SmartSafe

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل 
ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
قد تختلف األبعاد تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس 

قاعدة •كما هو“، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو 
تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة 

والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة 
فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. 

إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

 خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى 
 لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون يعرفون سّيارتك عن 

 ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها 
 مصممة خصيصاً لسيارتك. � يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات 

 حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة 
 من فورد )FLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 

رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها  مة ومطوَّ  المرّخصة من فورد FLA مصمَّ
 أو اختبارها تبعاً للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد 

المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني

تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة
جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2017
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األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1معدنّي. 2لألساطيل فقط. يتم عرض طراز الواليات المّتحدة. الصور ألغراض توضيحّية فقط.

الخيارات الداخلّية والخارجّية لشاحنة الفان ترانزيت

تتضّمن المقصورة لوحة عدادات ومؤشرات قيادة أنيقة وعملية. كما أنها رحبة جداً، 
مع خلوص كبير للرأس وحّيز واسع للكتفين. وتساعدك في إيجاد وضعية القيادة المفّضلة 

بواسطة عمود عجلة القيادة القابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً. ابَق مرتاحاً على 
الطريق بفضل مكّيف الهواء في المقعد األمامّي، والنوافذ اآللية واألقفال اآللية لألبواب، 

وراديو AM/FM ستيريو مع 4مكّبرات صوت أمامّية، ومنفذ إدخال إضافي للصوت.



150150350/250350
 طويلةطويلة عادّية قاعدة العجالت

بالطول الممّدد

سقف منخفض ارتفاع السقف
LR

سقف متوّسط 
MR

سقف متوّسط 
MR

 سقف مرتفع 
HR

 سقف مرتفع 
HR

22222سعة حجرة الرّكاب
11111صفوف المقاعد

من الخارج )ملم(
A5,5855,5325,9825,9826,703الطول
B2,4742,4742,4742,4742,474العرض - مع المرايا
C2,1232,5602,5602,7972,797االرتفاع
D3,2993,2993,7493,7493,749قاعدة العجالت
E1,0241,0241,0241,0241,024البروز األمامي
F1,2621,2091,2091,2091,930البروز الخلفي
G1,3001,3001,3001,3001,300عرض فتحة الباب الجانبّي
H1,2601,6001,6001,6001,600ارتفاع فتحة الباب الجانبّي
I1,5671,5671,5671,5671,567عرض فتحة باب الحمولة الخلفّي
J1,2571,6481,6481,8871,887ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفّي

K
 الطول األقصى للحمولة عند مستوى األرضّية 

3,2003,2003,6503,6504,374)من دون الجدار الفاصل(

L 1,7831,7831,7831,7831,783العرض األقصى للحمولة
M1,3921,3921,3921,3921,392عرض الحمولة بين مبيت العجالت
N1,4451,8291,8292,0702,070االرتفاع األقصى للحمولة
O)734734729729711ارتفاع الحمولة )عن مستوى الطريق

7.08.910.111.513.8سعة الحمولة )متر مكّعب( 
1,6701,6101,5421,9141,818قدرة الحمولة )كلغ(

LR = سقف منخفض  MR = سقف متوّسط  HR = سقف مرتفع
  1عند تجهيزها بالشكل المناسب. سعة حجرة الّركاب والحمولة قيد بالوزن وتوزيعه. 

2تّم تحقيق تصنيفات الحمولة القصوى مع السقف األكثر انخفاضاً المتوّفر.

يتم عرض مواصفات الواليات المّتحدة. ال تشتمل على الجدار الفاصل اإللزامّي.

أبعاد شاحنة الفان ترانزيت

التهيئات

150150350/250350
 طويلةطويلةعادّيةقاعدة العجالت

بالطول الممّدد
سقف منخفض ارتفاع السقف

LR
سقف متوّسط 

MR
سقف متوّسط 

MR
 سقف مرتفع 

HR
 سقف مرتفع 

HR

األبواب الجانبّية
باب منزلق ناحية الراكب األمامي

oooo-باب منزلق من الجهتين

المحّرك
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر

n : قياسّية  o : متوّفرة  - : غير متوّفرة

 ارتفاع تصنيف الوزن اإلجمالّي GCWRمحور محدود االنزالقمحور عادّي
السقف2

قاعدة العجالت
 طويلة طويلة  عادّية 3.734.103.734.10المحّرك

بالطول 
الممّدد 

 Ti-VCT V6 محّرك 
سقف منخفض -o-4,899/LRسعة 3.7 لتر

MR 2,4492,359سقف متوّسط-

-o-o5,443/LR سقف منخفض
MR 2,9942,903سقف متوّسط-

--o5,443HR 2,8122,722-سقف مرتفع

تصنيفات الوزن األقصى للمقطورة المحّملة )كلغ(1



المحّرك - القّوة الحصانية الصافية1، عزم الدوران الصافي1 
واستهالك الوقود1 )كلم/لتر(

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 278 )بقوة صافية تبلغ 204 كيلوواط( 

 عند 6,000 د.د.
 عزم دوران صاٍف يبلغ 352 نيوتن متر عند 4,000 د.د.

ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

التجهيزات الميكانيكّية
ً موّلد التيار المترّدد - 150 أمبيرا

منفذ وقود إضافّي
البطارّية - أحادّية، 70 أمبير-ساعة

الفرامل - فرامل قرصية آلّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

خزان الوقود - 94,6 لتر
مجموعة التجهيزات المتينة لسحب المقطورة تشتمل على 

التوصيالت الكهربائّية لتجهيزات المقطورة، طقم أسالك بـ 4 و7 دبابيس، 
نظام التحّكم اإللكترونّي بالمكابح، سقاطة مقطورة مثّبتة بالهيكل، 

وميزة السحب/القطر
مساعد اإلقالع على التالل

البوق - كهربائّي بنغمة مزدوجة
SEIC نظام التحّكم بالقّوة المحّركة عند التوقف

التوجيه - نظام توجيه معّزز آلياً بترس وجريدة مسّننة
نظام التعليق - األمامّي: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون 

االنضغاطية وعمود توازن؛ الخلفّي: نوابض ذات شرائح وممتّصات صدمات 
فائقة المتانة عاملة بالغاز

اإلطارات - 235/65R16 BSW لكافة األحوال الجوية
العجالت - عجالت فوالذّية فّضية قياس 16 بوصة مع أغطية سوداء

العجالت - إطار وعجلة احتياطيان بالحجم الكامل، رافعة بقدرة 4 طّن 
ومجموعة العّدة

المقاعد
راكبان

مقاعد قابلة للتعديل يدوياً في وضعيتين للسائق والراكب األمامي مع 
متكأ ذراع للسائق

مقاعد من الفينيل بلون البيوتر

من الداخل
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو، 4 مكّبرات صوت أمامّية، ومنفذ 

إدخال إضافّي للصوت
جدار فاصل

حلقات تثبيت لحّيز الحمولة
كونسول مركزّي مع ناقل حركة مضّمن

التحكم بالتكييف - مكّيف هواء، في األمام فقط
)LR كونسول علوّي أمامّي )غير متوّفر في طرازات السقف المنخفض

حجيرة القفازات
مقبض تمّسك في العارضة A لجهة الراكب األمامّي

العدادات ومؤشرات القيادة - مؤشر السرعة )كلم/ساعة(، تاكومتر، حرارة 
السائل المبّرد ومستوى الوقود

جهاز التحّكم عن بعد للدخول بدون مفتاح مع وحدتين للفتح
اإلضاءة - ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية
اإلضاءة - مصابيح LED في حّيز الحمولة

 اإلضاءة - أضواء مقّببة أمامّية مع أضواء للقراءة ومع ميزة 
التدريجّي التعتيم 

 األقفال - أقفال آلّية لألبواب )تشتمل على ميزة اإلقفال التلقائّي 
بعد االنطالق(

 المرآة - مرآة للرؤية الخلفّية تلقائّية التعتيم )تتطّلب نافذة زجاجّية 
للباب الخلفّي(

مآخذ الطاقة - مآخذ طاقة بقوة 12 فلط: واحد في لوحة العدادات 
ومؤشرات القيادة، واحد في الكونسول المركزّي وواحد في الخلف

 مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدّخنين تشتمل على واّلعة 
سجائر ومنفضة

عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق واإلمالة عمودياً
عجلة القيادة - 4 شعاعات مغّلفة بإسفنج البولي يوريثان

حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي
النوافذ - آلّية في األمام

المّيزات القياسية لشاحنة الفان ترانزيت

 LR = سقف منخفض  MR = سقف متوّسط  HR = سقف مرتفع  
RWB = قاعدة عجالت عادّية  LWB = قاعدة عجالت طويلة  EL = بالطول الممّدد

1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2احرص دائماً على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية.

مجموعة تجهيزات سيارات اإلسعاف تشتمل على موّلد تيار مترّدد 
للتشغيل الشاق وبطاريات للتشغيل الشاق؛ زجاج ثابت قاتم للخصوصّية 

لألبواب الجانبّية والخلفّية؛ محور بنسبة 4.10؛ نظام التوصيالت الكهربائّية 
المعّدل للمركبة؛ لوحة صّمامات كهربائّية إضافّية؛ تتطّلب السقف 

المتوّسط MR أو السقف المرتفع HR مع باب منزلق ناحية الراكب األمامّي
مجموعة تجهيزات نظام التدفئة اإلضافّي/مكّيف الهواء من دون 

أزرار تحّكم خلفّية؛ تتطّلب نظام تحّكم بالتكييف مثّبت بعد الشراء؛ غير 
متوّفرة مع مكّيف الهواء في األمام/الخلف الذي يتحّكم به السائق

مجموعة تجهيزات نظام التدفئة اإلضافّي من دون أزرار تحّكم خلفّية؛ 
تتطّلب نظام تحّكم بالتكييف مثّبت بعد الشراء؛ غير متوّفرة مع مكّيف 

الهواء في األمام/الخلف الذي يتحّكم به السائق
مجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز الطبيعي 

المضغوط/البروبان تشتمل على صمامات إدخال/إخراج ومقاعد 
صمامات معّززة المتانة

مجموعة ترقية المظهر الخارجّي تشتمل على إطار للمصابيح 
األمامّية وشبكة أمامّية وإطار للشبكة من الكروم؛ عجالت فوالذّية سوداء 

قياس 16 بوصة مع أغطية فّضية ممّيزة
مجموعة تجهيزات الحماية لحّيز الحمولة )قد تُطّبق بعض القيود( 

تشتمل على ألواح خلفّية كاملة من البولي بروبيلين على الجدران الجانبّية 
واألبواب، وغطاء لألرضّية من الفينيل في األمام والخلف

نظام التوصيالت الكهربائّية المعّدل للمركبة يشتمل على توصيالت 
معّدلة للمركبة من أجل تركيب التجهيزات ذات أطقم األسالك المخّصصة؛ 

تتطّلب موّلد تيار مترّدد للتشغيل الشاق وبطاريات للتشغيل الشاق
مجموعة تجهيزات الراديو تشتمل على شبكات لمكّبرات الصوت 

األمامّية، هوائّي، لوحة للتغطية مكان الراديو، وأسالك لمجموعة تجهيزات 
الراديو مع مشّغل لقرص CD واحد ولمكّبرات الصوت

من الخارج
الصفائح التزيينية عند خّط حزام المركبة - سوداء

 المصّد - األمامّي باللون األسود المضّمن مع القولبة ومع غطاء 
سفلّي للمصّد

المصّد - الخلفّي باللون األسود المضّمن مع القولبة ومع عتبة مضّمنة 
)السقف المنخفض(

المصّد - الخلفّي باللون األسود المضّمن مع القولبة دون عتبة مضّمنة 
)السقف المتوّسط والسقف المرتفع(

CHMSL مصباح توقف مثّبت عالياً في الوسط
 األبواب - أبواب حمولة خلفّية تفتح بزاوية 180 درجة )قاعدة عجالت 

)RWB عادّية
األبواب - أبواب حمولة خلفّية تفتح بزاوية 237 درجة قاعدة عجالت طويلة 

)LWB EL وقاعدة عجالت طويلة بالطول الممّدد LWB
األبواب - الباب الجانبّي، منزلق ناحية الراكب األمامّي

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
الشبكة األمامّية - سوداء مع إطار أسود

المصابيح األمامّية - عاملة بالهالوجين مع إطار أسود
إطار لوحة الرخصة - في األمام

المرايا - مرايا جانبية آلية بذراع قصير باللون األسود
مساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة بسرعات متغّيرة

السالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية - وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي2

وسائد هوائية - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية 
للصف األمامّي2

مفتاح تعطيل الوسادة الهوائية2 للراكب األمامي
كاميرا للرؤية الخلفية مع مساعد وصل المقطورة

أحزمة األمان - 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد
نظام ™SOS Post Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(

مجموعات التجهيزات االختيارية



ارتفاع مبهر لسعة الحمولة حيث يسمح لك طراز 
السقف المرتفع بنقل أضخم األغراض. االرتفاع األقصى 

للحمولة الذي يصل إلى 2.069 ملم1 يساعد شاحنة الفان 
ترانزيت في التغّلب على أصعب التحّديات.

تّم تصميم شاحنة الفان ترانزيت للسماح بإنجاز عمليات 
االستالم والتوصيل بسرعة. فهي مزّودة بعتبة مضّمنة في 
المصّد الخلفّي لمساعدتك على الصعود والنزول بسهولة 
تاّمة. كما أّن أرضية صندوق الحمولة مسّطحة، مع جوانب 

شبه عمودية لالستفادة من المساحة إلى أقصى حّد.

يمكنك تهيئة أبواب الحمولة وفق ما يتناسب مع 
وظيفتك إما باختيار باب منزلق واحد لجهة الراكب األمامي أو 
بابين جانبيين منزلقين2. تفتح أبواب الحمولة الخلفّية بزاوية 

90 درجة، ويمكن فتحها حتى 180 درجة في طراز قاعدة 
العجالت العادّية RWB، أو 237 درجة في طراز قاعدة العجالت 

.LWB2 الطويلة

ترانزيت

تساعدك حلقات التثبيت المتعّددة في تثبيت 
حمولتك بسرعة وسهولة.

 LWB شاحنة الفان ترانزيت بقاعدة العجالت الطويلة 
 بالطول الممّدد EL بلون أزرق الجينز. 1عند تجهيزها بالشكل المناسب. 

2ميزة متوّفرة.

خيارات الوقود البديلة تشتمل على مجموعة تجهيزات 
المحّرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان التي 

تجعل ترانزيت جاهزة لتعمل على الغاز الطبيعّي المضغوط 
CNG، أو غاز البروبان السائل، أو كمركبة بنظام وقود مزدوج مع 

القدرة على االنتقال بسالسة بين الغاز الطبيعي المضغوط 
CNG أو غاز البروبان والبنزين.

كاميرا الرؤية الخلفّية قياسيّة في شاحنة الفان 
ترانزيت. هي تساعد على جعل الرجوع إلى الخلف مسألة 

سهلة من خالل عرض صورة باأللوان الكاملة على الشاشة، 
مع إرشادات تشير إلى وجهة المركبة استناداً إلى وضعيّة 

عجلة القيادة.



ترانزيت

 شاحنة الفان ترانزيت على قدر التحّديات دوماً. أياً كانت مهنتك أو وظيفتك، يمكنك تهيئة شاحنة الفان ترانزيت 
لتكون مثالية لطريقة عملك.

 أنت تحتاج إلى القّوة. االعتمادّية. والفعالّية. يتمّيز محّرك البنزين Ti-VCT V6 سعة 3,7 لتر بتكنولوجيا التوقيت 
 المتغّير للكامات المزدوجة المستقّلة من أجل تعزيز االحتراق عند كافة سرعات المحّرك - ما يمنحك عزم الدوران 

القوّي عند السرعات البطيئة والقّوة القصوى التي تحتاج إليها.

شاحنة الفان ترانزيت بقاعدة عجالت عادّية RWB باللون األحمر الرياضي رايس.

نظرة عامة على الفئات

تّتسع لراكبين

محرك واحد

 3 ارتفاعات للسقف:
منخفض، ومتوّسط، ومرتفع

 قاعدتان للعجالت و3 قياسات للطول:
قاعدة العجالت العادّية RWB، قاعدة 

العجالت الطويلة LWB وقاعدة 
العجالت الطويلة بالطول الممّدد 

LWB EL



األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1معدنّي.

الخيارات الداخلّية والخارجّية لطراز كاستم

المقصورة مصّممة لجعل قيادة ترانزيت كاستم وتورنيو كاستم سهلة للغاية. إّن مقعد 
السائق وعمود عجلة القيادة قابالن للتعديل بالكامل، ما يساعدك على إيجاد وضعية القيادة 

المثالية. كما أّن مقبض ناقل الحركة مثّبت في لوحة القيادة وفي متناول اليد.
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 : قياسّية  - : غير متوّفرة

أبعاد شاحنة الفان والباص لطراز كاستم

S270S330L330300 باص
طويلة قصيرةطويلةقصيرةقصيرةقاعدة العجالت

سقف منخفض ارتفاع السقف
LR

 سقف مرتفع 
HR

 سقف مرتفع 
HR

سقف منخفض 
LR

سقف منخفض 
LR

288-23-23-23-3سعة حجرة الرّكاب
111133صفوف المقاعد

من الخارج )ملم(
A4,9724,9724,9725,3394,9725,339الطول
B2,2722,2722,2722,2722,2722,272العرض - مع المرايا
C2,0202,3892,3892,3892,0202,020االرتفاع
D2,9332,9332,9333,3002,9333,300قاعدة العجالت
E1,0111,0111,0111,0111,0111,011البروز األمامي
F1,0281,0281,0281,0281,0281,028البروز الخلفي
G1,0301,0301,0301,0301,0301,030عرض فتحة الباب الجانبّي
H1,3241,3241,3241,3241,3241,324ارتفاع فتحة الباب الجانبّي
I1,4041,4041,4041,4041,4041,404عرض فتحة باب الحمولة الخلفّي
J1,3471,7061,7061,7061,3471,347ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفّي
K طول الحمولة عند مستوى األرضّية )مع

الجدار الفاصل(
2,5552,5552,5552,922--

طول الحمولة عند مستوى األرضّية )مع 
الجدار الفاصل المزّود بفتحة لتمرير الحمولة(

3,0853,0853,0853,452--

L1,7751,7751,7751,775العرض األقصى للحمولة--
M1,3901,3901,3901,390عرض الحمولة بين مبيت العجالت--
N1,4061,7781,7781,778االرتفاع األقصى للحمولة--
O)583589589589583583ارتفاع الحمولة )عن مستوى الطريق

سعة الحمولة مع الجدار الفاصل )متر 
مكّعب(

6.07.27.28.3--

--4574241,024922قدرة الحمولة القصوى )كلغ(

التهيئات

S270S330L330300 باص
طويلة قصيرةطويلة قصيرةقصيرة قاعدة العجالت

سقف منخفض ارتفاع السقف
LR

 سقف مرتفع 
HR

 سقف مرتفع 
HR

سقف منخفض 
LR

سقف منخفض 
LR

األبواب الجانبّية
--باب منزلق ناحية الراكب األمامي

----باب منزلق من الجهتين

المحّركات
محّرك ®Duratorq بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر، 

1PS 100 القّوة الحصانية الصافية---

محّرك Duratorq بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر، 
1PS 125 القّوة الحصانية الصافية---

يتم عرض المواصفات األوروبية.

LR = سقف منخفض  HR = سقف مرتفع

 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



 المحّركات
القّوة الحصانية الصافية1، عزم الدوران الصافي1 واستهالك الوقود1 

)كلم/لتر(
محّرك Duratorq ديزل بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر من المستوى 

األوروبّي 4 لالنبعاثات
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 100 )بقوة صافية تبلغ 74 كيلوواط( 

 عند 3,500 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 310 نيوتن متر عند 1,300 - 2,100 د.د.

ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات
محّرك Duratorq ديزل بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر من المستوى 

األوروبّي 4 لالنبعاثات
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 125 )بقوة صافية تبلغ 92 كيلوواط( 

 عند 3,500 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 350 نيوتن متر عند 1,450 - 2,000 د.د.

ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات

التجهيزات الميكانيكّية
موّلد التيار المترّدد - 150 أمبير، للتشغيل القياسّي

بطارية - واحدة، للتشغيل القياسّي
فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خاطئ 

)تتضّمن غطاء فوهة بدون قفل(
خزان الوقود - 80,0 لتر

العجالت - فوالذية قياس 16 بوصة
العجالت - عجلة وإطار احتياطيان

المقاعد
مجموعة تجهيزات المقاعد األمامية 16 تشتمل على مقاعد من 

القماش للسائق والراكب األمامّي قابلة للتعديل في 4 وضعّيات مع متاكئ 
رأس قابلة للتعديل، ومتاكئ ذراع، ومسند يدوّي ألسفل الظهر لجهة السائق

 ISOFIX مقعد الصف الثاني يّتسع لثالثة رّكاب )يشتمل على تجهيزات
لتثبيت كراسي األطفال ورباط علوّي للتثبيت(

مقعد الصف الثالث لثالثة ركاب

من الداخل
B مقبض تمّسك - العارضة

كونسول مركزّي مع ناقل حركة مضّمن
إضاءة داخلية قابلة للتهيئة - تأخير لـ 30 دقيقة

بوق بنغمة مزدوجة
عّدة اإلسعافات األّولية

األرضية - كاملة، سهلة التنظيف، من المطاط العازل، )وصوالً إلى 
)D العارضات

حجيرة قّفازات مع غطاء
إنارة حّيز القدمين

مجموعة تجهيزات ICE 4 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو، ونظام 
المزامنة ®SYNC، وشاشة متعّددة الوظائف قياس 3.5 بوصات، ومنفذ 

USB، و4 مكّبرات للصوت، وأزرار إضافية للتحّكم في عجلة القيادة، ومنفذ 
إدخال إضافي للصوت 

جهاز التحّكم عن بعد للدخول بدون مفتاح - قابل إلعادة الشحن )يتضّمن 
وحدة فتح واحدة ومفتاح عادّي واحد(

اإلضاءة - أضواء مالءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدّرج
اإلضاءة - أضواء مالءمة في المقعد الخلفّي مع ميزة التعتيم المتدّرج

)SWB حلقات تثبيت في حّيز الحمولة - 2 )في الطراز بقاعدة عجالت قصيرة
)LWB حلقات تثبيت في حّيز الحمولة - 4 )في الطراز بقاعدة عجالت طويلة

مرآة - للرؤية الخلفية
مشبك خلفّي لتعليق الثياب

وحدة تدفئة بإعادة توزيع الهواء الداخلي - في األمام 
مؤشر السرعة )كلم/ساعة(

عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق واإلمالة عمودياً
حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي

مجموعة أدوات
النوافذ - نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة في األمام

 SWB = قاعدة عجالت قصيرة  LWB = قاعدة عجالت طويلة  LR = سقف منخفض

1 البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2احرص 

دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي، إذا كان متوّفراً.

.Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة 

المّيزات القياسّية لتورنيو كاستم باصالمّيزات القياسية لشاحنة الفان ترانزيت كاستم

من الخارج
صفائح جانبية تزيينية - باللون األساسّي

المصّد - أمامّي جزئّي بلون الهيكل
المصّد - خلفي باللون األساسّي

مصابيح تعمل في ضوء النهار
الباب - باب صندوق خلفّي
األبواب - باب جانبّي منزلق

ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
واقيات من الوحل في األمام

الشبكة األمامية - قضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود
مصابيح أمامية - عاملة بالهالوجين، موازنة يدوية

المصابيح األمامية - رباعية الشعاعات
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل آلياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف

أشرطة عاكسة ألطراف األبواب الخلفية
النوافذ - نوافذ الصّف الثاني تفتح نحو الخارج

النوافذ - نوافذ ثابتة في الصف الثالث
النوافذ - خلفّية ثابتة

المّساحات - للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّيرة

السالمة واألمان
الوسائد الهوائّية - أمامّية للسائق والراكب األمامّي، جانبية للمقاعد 

األمامية وستائر هوائّية جانبّية2
نظام فتح األقفال على مرحلتين

ميزة اإلقفال التلقائّي بعد االنطالق )مع إبطال ميزة فتح األقفال عند 
التعّرض لحادث(

نظام فتح األقفال القابل للتهيئة 2 )نظام فتح األقفال على مرحلتين 
القياسّي في مركبات نقل األشخاص(

نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESP مع دعم الفرملة في الحاالت 
الطارئة )يتضّمن نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS، ميزة منع الميالن 

RMI، نظام دعم الفرملة في الحاالت الطارئة EBA، مساعد اإلقالع على 
التالل HHA، نظام التحكم بالدفع، ومصابيح التوقف الطارئ الوامضة(

مكبح يدوّي - ميكانيكي
نوابض شّد مسبقة الضبط لحزام األمان - جهة السائق والراكب األمامي

أحزمة األمان - 3 نقاط تثبيت 
أقفال آلية مصّفحة بمزالج جامد

نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(

 المحّركات
القّوة الحصانية الصافية1، عزم الدوران الصافي1 واستهالك الوقود1 

)كلم/لتر(
محّرك ®Duratorq ديزل بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر من المستوى 

األوروبّي 4 لالنبعاثات
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 100 )بقوة صافية تبلغ 74 كيلوواط( 

 عند 3,500 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 310 نيوتن متر عند 1,300 - 2,100 د.د.

ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات

محّرك Duratorq ديزل بتقنية TDCi سعة 2.2 لتر من المستوى 
األوروبّي 4 لالنبعاثات

 قوة حصانية صافية تبلغ PS 125 )بقوة صافية تبلغ 92 كيلوواط( 
 عند 3,500 د.د.

عزم دوران صاٍف يبلغ 350 نيوتن متر عند 1,450 - 2,000 د.د.
ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات

التجهيزات الميكانيكّية
موّلد التيار المترّدد - 150 أمبير، للتشغيل القياسّي

بطارية - واحدة، للتشغيل القياسّي
فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خاطئ 

)تتضّمن غطاء فوهة بدون قفل(
خزان الوقود - 80,0 لتر

العجالت - فوالذية قياس 16 بوصة
العجالت - عجلة وإطار احتياطيان

المقاعد
مجموعة تجهيزات المقاعد األمامية 4 تشتمل على مقعد للسائق 

قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات مع ميزة االنحناء ومتكأ ذراع، مقعد 
للراكبين األماميين قابل للتعديل في وضعيتين مع مسند منفصل قابل 

للطّي ومتاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين

من الداخل
 الجدار الفاصل - فاصل فوالذّي كامل ثابت/من دون نافذة مع فتحة 

لتمرير الحمولة
كونسول مركزّي مع ناقل حركة مضّمن

إضاءة داخلية قابلة للتهيئة - تأخير لـ 30 دقيقة
بوق بنغمة مزدوجة

عّدة اإلسعافات األّولية
األرضية - جزئّية، سهلة التنظيف، من المطاط العازل، )وصوالً إلى 

)B العارضات
حجيرة قّفازات مع غطاء

حّيز تخزين في العمود العلوي - مفتوح
مجموعة تجهيزات ICE 2 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو، ومنفذ 

USB، وتقنية ®Bluetooth، ومكّبرين للصوت أماميين، وأزرار تحّكم إضافية 
في عجلة القيادة، ومنفذ إدخال إضافّي للصوت

جهاز التحّكم عن بعد للدخول بدون مفتاح - قابل إلعادة الشحن )يتضّمن 
وحدة فتح واحدة ومفتاحاً عادياً واحداً(

اإلضاءة - أضواء مالءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدّرج
اإلضاءة - حّيز الحمولة 

حلقات تثبيت في حّيز الحمولة - 8
وحدة تدفئة بإعادة توزيع الهواء الداخلي - في األمام

مؤشر السرعة )كلم/ساعة(
عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق واإلمالة عمودياً

حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي
مجموعة أدوات

النوافذ - نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة في األمام

من الخارج
صفائح جانبية تزيينية - باللون األساسّي

المصّد - أمامّي جزئّي بلون الهيكل
المصّد - خلفي باللون األساسّي

مصابيح تعمل في ضوء النهار
الباب - باب جانبّي، منزلق ناحية الراكب األمامّي

األبواب - باب حمولة خلفّي، يفتح بشكل جانبّي بزاوية 180 درجة 
ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح

الشبكة األمامية - قضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود
مصابيح أمامية - عاملة بالهالوجين، موازنة يدوية

المصابيح األمامية - رباعية الشعاعات
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل آلياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف

واقيات من الوحل
أشرطة عاكسة ألطراف األبواب الخلفية

المّساحات - للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّيرة

السالمة واألمان
وسائد هوائية - وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي2

نظام فتح األقفال على مرحلتين
نظام فتح األقفال القابل للتهيئة 1 )نظام فتح األقفال على مرحلتين 

القياسّي في مركبات نقل الحموالت(
إعادة إقفال تلقائية لألبواب

نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESP مع دعم الفرملة في الحاالت 
الطارئة )يتضّمن نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS، ميزة منع الميالن 

RMI، نظام دعم الفرملة في الحاالت الطارئة EBA، مساعد اإلقالع على 
التالل HHA، نظام التحكم بالدفع، ومصابيح التوقف الطارئ الوامضة(

مكبح يدوّي - ميكانيكي
نوابض شّد مسبقة الضبط لحزام األمان - جهة السائق والراكب األمامي

أحزمة األمان - 3 نقاط تثبيت في األمام
أقفال آلية مصّفحة بمزالج جامد

نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(

خيارات شاحنة الفان

خيارات الباص

مكّيف هواء يشتمل على تحّكم يدوّي أمامّي، تحّكم يدوّي خلفّي، وموّلد تيار 
مترّدد بقدرة 210 أمبير للتشغيل الشاق

ستائر للنوافذ الخلفّية الجانبية )قد تُطّبق بعض القيود(

مكّيف الهواء  - يدوّي في األمام
موّلد التيار المترّدد - 210 أمبير، للتشغيل الشاق

B مقبض تمّسك - العارضة
بطارية - مزدوجة، مصّممة للتشغيل الشاق

الجدار الفاصل - فاصل فوالذّي كامل ثابت/مع نافذة ومع فتحة لتمرير الحمولة
)LR الباب - باب صندوق خلفّي )سقف منخفض

األبواب - باب جانبّي منزلق



ESP

Roll-over mitigation

لنقل األشخاص أو الحمولة. عند التوّقف المتكّرر أو القيادة لمسافات طويلة. في الشوارع المكتّظة أو على الطرقات 
المفتوحة. تساعدك تورنيو كاستم على التعامل مع كّل ذلك. نظام التوجيه المّعزز آلياً، والمرآتان الجانبيتان الكبيرتان، والنوافذ الكبيرة 

تجعل المناورة بسيطة وسهلة.

يستشعر نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESP 1 بأّي انحراف في خّط السير ويساعد تلقائياً في تصحيح وضعية 
مركبتك على الطريق عبر التخفيف من عزم الدوران وتطبيق الفرملة على كّل عجلة على حدة.

تساعد ميزة منع الميالن RMI 1 شاحنة تورنيو كاستم في الحفاظ على التوازن خالل المناورات الطارئة. ترصد أجهزة 
االستشعار في نظام ESP عدم الثبات أثناء تلك الظروف وتخّفض عزم الدوران عند العجالت، ما يساعد على تثبيت السيارة والحفاظ 

على توازنها.

 تورنيو كاستم باص بقاعدة عجالت طويلة LWB باللون الرمادّي المغناطيسّي. 1تذّكر دائماً أنّه مهما كانت التقنية متطوّرة فهي ال 
تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة.

تورنيو
كاستم

 نظام التحّكم 
ESP اإللكتروني بالثبات

 ميزة منع 
RMI الميالن

نظرة عاّمة حول طراز باص

يّتسع حتى 8 أشخاص

محّركان

ارتفاع منخفض للسقف

 قاعدتان للعجالت:
 SWB قاعدة العجالت القصيرة
LWB وقاعدة العجالت الطويلة



تساعدك ترانزيت كاستم على تخّطي يوم العمل 
 Duratorq® الطويل من دون أّي جهد. هي مزّودة بأحدث محّرك

ديزل بتقنية TDCiسعة 2,2 لتر، وهو متوّفر بقّوة حصانّية 
صافية تبلغ PS 100 )بقّوة 74 كيلوواط( أو بقّوة حصانّية صافية 

تبلغ PS 125 )أي 92 كيلوواط(. تأتي كافة الطرازات مع ناقل 
حركة يدوّي بـ 6 سرعات.

شاحنة الفان تتمّيز بقدرة حمولة تصل إلى 1,510 كلغ1 
وبسعة حمولة قصوى قدرها 7,730 لتر1 ومسافة واسعة بين 

أقواس العجالت - ما يسمح بتخزين األلواح قياس 1,2 م × 2,4 م 
عمودياً أو أفقياً. ويمكنك االختيار بين قاعدة العجالت القصيرة 

SWB أو قاعدة العجالت الطويلة LWB، وبين السقف 
.HR أو السقف المرتفع LR المنخفض

يسمح لك الجدار الفاصل المزّود بفتحة 
لتمرير الحمولة1 بنقل حمولة يصل طولها إلى 3 أمتار، 
على غرار األنابيب، أو الساللم، أو السجاد، في بيئة جافة وآمنة.

يؤّمن الجانبان المائالن وشبه العموديين حّيز 
حمولة قابالً لالستعمال أكثر، ما يسمح بتكديس الحمولة 

بشكل أكثر فعالية.

إّن بطانة األرضية العازلة والصلبة1 تعّزز المتانة 
وتسّهل عليك إبقاء حّيز الحمولة نظيفاً.

 LWB شاحنة الفان ترانزيت كاستم بقاعدة عجالت طويلة
 باللون الفّضي مونداست. 1عند تجهيزها بالشكل المناسب. 

2ميزة متوّفرة.

نظرة عامة على شاحنة الفان

تّتسع حتى 3 أشخاص

محّركان

 ارتفاعان للسقف:
منخفض ومرتفع

 قاعدتان للعجالت:
 SWB قاعدة العجالت القصيرة
LWB وقاعدة العجالت الطويلة

إّن نقاط التثبيت ومشابك التثبيت الثمانية موجودة على جانَبي الهيكل، ما 
يترك األرضية خالية لتسهيل التحميل، والتفريغ، والتنظيف.

ترانزيت
كاستم



شاحنة الفان ترانزيت كاستم بقاعدة عجالت قصيرة SWB باللون األزرق عميق التأثير.

نحن نعرف المركبات التجارية. نعرف كم تعمل جاهدًة من أجلك. لذا نحرص على أن تكون سهلة 
القيادة وبأسعار في متناول الجميع. يمكن االعتماد عليها، فّعالة ومرنة. تتحّمل مشقات المناوبات الطويلة. وتعود 

متأّهبة للمزيد. كافة طرازات ترانزيت وترانزيت كاستم تتضّمن أحدث التكنولوجيا، مع مقصورة مريحة شبيهة 
بالسيارات، وديناميكية قيادة استثنائية، وابتكارات في مجال نقل البضائع واألشخاص.

مع تحيات فورد موتور كومباني




