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Nye Ford Transit Connect – Det smarte
førstevalget

Med redusert drivstofforbruk, ny automatgirkasse og en rekke avanserte
førerassistanseteknologier er nye Ford Transit Connect det perfekte valget
om du trenger en mellomstor varebil.

I høst lanserer Ford den siste generasjonen av en av Norges aller mest
populære varebiler. Med det har Europas største nyttekjøretøyprodusent gjort
en total fornyelse av hele sin produktportefølje.

- Nye Transit Connect er på mange måter fremtidens nyttekjøretøy i ett-tonns



segmentet. Her er det personbilkomfort i kupeen, du kan fjernstyre en rekke
funksjoner fra mobiltelefonen din og har kjøreassistanseteknologier som
tilhengerstabilisator, nødbremsassistent og fotgjengervarsling. Dessuten
kommer den med helt nye motorer som gjør den enda billigere i drift, sier en
tydelig fornøyd salgsansvarlig for nyttekjøretøy i Ford Motor Norge, Johnny
Løvli.

Les mer om og bygg din egen Ford Transit Connect her

Ekstremt drivstoffeffektive motorer

På motorsiden kan du velge mellom den helt nye 1.5-liters Ford EcoBlue-
dieselmotoren eller en avansert 100 HK-versjon av den prisbelønte 1-liters
EcoBoost-bensinmotoren.

Med 100 HK-varianten av den ekstremt drivstoffeffektive dieselmotoren, som
allerede oppfyller de nyeste miljøkravene i Euro 6.2, viser beregninger at du
bruker 12 % mindre drivstoff enn med forgjengeren. Den har et oppgitt

https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect?vehicleNavCategory=vans%20&%20pick-ups


forbruk på 0,47 l/mil.

Storkunde: Derfor er Ford Transit Custom det beste kjøpet i klassen

Med EcoBoost-motoren blir et allerede lavt forbruk redusert med ytterligere 5
%, til 0,64l/mil - blant annet fordi motoren er utrustet med sylinderkutt.

Dieselmotoren kan fås med 75 HK, 100 HK og 120 HK, hvorav de to siste kan
leveres med Fords nye 8-trinns automatgirkasse. En oppgradert 6-trinns
manuell girkasse kan fås i kombinasjon med både diesel- og bensinmotoren.

Les: 8 smarte løsninger som gjør Fords varebiler til et ekstra bra valg

Nye Ford Transit Connect har også avanserte førerassistanseteknologier som
ytterligere bidrar til å redusere drivstofforbruket. Både et eget ECO-modus,
som påvirker motorkraften - og et system som analyserer førerens kjørestil og
gir tilbakemeldinger for mer økonomisk kjøring - fås med
nyttekjøretøyfavoritten.

Se video på YouTube her

Fremtidens rullende kontor

Nye Ford Transit Connect har også fått en rekke funksjoner for å fungere enda
bedre som et rullende kontor. Ved hjelp av Fords nye SYNC3
infotainmentsystem kan du styre alt fra mobiltelefonen til musikk og
navigasjon via en 6 tommers høyoppløselig berøringsskjerm eller ved hjelp
av norske talekommandoer. Her er det også flere smarte oppbevaringsrom,

https://merford.no/storkunde-derfor-er-nye-transit-custom-det-beste-kjopet-i-klassen/
https://merford.no/8-smarte-losninger-som-gjor-fords-varebiler-til-et-ekstra-bra-valg/
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/ytelse
https://www.youtube.com/watch?v=UH8njzkI-XI
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/smarte-loesninger
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/smarte-loesninger


også trådløs ladeplate for mobiltelefon. Med Ford Pass Connect og Live
Traffic kan du holde deg løpende oppdatert på trafikksituasjonen.

Nye Ford Transit Connect kommer også med et eget Wifi-hotspot som gjør at
bilen er koblet opp mot internett. Inntil 10 enheter kan kobles til bilens eget
nettverk. Med FordPass Connect-modemet får du også muligheten til å
fjernstyre en rekke egenskaper i bilen fra mobiltelefonen. Du kan for
eksempel låse bilen, finne ut på et kart hvor du har parkert eller sjekke
dekktrykk og drivstoffnivå.

Tryggere og enklere arbeidshverdag med moderne teknologi

Nye Ford Transit Connect kommer med det siste innen
førerassistanseteknologier som vil gjøre arbeidsdagen både tryggere og
enklere. Her får du systemer som aktiv brems – som bremser automatisk for å
unngå sammenstøt i opptil 80 km/t. Førerkollisjonsassistanse med
fotgjenger- og syklistvarsling overvåker området rundt bilen og advarer deg
om potensielle sammenstøt. Den kan også fås med adaptiv cruisekontroll og
en intelligent hastighetsassistent med trafikkskiltgjenkjenning. Sistnevnte
hjelper deg til å holde fartsgrensen.

Nye Ford Transit Connect kommer også med en sidevindsstabilisator som
hjelper deg med å holde bilen i kjørebanen ved sterk vind. Også en egen
automatisk parkeringsassistent kan hjelpe deg med lukeparkering eller å
rygge inn i vinkelrette parkeringsplasser.

Som den utgående modellen kan også nye Ford Transit Connect fås både i en
kort og en lang variant. Den har et lastevolum på opptil 3,6 kubikkmeter
(VDA). I den lengste varianten er lasteromslengden hele 3,4 meter, og arealet
er stort nok til å romme to europaller!

Nye Transit Connect kan fås med tre utstyrsnivåer: Ambiente, Trend og Sport.

https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/foererassistanse
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/foererassistanse
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/sikkerhet
https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/transit-connect/produktfordeler/funksjonalitet


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=BBV2QXgOcxM


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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