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Ny Ford Transit Courier med global debut
i Birmingham.
Flere bilder og informasjon fra nyttekjøretøyutstillingen i Birminghan, se
vedlagte pressemappe http://www.fordmedia.eu/project/ford-at-thecommercial-vehicle-show-2013-2/
Fords nye Transit Courier varebil hadde i dag global debut på den
internasjonale nyttekjøretøyutstillingen i Birmingham, der Ford for første
gang kunne vise en komplett global Transit-serie.
Med klasseledende lasteplass, eierskapskostnader og sikkerhetsutstyr er

Transit Courier det minste medlemmet i den nye Transit-familien, der den får
selskap av Transit Connect, Transit Custom og Transit i det mest omfattende
produktsortimentet av Transit-kjøretøy noensinne.
- Ford har nå foretatt en fullstendig fornyelse av sitt nyttekjøretøyprogram
med fire helt nye, klasseledende Transit-serier for europeiske kunder, sier
Steve Kimber, adm. direktør for Ford Motor Norge. - Med det nye Transitprogrammet forventer vi å selge 400.000 enheter pr. år fra 2016, godt over
50 % mer enn vi selger i dag.
Nye Transit Courier vil komme i salg våren 2014, og da vil alle fire nye
Transit-seriene være tilgjengelig hos europeiske Ford-forhandlere.
Programmet vil inkludere en rommelig Transit Custom med høyt tak, som
også debuterte i Birmingham.
Fords nyttekjøretøyprogram - som ble vist i Birmingham - besto også av nye
Fiesta varebil og nye Ranger, som ble kåret til internasjonal pickup 2013.
Ny Transit Courier
Nye Transit Courier markerer en betydelig videreutvikling av Fords
nyttekjøretøytilbud, og bringer Transit-navnet for første gang inn i klassen for
kompakte varebiler.
Basert på Fords globale B-klasseplattform har Transit Courier et
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klasseledende lastevolum på 2,3 m (SAE) med full skillevegg innen en
totallengde på 4,16 meter, og tilbyr kjøreegenskaper og manøvreringsevne
som et kompakt kjøretøy.
Lasterommet har flere funksjoner som er best i sin klasse, inklusive:
· lengst lastelengde ved gulvet på 1,62 m
· størst bredde på døråpningene gjennom bakre skyvedører på siden
· full skillevegg (med eller uten vindu) fullt ut i samsvar med DIN- ISOstandarder for lastesikring

· sammenleggbar skillevegg i netting med passasjersete som kan felles ned
eller vippes opp og gir dermed klasseledende lastelengde på 2,59 m
· seks lastesikringspunkter i varerommet (DIN- og ISO-samsvar), inklusive fire
montert på sidene i den bakre delen for å unngå blokkering av gulvet
· flere festepunkter på karosserisidene for montering av hyller og
rammeseksjoner
· kraftig LED-lys i varerommet (ekstrautstyr)
Med sitt relativt store lastevolum og maksimum nyttelast på 660 kg kan
Transit Courier frakte et bredt spekter av varer, inklusive en standard
Europall. Kombi-versjonen tilbyr fleksibelt 60/40-delt nedfellbart baksete
med mekanisme til å vippe opp eller felle sammen setene for ytterligere
fleksibilitet i frakt av varer og/eller personer.
- Med 10% mer lastevolum og gulvareal enn nærmeste konkurrenten
etablerer Transit Courier bedret produktivitet i denne varebilklassen, sier
Kimber. - Dette er en elegant, praktisk og økonomisk oppnåelig varebil som
næringslivet vil sette pris på for dens manøvreringsevne og eksepsjonelt lave
eierskapskostnader.
1-liter EcoBoost
Transit Courier vil bli tilgjengelig med høyeffektive diesel- og bensinmotorer
som tar mål av seg til å bli klassens beste innen drivstofføkonomi, og tilbyr
Auto-Start-Stop på alle modeller. Kundene kan velge mellom 1.5-liters (75
HK) og 1.6-liters (95 HK) Duratorq TDCi dieselmotorer og den velkjørende
1,0-liters EcoBoost bensinmotor med 100 HK, som ble kåret til årets
internasjonale motor i 2012.
Med sitt elegante og profesjonelle utseende demonstrerer Transit Courier
den dynamiske karakteren til Fords globale designspråk med fremhevede
skulderlinjer, smale hovedlys og høyt plassert trapesformet grill. Kraftige
støtfangere og beskyttelseslister langs sidene gir ytterligere beskyttelse og
dermed reduserte reparasjonskostnader.
Førerhuset har et idéelt mobilt kontormiljø, med smarte oppbevaringsplasser

inklusive en stor midtkonsoll der det er plass til A4-mapper og en liten
bærbar datamaskin; hylle under taket og skuff under førersetet.
Transit Courier vil også tilby kommunikasjonssystemet Ford SYNC med
Nødhjelpassistanse, Ford SYNC AppLink, ryggekamera, Easy Fuel,
hastighetsbegrenser og standard ESC (Elektronisk stabilitetskontroll); og
klasseledende sikkerhetsutstyr, inklusive sidekollisjonsputer, kollisjonsgardin
og knekollisjonspute.

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
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Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
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Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
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