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Časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford

Ford Mustang
Americká ikona prichádza do Európy

FordInside | Editoriál

| Obsah

Milí
čitatelia,
FORD KUGA
Auto, ktoré počúva vaše pokyny? Ktoré prijíma vaše telefonáty, číta vaše správy,
hrá vašu hudbu a naviguje? Auto, na ktorom otvoríte kufor pohybom nohy, keď
máte plné ruky batožiny? Úplne nová Kuga. Tomu sa hovorí inteligentné SUV.
www.ford.sk
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verím, že obálka tohto vydania
Ford Inside vás potešila. Ford
Mustang, ikona a sen každého
chlapca, oslavuje v apríli tohto
roka 50. výročie svojho vzniku.
S radosťou mu venujeme štyri
strany, ktorými načrieme do jeho
histórie a pripomenieme si aj niekoľko z množstva ﬁlmov, v ktorých
účinkoval. Toto kultové vozidlo sa v USA teší veľkej popularite už
pol storočia a teraz konečne prichádza aj do Európy, kde má tiež
množstvo fanúšikov. Model, ktorý príde do Európy už budúci rok,
predstavil Ford verejnosti na ženevskom autosalóne. Ten sa stal
tiež miestom premiéry nového Forda Focus a konceptu Edge,
veľkého luxusného SUV.
Synonymom luxusu možno nie je pick-up Ford Ranger, ale ani
ním nechce byť. Je silný, výkonný a nebojí sa ťažkej práce. Pritom
je však bezpečný, komfortný, s dobrými jazdnými vlastnosťami.
Minulý rok bol vo svojej kategórii na Slovensku najpredávanejší
a my vám prinášame dojmy a skúsenosti tých, ktorí mali možnosť
s ním jazdiť, doplnené zábermi z testovania. Mimochodom, krutým
testom v mrazivých podmienkach severného Fínska prešli úžitkové
vozidlá Ford Transit Connect a Ford Transit, a to na jednotku. Obe
totiž zvíťazili vo svojej kategórii a tým potvrdili, že ich majitelia sa
na ne môžu spoľahnúť aj v najtvrdších klimatických podmienkach.
V rubrike Servis sa tentoraz venujeme pravidelným prehliadkam a
ich dôležitosti pre udržanie dobrej kondície vášho vozidla. V téme
predstavujeme aj nový systém evidencie servisných činností
v elektronickej forme a jeho výhody. Naďalej zostávajú v pozornosti
motory EcoBoost, ktorými bolo v minulom roku vybavené každé
druhé vozidlo Ford predané na Slovensku. Reagujeme na podnety
vás-zákazníkov a v tomto čísle sme sa zamerali na spotrebu
paliva. Pozrieme sa na výpočet spotreby uvedenej v technickom
preukaze a radíme, ako sa k nej môžete čo najviac priblížiť.
Jar sa začala a ja verím, že mnohí z vás sa už tešia na výlety
a dovolenky v príjemných slnečných dňoch. Nechajte sa inšpirovať
tipmi a radami, ktoré ponúkame v téme o cestovaní. Môžu vám
spríjemniť náročnú cestu autom, ktorou sa dovolenka začína.
Príjemné čítanie,
Soňa Lovíšková
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Prehľad noviniek
spoločnosti Ford
3.
FORD PATRÍ MEDZI
NAJETICKEJŠIE FIRMY
1.

Už piaty rok po sebe sa spoločnosť Ford
Motor Company dostala ako jediná automobilka do zoznamu 144 najetickejších ﬁriem
na svete. Organizácia Ethisphere Institute
tento zoznam zostavuje na základe toho,
ako ﬁrmy pôsobia v oblastiach obchodných
vzťahov, spoločenskej zodpovednosti, boja
proti korupcii a dlhodobej udržateľnosti.
Len málo spoločností sa do tohto zoznamu
dostalo viac ako päťkrát za osem rokov od
jeho vzniku. Inštitút pri Forde ocenil najmä
zodpovednosť, spôsob vedenia a obchodné
praktiky.

B-MAX PREKROČIL
100 000 KUSOV
2.

Z linky v rumunskom meste Craiova zišlo už
viac ako 100 000 B-MAXov. Jubilejný model
čiernej farby vo výbave Titanium poháňal
litrový motor EcoBoost, ktorý prišiel zo susednej motorárne. Bol určený pre zákazníka
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v „domácom“ Rumunsku. „Je to veľký míľnik
pre našu značku a náš tím vo Ford Craiova,“
povedal Vic Starter, generálny manažér
továrne.
3. FORD NA WORLD MOBILE
CONGRESS

Na Svetovom kongrese mobilných technológií v Barcelone, jednom z najprestížnejších
podujatí tohto druhu na svete, predstavil Ford
automatizované výskumné vozidlo, ktoré
bude využívať na vývoj vyspelých a v konečnom dôsledku plne automatizovaných technológií riadenia vozidiel. Je založené na viac
než desaťročnom výskume spoločnosti Ford
v oblasti automatizovaného riadenia, ktorého
cieľom je testovanie snímacích systémov
a asistenčných technológií. Zároveň bude
slúžiť ako výskumná platforma pre vývoj riešení dlhodobejších spoločenských, legislatívnych a technologických otázok, ktoré môžu
vzniknúť v súvislosti s plne automatizovanými
vozidlami. Automatizované výskumné vozidlo
využíva štyri infračervené svetelné senzory

7.
s technológiou LiDAR (Light Detection and
Ranging), ktoré snímajú okolie a rozpoznávajú objekty, ako sú iné vozidlá, chodci,
cyklisti, či dokonca malé zvieratá. Senzory
na základe odrazu infračerveného svetla od
každého objektu v okruhu zhruba 70 metrov
vytvoria okamžitú trojrozmernú mapu a vypočítajú vzdialenosť medzi vozidlom a danými
objektmi rýchlosťou 2,5 milióna meraní za
sekundu. Spoločnosť Ford spolupracovala
na vývoji vozidla s Michiganskou univerzitou
a poisťovňou State Farm. Minulý mesiac
automobilka Ford odštartovala dva nové
výskumné projekty na pôde USA, ktoré majú
vniesť vyššiu mieru intuitívnosti do technológií automatizovaného riadenia, konkrétne
v oblasti predvídania pohybu objektov a v oblasti vyhýbania sa prekážkam. V Európe Ford
rozbieha projekt vývoja rozhraní človek-stroj
pre technológie automatizovaného riadenia.
Všetky technológie pritom vychádzajú z už
dnes dostupných systémov, ako je hlasové
ovládanie, automatické parkovanie či systém
núdzového brzdenia Active City Stop.

8.
FIESTA NAJPOPULÁRNEJŠIA
V EURÓPE
4.

Spolu 293 633 kusov modelu Fiesta sa postaralo o to, že aj v roku 2013 to bolo najpredávanejšie auto segmentu B (malé automobily)
v Európe. Fiesta túto skvelú pozíciu dosiahla
druhý rok po sebe, v celkovom rebríčku bez
ohľadu na segmenty jej patrí druhé miesto.

VÍŤAZSTVO NA ARCTIC
VAN TEST
5.

Historický úspech v jednej z najkrutejších
skúšok kvality a odolnosti vozidiel na planéte dosiahli úplne nové modely Ford Transit
a Ford Transit Connect. Oba zvíťazili vo svojich
kategóriách po náročnom päťdňovom teste,
v ktorom museli vozidlá a ich vodiči čeliť mimoriadne náročným výzvam na ľade a snehu
v zamrznutej krajine severného Fínska, kde
teploty klesajú na –50 °C. Skúšku tvorí okrem
iného slalom na zamrznutej letiskovej dráhe,
700-kilometrová jazda po zľadovatených vyjazdených poľných cestách, či štartovanie mo-

tora a účinnosť kúrenia a odhmlievania skiel
po noci, ktorú vozidlá strávili zaparkované vonku v silnom mraze. Všetky dodávkové vozidlá
v teste šoférovali skúsení experti zo šiestich
európskych magazínov zameraných na úžitkové vozidlá. „Každý jeden model z radu Transit
testujeme dlho pred uvedením na trh v tých
najtvrdších klimatických a jazdných podmienkach na svete, takže takáto skúška ich nijako
nezaskočí,“ povedal Paul Randle, riaditeľ pre
globálny sortiment úžitkových vozidiel spoločnosti Ford of Europe. „Naši zákazníci sa na
svoje Transity spoliehajú pri plnení pracovných
povinností, takže sme museli urobiť všetko pre
to, aby ich nesklamali bez ohľadu na počasie.“

FOCUS UDÁVA TREND
SPOTREBY
6.

Ford Focus sa stal prvým nehybridným benzínovým rodinným vozidlom v Európe, ktoré pokorilo hranicu emisií CO2 100 g/km. Focus 1,0
EcoBoost 74 kW/100 k dosahuje emisie len 99
g/100 km a spotrebu 4,3 l/100 km. Je vybavený
systémom Štart-stop a má upravené prevody.

RANGER LÍDROM MEDZI
PICK-UPMI NA SLOVENSKU
7.

Ford Ranger sa stal podľa štatistiky ZAP SR
o registrácii vozidiel v roku 2013 najpredávanejším vozidlom vo svojej triede na Slovensku. V kategórii vozidiel N1b 4×4 (terénne
vozidlá) dosiahol Ranger trhový podiel
25,8% (80 kusov). Medzi predanými modelmi boli zastúpené všetky verzie, najžiadanejšia bola päťmiestna kabína s motorom
2.2 TDCi (110 kW/150 k) a šesťstupňovou
manuálnou prevodovkou.

MILIÓNTY FOCUS TRETEJ
GENERÁCIE
8.

Hatchback s 1,0-litrovým motorom EcoBoost, ktorý bol vyrobený v nemeckom závode
v Saarlouis, sa stal milióntym Fordom Focus
aktuálnej generácie, ktorý bol určený pre
európske trhy. Spoločnosť Ford predstavila
Focus v roku 1988. Odvtedy v Európe predala takmer 6,9 milióna a na celom svete viac
ako 12 miliónov kusov tohto vozidla
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Ženevské

premiéry
Hlavným vylepšením
úspešného Fordu Focus
je jednoduchšie ovládanie vďaka dotykovému
displeju a prehľadnejším tlačidlám.

Nový člen rodiny EcoBoost má objem 1,5 litra a štyri valce. Výkonom sa
vyrovná súčasným motorom 1.6 EcoBoost, spotrebuje však menej paliva.

Expozíciu oživil
Ford Ranger
upravený na
najnáročnejšie
preteky na
svete Rely
Dakar.

Svetová jednotka je teraz ešte
lepšia. Prepracovaný Ford
Focus bol hlavnou hviezdou
ženevského stánku automobilky
Ford. Okrem neho zaujal na
84. medzinárodnom autosalóne
aj Mustang.
Nový Focus na prvý pohľad identiﬁkuje
výraznejší a emotívnejší dizajn exteriéru.
Vozidlo má nižší a širší postoj, novú kapotu,
novú prednú masku i mriežku chladiča. Štíhlejšie a ostrejšie rezané predné svetlomety
spolu s hmlovými svetlami pretiahnutejšieho
obdĺžnikového tvaru zvýrazňujú odvážny
charakter prednej časti. Jemné chrómované
prvky zasa vyzdvihujú jeho eleganciu. Elegantnejšia je aj zadná časť vozidla, ktorá
prináša nové usporiadanie obloženia a dverí
batožinového priestoru a užšie koncové
svetlá. „Našou víziou bolo vniesť do dizajnu modelu Focus viac emócií,“ uviedol
Martin Smith, výkonný riaditeľ spoločnosti
Ford of Europe pre dizajn. „Nový Focus je
výraznejší a športovejší a prináša kultivovanejší dizajnový štýl. Je jasným prísľubom neobyčajného zážitku z jazdy.“
Interiér nového Focusu reﬂektuje pripomienky zákazníkov a prichádza s intuitívnej-
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ším usporiadaním prístrojovej dosky, ktoré
dopĺňa volant a stredová konzola s menším
počtom ovládačov a tlačidiel. Nové saténové
čalúnenie čiernej farby s chrómovými ozdobnými prvkami prispieva k čistejšiemu a modernejšiemu vzhľadu kabíny. Nová stredová
konzola s odkladacím priestorom ponúka viac
priestoru a je do nej integrovaná aj nová posuvná lakťová opierka. Hrubšie koberce i sklá
a tiež lepšia izolácia priestoru motora prinášajú lepšie utlmenie a teda aj vyšší komfort.
Vo Focuse debutuje na európskej pôde
druhá generácia systému SYNC s osempalcovým dotykovým displejom s vysokým
rozlíšením. Pokročilý systém hlasového
ovládania uľahčuje prístup k audiosystému,
navigácii, klimatizácii a kompatibilným mobilným telefónom. Súčasťou systému je tiež
cestovný sprievodca Michelin. Jednoduchým
stlačením tlačidla hlasového ovládania a vyKoncept veľkého SUV Ford Edge
naznačuje ako bude vyzerať sériový model.

slovením povelu „Som hladný“ sa zobrazí
zoznam reštaurácií v okolí s možnosťou
následnej navigácie k cieľu.
Konštrukčné úpravy Focusu sa postarali
o zlepšenie už aj doteraz výborných jazdných vlastností. Tuhšie naladenie podvozku,
spevnenie karosérie, preprogramovanie stabilizačného systému i posilňovača riadenia,
to je výpočet najdôležitejších úprav. Je to
zároveň prvý Ford s funkciou samočinného
kolmého parkovania a systémom upozornenia na križujúce vozidlá (Cross Trafﬁc Alert),
ktorý varuje vodiča cúvajúceho z parkovacieho miesta. Systém využíva radar s dosahom
40 metrov. Active City Stop teraz pracuje pri
rýchlostiach do 50 km/h. Automobilka Ford
prináša do Európy aj prednárazový bezpečnostný systém (Pre-Collision Assist), ktorý
funguje podobne ako systém aktívneho
brzdenia, len s oveľa väčším dosahom pri
detekcii vozidiel, a systém upozornenia na
dodržiavanie vzdialenosti (Distance Alert
and Indication). Nový Focus bude vybavený
aj technológiou MyKey či adaptívnymi bi-xenónovými svetlami.
Pod kapotou budú na výber nové a úspornejšie motory. Vo Focuse prichádza do Európy
nový 1,5-litrový zážihový motor EcoBoost
(110 kW a 132 kW). Novinkou je tiež 1,5-litrový vznetový motor TDCi (70 kW a 88 kW),
silnejšia verzia dostane v budúcom roku aj
prevodovku PowerShift. „Vznetový či záži-

hový – nový Focus prinesie motory s neodolateľnou kombináciou výrazne nižšej
spotreby paliva a prekvapujúco vysokého
výkonu. Samozrejme, k dispozícii bude aj
možnosť s nulovými emisiami, ktorú ponúkne naša elektriﬁkovaná verzia, Focus
Electric,“ uviedol Joe Bakaj, viceprezident
spoločnosti Ford of Europe pre vývoj produktov. Nový Ford Focus sa dostane do predaja
koncom tohto roka.
Po 50 rokoch konečne mieri do Európy aj
kultový model Mustang ako kupé so splývajúcou zadnou časťou a kabriolet, obidva s
nekompromisným dizajnom, ktorý si zachováva základné dizajnové prvky klasických
Mustangov. Na pohon budú slúžiť dva silné
motory – 2,3-litrový štvorvalec EcoBoost
s 227 kW alebo 5-litrový V8 s 313 kW. Vodič
si môže zvoliť niektorý z režimov jazdy, ktoré
upravujú citlivosť riadenia, reakciu motora na
pedál, nastavenia prevodovky a elektronického stabilizačného systému. Prepracovaný
podvozok bol navrhnutý tak, aby kvalitou
jazdných vlastností vyhovoval európskym
vodičom. Nový systém vzpier MacPherson
s dvomi guľovými kĺbmi vpredu umožňuje
použitie veľkých a silných bŕzd. Vzadu sa nachádza úplne nový nezávislý systém zavesenia zadných kolies s integrálnymi ramenami.
K ďalším ťahákom expozície Fordu patrili aj
koncepty Edge a C-MAX Solar Energi, ktoré
predstavujeme na nasledujúcich stranách.

Veľa pozornosti priťahoval nový Ford Mustang,
ktorý sa po dlhých 50 rokoch oﬁciálne dostane
aj k európskym zákazníkom.
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Nový vrchol
ponuky

Vysoká úroveň remeselného spracovania a luxusné materiály zdobia interiér konceptu Edge. Kožené sedadlá zaujmú výrazným perforovaným vzorom, luxusným prešívaním a dekoračným štítkom na opierkach hlavy a v hornej časti opory ramien

V Ženeve sa predstavil koncept Ford Edge, ktorý predznamenáva
nové, veľké a luxusné SUV určené pre Európu.
Predstavuje sa v ňom viacero jedinečných technológií.

Meno Edge nie je v ponuke Fordu novinkou,
ale synonymum úspechu. Tento model sa
stal populárnym v USA a v ďalších krajinách.
V Európe doplní ponuku SUV vozidiel značky Ford vedľa stredne veľkého SUV Kuga
a malého SUV EcoSport.
Exteriér štúdie Edge je starostlivo vytvarovaný, splývavý a športový. Mohutné
blatníky vytvárajú dojem a vzhľad bežca na
štartovom rošte. Dozadu sklonená mriežka
chladiča dodáva kapote robustné a zároveň kompaktnejšie tvary. Aerodynamicky
efektívnu karosériu podporuje inovatívna
aktívna mriežka chladiča. Tá sa automaticky
otvára a zatvára s cieľom udržiavať optimálnu prevádzkovú teplotu motora a maximálnu
aerodynamickú účinnosť. Po aktivácii sa
jeden panel zasunie zhora nadol a následne
sa na svoje miesto presunú aj ďalšie dva,
ktoré akoby vyžarovali z oválu Ford. Na
ďalšie zvýšenie účinnosti sú v spodnej časti
masky umiestnené jedinečné vzduchové
clony. Tie sú navrhnuté tak, aby prúd vzduchu nasmerovali z prednej časti vozidla von
cez podbehy predných kolies a nadol po
stranách vozidla.
Predné svetlomety aj koncové svetlá využívajú technológiu LED. Vpredu vytvárajú
súvislý a homogénny zdroj svetla, v režime diaľkových svetiel sa jednotlivé diódy
rozsvietia vo forme krištáľových kociek.
Smerové svetlá sa premenia z chrómového
dielu na jasný jantár, osvetlený zozadu cez
mikroskopické otvory na okraji, čím umocnia laserový vzhľad svetlometov. Exteriér je
nalakovaný novým odtieňom Copper Flame.
Medzi luxusné interiérové prvky patrí palubná doska ručne obšitá nubukovou kožou,
10-palcový dotykový displej so systémom
Ford SYNC. V kabíne sa vyníma dynamická
stredová konzola s mechanickými spínačmi,
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leštené kovanie na lakťovej opierke, v okolí
kľučiek dverí a vetracích otvorov, ako aj
plávajúca horná časť prístrojovej dosky, prahové lišty s jasnou striebornou povrchovou
úpravou, matný čierny lak a nápis „Edge“
osvetlený LED.
„Chceli sme, aby bol interiér konceptu
Ford Edge konzistentný s dynamickým
charakterom jeho exteriéru,“ povedal Hak
Soo Ha, manažér interiérového dizajnu.
„Vnútorné prostredie označujeme ako dynamické útočisko, pretože v sebe spája
energetický charakter exteriéru s luxusnejším stvárnením kabíny. Použité tvary
evokujú dynamický dojem pohybu, ktorý
upokojuje a neunavuje.“

Technológie na asistenciu vodičovi
a poloautomatizované funkcie v koncepčnom vozidle Ford Edge ponúkajú pohľad na
budúce inteligentnejšie vozidlá značky Ford
s lepšími jazdnými vlastnosťami. Systém
plnoautomatického parkovania je prototypom
technológie, ktorá nadväzuje na systém aktívneho parkovacieho asistenta Ford a ktorá
zákazníkom umožní zaparkovať vozidlo jednoduchým stlačením tlačidla alebo dokonca
pomocou diaľkového ovládača.
Spoločnosť Ford taktiež spustila výskumný
projekt, ktorého cieľom je zdokonaliť pokročilý systém na vyhýbanie sa prekážkam.
Výskumné a vývojové vozidlo dokáže vydať
výstrahu, ak zistí, že v rovnakom jazdnom

pruhu vpredu sa nachádzajú pomaly sa pohybujúce objekty alebo pevné prekážky. Ak
vodič po výstrahe nezačne vykonávať korekcie
volantom ani brzdiť, systém začne automaticky
riadiť a brzdiť vozidlo, aby zabránil kolízii.
Vďaka adaptívnemu riadeniu je manévrovanie pri nízkych rýchlostiach výrazne
jednoduchšie, pričom riadenie vo všetkých
podmienkach je istejšie a poskytuje vodičovi
intenzívnejší zážitok. Táto technológia je založená na elektrickom posilňovači riadenia,
ktorého riadiaca elektronika ovláda vzťah
medzi tým, ako veľmi vodič točí volantom,
a tým, ako sa otáčajú kolesá. Nový model
Edge sa tak môže stať skutočnou vlajkovou
loďou Fordu v Európe.
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MUSTANG OSLAVUJE 50 ROKOV

Ako sa zrodila
legenda
Zatiaľ čo trhy v celej Európe netrpezlivo očakávajú
príchod úplne nového Mustangu, ktorý by sa mal
objaviť na budúci rok, kultové výkonné vozidlo
americkej automobilky Ford oslavuje v apríli
50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti
sme sa obzreli späť a zmapovali celé
polstoročie jeho pokroku a úspechu.

1964: Prvý Mustang – koncept z roku 1962 – je dvojmiestny
1964: The
first automobil
Mustang –
the 1962 umiestneným
concept – is amedzi
two seat,
športový
s motorom
prednou
mid-engine
sportsAutomobilka
car. Ford introduces
theraz
Mustang
at
a zadnou nápravou.
Ford ho prvý
predstavila
the
World’s
in New York,
on April
17,Yorku.
1964.
17. apríla
1964Fair
na Svetovom
veľtrhu
v New
1965:
Na trh
je uvedená
verzia
Shelby GT350.
1965: The
Shelby
GT350
is introduced.
1966:
V marci prekročil
predaj
vozidiel
Mustang
hranicu jedného
1966: Mustang
sales pass
the
1m mark
in March.
milióna kusov.
1967: The 1967 Mustang 2+2 model goes from a semi1967: notchback
Model Mustang
z roku 1967
z polovičného
to a2+2
sweeping
full prechádza
fastback roofline.
The
sedanu na
dizajniss introduced.
plne zaoblenou šikmou zadnou líniou
Shelby
GT500
strechy (tzv. „fastback“). Na trh prichádza verzia Shelby
1968: On
April 1, the 428 Cobra Jet engine debuts as part of an
GT500.
option
package aimed at enthusiasts.
1968: Prvého apríla má premiéru motor 428 Cobra Jet. Je súčasťou
1969: New
models
added
to the
line uppre
include
the 290hp
voliteľného
balíka
výbavy
určeného
nadšencov.
302,
the 375hp
Bosso429,
Mustang
1969: Boss
Ponuka
motorov
sa rozšírila
novéthe
modely:
BossMach
302 1 and
the
Grande290
luxury
model.
s výkonom
k, Boss
429 s výkonom 375 k, Mustang Mach 1
a luxusný
Grande.
1970: A
ram air model
hood scoop
is offered.
1970:
V ponuke
je vozidlo
vybavené
s nasávačmi
1971: The
biggest
Mustangs
everprednou
– nearlykapotou
a foot longer
and
vzduchu („ram air hood scoop“).
some 600 pounds heavier than the originals – are
1971: introduced.
Na trh prichádzajú
najväčšie
vozidládebuts.
značky Mustang v histórii
The Boss
351 heads
– v porovnaní s pôvodnými modelmi sú približne o 30 cm
1972: Sprint
model
introduced.
dlhšie a zhruba 272 kilogramov ťažšie. Na čele debutujúcich
modelov stojí Boss 351.
1972:

Na trh prichádza model Sprint.

1973: Modelový rok 1973 je posledným pre pôvodnú platformu
1973: The
1973 model year is the last for the original FalconFalcon.
platform Mustang.
1974: Na trh prichádza Mustang II. Úplne nový Mustang II je o 48,26
1974: The
Mustang
is introduced.
cm kratší
a 222IIkilogramov
ľahší.The all-new Mustang II is
and
490 pounds
lighter.vidlicové motory
1975: 19
Doinches
vozidielshorter
Mustang
sa vracajú
osemvalcové

1986: Osemvalcový motor vozidla Mustang je vybavený
1985: Mustang
gets
a revised 5.0-litre
V-8. vstrekovania
technológiou
sekvenčného
viacnásobného
paliva.
1986: Mustang’s
V-8 gets sequential multi-port fuel injection.
1987:
1987:
1988:
1988:

(V8).
1975: V-8
power returns to Mustang.
1976:
Automobilka
ponúka
balík
„Cobra II“.
1976: The
Cobra II Ford
package
joins
thevýbavy
line up.
1977:
Modely typu
„fastback“
sú v ponuke
so
1977: Fastback
models
available
with T-Top
removable glass
strechou s odnímateľnými sklenenými panelmi a priečkou
panels.
v tvare písmena T.
1978: New King Cobra model.
1978: Nový model King Cobra.
1979: The “Fox” platform Mustang debuts.
1979: Premiéru má Mustang s platformou „Fox“.
1980: The
302-cid
V-8 engine
by an economy1980:
Motor
V8 s objemom
302 is
cidreplaced
(4,95 l) nahradil
úspornejší
minded
255-cid
derivative.
derivát s 119hp
objemom
255 cid
(4,18 l) a výkonom 119 k.

Mustang prešiel
zmenou
dizajnu.
Mustang
undergoes
a restyle.
Z
celkových
211
225
kusov
vozidiel
Mustang sold
poháňaných
5,0More than half of the 211,225
Mustangs
powered
by
litrovým motorom V8 sa predala viac než polovica.
the 5.0-litre V-8.

1989:
1989:
1990:
1990:

Mustang oslavuje 25. výročie svojho vzniku.
Mustang celebrates 25th anniversary.
Súčasťou štandardnej výbavy modelu Mustang sa stal bočný
Mustang
gets avodiča.
driver’s-side airbag as standard.
airbag na strane
1991:
Entry-level
Mustangs
receive
105hp
2.3-litre
engine.
1991: Mustang ponúka v základnom
stupni
výbavy
2,3-litrový
motor
s výkonomLX
105
k. outsells all other models combined.
1992: Mustang
5.0
1992:
Mustang
5.0
prekonal
v predaji
všetky ostatné modely
1993: Last
yearLX
for
the
“Fox” body.
Limited-production
dokopy. Cobra introduced.
Mustang
1993:
Karoséria
platformy
„Fox“ prežíva
svojisposledný
rok. Na trh
1994: For
its 30th
anniversary,
Mustang
dramatically
prichádza limitovaná verzia Mustang Cobra.
restyled.
1994: Pri príležitosti svojho 30. výročia prešiel Mustang dramatickou
1995: 5.0-litre V-8 spends its final model year in the Mustang.
zmenou dizajnu.
1996: Mustang
GTs and SVT
Mustang
Cobras
with
1995:
Posledný modelový
rok pre
5,0-litrový
motorequipped
V8, ktorý vo
new
4.6-litre
V-8
engine.
vozidle
Mustang
končí.

1981: The
turbomotorov
4-cylinder
is dropped
the Mustang
1981:
Z ponuky
vozidla
Mustang from
je vyradený
štvorvalcový
engine
up.
motor sline
turbodúchadlom.
1982: The
Mustang
GT returns
a 12-year
absence.
1982:
Po 12-ročnej
pauze
sa vraciaafter
model
Mustang
GT.
1983:
Po desiatich
rokoch
ponúka
Mustang
aj verziu kabrioletu.
1983: After
10 years,
Mustang
again
has opäť
a convertible
model.
1984:
Oddelenie
pre zavádzanie
nových technológií
1984: Ford’s
Special
Vehicle Operations
createsvozidiel
the Mustang
spoločnosti Ford vyvinulo limitovanú verziu Mustang SVO.
SVO.
1985: Model Mustang ponúka upravený 5,0-litrový osemvalec V8.

1997:
1996:
1998:
1997:

Passive
Anti-Theft
becomes
standard.
Modely Mustang
GT aSystem
SVT Mustang
Cobra
sú vybavené
novým 4,6-litrovým
V8. to 225hp.
Output
of 4.6-litremotorom
V-8 increased
Súčasťou štandardnej výbavy vozidla sa stal Pasívny systém
proti krádeži.

1998: Výkon 4,6-litrového motora V8 sa zvýšil na 225 k.
1999: Redesigned Mustang unveiled.
1999: Automobilka Ford odhalila nanovo prepracovaný Mustang.
2000: Third SVT Mustang Cobra R is produced.
2000: Vyrába sa tretia verzia Mustang SVT Cobra R.
2001: Mustang Bullitt GT makes its debut.
2001: Premiéru má limitovaná edícia Mustang Bullitt GT.
2002: Mustang
stands
alone
as its twodvaja
closest
2002:
Ford Mustang
zostáva
osamotený,
jehocompetitors
najväčší
end
production.
konkurenti
končia s výrobou.

2003: Mustang
1 returns
with
a 305hp
V-8 engine.
2003:
Do predajaMach
sa vracia
Mustang
Mach
1 s motorom
V8, ktorý
dosahuje
výkon 305
k. millionth car – a 2004 Mustang
2004: Ford
produces
its 300
2004: GT
Automobilka
Ford
vyrobila
v poradí svoje
tristomiliónte
convertible
40th
anniversary
edition.
vozidlo – išlo o edíciu kabriolet Mustang 2004 GT, ktorá
2005: Production of new 2005 Mustang begins.
vznikla pri príležitosti 40. výročia.
2006: A V-6 “Pony Package” debuts.
2005: Začala sa výroba nového modelu Mustang 2005.
2007: SVT-engineered
Shelby
introduced.
2006:
Premiéru má výbava
„PonyGT500
Package“
s motorom V6.

2008: The
9 prichádza
millionth Mustang
sold.
2007:
Na trh
model Shelby
GT500 z dielne inžinierov
divízie SVT. 45th anniversary.
2009: Mustang’s
2008:
Predal sa deväťmiliónty
kus vozidla Mustang.
2010: Mustang
gets new styling.
2009:
2011:
2010:
2012:

Mustang
oslavuje
45. výročie
svojho vzniku.
New
5.0-litre
‘Coyote’
V-8 model
arrives.
Mustang
má
nový
dizajn.
Mustang Boss 302 returns to the line up.

2011:
2013:
2012:
2014:
2013:

Na trh prichádza nový motor, 5,0-litrový model V8 „Coyote“.
Global
launch for new model.
Do ponuky motorov sa vrátil Mustang Boss 302.
Mustang celebrates 50th anniversary.
Na celom svete uviedli do predaja nový model.

2014:

Mustang oslavuje 50. výročie svojho vzniku.

1966

1968

1969

1971

1976

1979

1986

1993

1996

2006

2011

2014
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Ako
sa rodia
sny

Vyhrajte darčekové
predmety z kolekcie
50. výročia Forda Mustang

Súťažná otázka: V ktorom ﬁlme
okrem už spomenutých v tomto
článku si zahral Ford Mustang?
__________________________________
Svoju odpoveď pošlite mailom
do 31. apríla 2014 na ford@summit.sk

Drsný či nežný, Mustang
ponúkol ﬁlmárom vždy
ten správny výraz alebo
pózu bez odvrávania.
Ford Mustang sa za 50 rokov stal
jedným z najikonickejších automobilov na svete. Aj preto bol neprehliadnuteľnou súčasťou mnohých
ﬁlmov či počítačových hier.
Po prvý raz sa meno Mustang objavilo na
koncepte roadsteru z roku 1961. Exoticky
vyzerajúci dvojmiestny automobil s motorom
V4 za prednou nápravou sa však predviedol
len na okruhu. Sériovú podobu sa Ford rozhodol prepracovať. Projekt, ktorý postupne
získal podporu aj najvyššieho šéfa značky

Lee Iaccocu, dotiahol do konca Joe Oros.
Musel splniť päť podmienok: 1. Auto musí byť
pre štyroch s dvoma samostatnými sedadlami
vpredu a radením na podlahe. 2. Nesmie
vážiť viac ako 1 100 kg. 3. Nesmie byť dlhšie
viac než 4,5 metra. 4. Musí stáť menej ako
2 500 dolárov. 5. Musí ponúkať rôzne možnosti pohonu a komfortnej výbavy.
Vývoj trval len 18 mesiacov a na zníženie
nákladov sa použili komponenty z iných
modelov. Hoci Mustang stál na podvozku
Falconu, mal kratší rázvor a bol o niekoľko
milimetrov užší a nižší. Prepracovaný rám bol
optimalizovaný pre kabriolet, aby sa zabezpečila dostatočná tuhosť karosérie. Základná

verzia s radovým šesťvalcom sa dostala na
1 170 kg, top model s motorom V8 vážil 1 400
kg. Ford auto odhalil netradične 17. apríla
1964 na svetovej výstave v New Yorku. Až
2 600 článkov vyšlo na druhý deň v novinách
a ešte v tom roku v septembri sa Mustang
predstavil aj na striebornom plátne – v „bondovke“ Goldﬁnger.
Ford Mustang má bohatšiu ﬁlmovú a televíznu kariéru než ktorýkoľvek iný automobil. Jeho
3 200 účinkovaní je zadokumentovaných aj
v internetovej databáze MustangIMDB.com,
ktorú založil člen islandského Mustang klubu
Stefan Thorarensen. Účinkovanie s Jamesom Bondom si zopakoval ešte niekoľkokrát.

Tmavozelený Fastback
390 GT prevetral Steve
McQueen ako poručík Bullitt

Účinkoval vo viacerých „bondovkách“, tento červený Mach 1 je
z ﬁlmu Diamanty sú večné

Mustang sa verejnosti po prvý
raz predstavil 17. apríla 1974 na
Svetovej výstave v New Yorku

12 1/2014

Asi najväčšiu slávu mu však priniesol Steve
McQueen v úlohe poručíka Bullitta. Tmavozelený Fastback 390 GT v súboji s Dodgeom
Charger v uliciach San Francisca, to je
skutočná klasika ﬁlmových automobilových
naháňačiek.
Ďalším slávnym Mustangom sa stala Eleanor. Najprv ako Mach 1 v origináli snímky 60
sekúnd H.B. Malickiho (hral aj hlavnú úlohu),
ktorú v roku 2000 oživil Dominic Sena. Eleanor tu stelesnil Shelby GT 500, ktorého si
na ﬁnálnu sekvenciu necháva Nicolas Cage.
Mustang zapadol do každého prostredia od
futuristického (Späť do budúcnosti) cez apokalyptické (Rely smrti, Transformers) až po

Legendárny skok ponad zápchu v
60 sekúnd, po ktorom Shelby GT
500 dostal škaredý facelift

romantické (Aféra Thomasa Crowna, Denník
princeznej) a komediálne (Bean, K9: Môj priateľ so studeným ňufákom). Bol sexi v Charlieho anjeloch i drsný v Som legenda, naleštený
i omlátený a predovšetkým vždy vynikajúci.
„Rozhodol som sa pre Mustang, pretože
je to automobil, ktorý je skutočným predstaviteľom americkej kultúry,“ povedal Scott
Waugh, režisér ﬁlmu Need for Speed. „Dokonale stelesňuje predstavu moderného výkonného automobilu a vďaka účinkovaniu
v mnohých ﬁlmových naháňačkách sa stal
doslova ikonou.“ Film nakrútený na motívy známej počítačovej hry sa do kín dostal
v marci 2014, hlavnú úlohu a česť šoférovať

nový Mustang dostal herec Aaron Paul. V ére
počítačových efektov a trikov sa tvorcovia
rozhodli pre jedinečný krok a naháňačky zinscenovali naživo so skutočnými vozidlami.
Fanúšikovia uvedenej série videohier si
už môžu vyskúšať virtuálnu jazdu v novom
Mustangu vďaka bezplatnému hernému
doplnku na stiahnutie pre hru „Need for
Speed™ Rivals“. Hráči si v hre môžu svoj
Mustang navyše upraviť prostredníctvom
piatich obľúbených dizajnov vytvorených pomocou on-line aplikácie Mustang Customizer,
z ktorých jeden vznikol na základe inšpirácie
zakladateľom RTR a šampiónom v driftingu
Vaughnom Gittinom Jr.

Nový Mustang môžu už teraz
virtuálne otestovať hráči
v Need for speed Rivals

Sexy ženy ako Farrah Fawcett
zo seriálu Charlieho anjeli musia
mať sexy auto, Mustang je ideálny

Napriek bojovému
maskovaniu v Rely smrti je to
stále jednoznačne Mustang

V hlavnej úlohe ako auto Aarona
Paula v najnovšom hollywoodskom hite Need for speed
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Školu šmyku
odporúčam každému
Moderátor Telerána a rádia Expres
Dodo Kuriľák nám prezradil
motoristické zážitky, ale aj to, ako
sa dostal k značke Ford.
Ste dosť všestranný nielen ako moderátor
Telerána či rádia Expres, ale aj ako spevák
kapely BHS. Čo vám je z týchto aktivít k srdcu
najbližšie?
Mám rád obe moderovania, lebo jedno aj
druhé je absolútne iné. V rádiu ma nikto nevidí, tam môžem sedieť aj v pyžame, strapatý,
ale v televízii ma všetci vidia a tam musím byť
za pekného a usmiateho. Najradšej mám však
spievanie s orchestrom BHS (Bratislava Hot
Serenaders.)
Tak spev je vaše obľúbené hobby? Ako ste sa
k nemu dostali?
Ako dieťa som spieval v speváckom aj opernom zbore, takže to tak vyšlo, že moje prvé
zamestnanie bolo v štátnom divadle v Košiciach. Spieval som tam ako člen operného
zboru. Neskôr som pracoval v televízii a cez
prácu asistenta zvuku a režiséra ozvučenia
som sa nakoniec dostal až k moderovaniu.
Máte vyštudovaný operný spev?
Som vyštudovaný technológ výroby hudobných nástrojov a mal by som sedieť
v konštrukcii nejakého podniku, navrhovať
technologické postupy, zlepšenia. Popri škole
som urobil štátnicu z ladenia klávesových
nástrojov, ale nič z toho nevyužívam. Človek
však nikdy nevie.

Nechajte sa inšpirovať. Ak nemáte navigáciu zabudovanú v aute, použite tú z
telefónu. Keď vydá hlasový povel, rádio
sa automaticky stíši.
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Ak by sme odbočili od umenia do sveta
motoristov, čo by ste nám povedali o aute,
ktoré musí spĺňať vaše kritéria?
Asi budem iný ako väčšina motoristov, ale
mne osobne by stačilo ekologické a úsporné
auto, ktoré by dosahovalo tých 130 km/h a
viac nepotrebujem. Keď som bol v iných krajinách, tak som zisťoval, či prekračujú tiež rýchlosť ako u nás. Dozvedel som sa, že nemajú
dôvod porušovať dopravné predpisy. Prečo by
to robili? Predpisy sa majú dodržiavať a ja sa
s tým stotožňujem.
V ktorej zahraničnej krajine ste mali takú
skúsenosť?
Austrália. Jazdia tam presne podľa predpisov
a sú to naozaj zodpovední vodiči, dokonca
tam majú povolenú určitú toleranciu alkoholu.
Vyskúšal som si tam pravostranné riadenie,
ale povedal som si, že to nie je nič pre mňa. Aj
ako chodec som s tým mal problém. Mal som
v tom hokej.
Jazdíte na Forde Fiesta 1,6 Titanium Plus
s „automatom“. Ste spokojný s výberom?
Výbava ma prekvapila v dobrom, v žiadnom
inom aute som takú nemal. Absolútne mi vyhovuje. Využívam svetelné a dažďové senzory
a prepojenie telefónu cez bluetooth, využívam
aj čítanie esemesiek z centrálneho displeja
a hlasové ovládanie hudby. Mám obľúbené internetové rádia, ktoré využívam cez aplikácie
a cez bluetooth - to počúvam nahlas v aute.
Zároveň, keď mi povie navigácia, že mám
odbočiť, tak sa rádio inteligentne stíši. Tento
komfort mi vyhovuje. Pre mňa je to potom
príjemná jazda a nič ma nerozčúli. Je to môj
prvý vlastný Ford v peknej farbe Hot Magenta.
Moje štyri kamarátky čakajú, kedy si rozmyslím ho predať, ale to tak skoro nebude. ☺
Pred kúpou Fiesty ste mali hybrid. S takým
autom nemá u nás veľa ľudí skúsenosť...
Bolo to dobré auto, ale ak to mám porovnať
s Fiestou, tak to čo som ušetril na palive
s hybridom, som zaplatil v servise a keď to
spriemerujem, tak ma to stojí presne toľko,
koľko ma stojí nová Fiesta. Spotreba na nej
mi vychádza v priemere 6 litrov na 100 km
a na taký motor je to výborné. Servis je určite lacnejší ako ten, do ktorého som chodil
s predchádzajúcim autom, a preto som nadmieru spokojný.
Ako ste sa dostali k značke Ford? Máte nejakú
dobrú skúsenosť alebo dobré odporúčanie?

Mal som možnosť si Ford vyskúšať na škole
šmyku v Driving Academy v Orechovej Potôni.
Páčili sa mi jazdné vlastnosti Focusa, a tak
prečo nie Ford. Presvedčil som sa, že bezpečnosť je tu na prvom mieste. Nemal som už
potom nad čím váhať. Priznám sa, že som si
predtým čítal rôzne recenzie na Ford Fiesta,
ale osobná skúsenosť ma najviac presvedčila.
Hladký prejazd retardérmi či inými nerovnosťami na cestách. Prekvapilo ma, že sa vie
šikovne otočiť na malej ploche.
Ešte sa vrátim ku škole šmyku. Sama som ju
absolvovala a určite by som ju odporučila.
S akým pocitom ste po tréningu odchádzali vy?
Dalo mi to veľa a odporúčam to každému
vodičovi. Napríklad už viem, že pri prekážke
na ceste nebudem silovo rúčkovať, ale volant
budem držať pevne – doprava, doľava a vrátim do pôvodnej polohy.
Spomínali ste, že ste vzorový vodič, pokiaľ ide
o rýchlosť. Nelákalo vás niekedy vyskúšať si
nejaké športové auto?
V USA som si vyskúšal Ford Mustang kabriolet. Dodnes mám z neho odložené fotky. Mal

som ho na dovolenke osem dní, tak to bolo
úžasné! Možno len tá spotreba bola vyššia
na môj vkus. Zaujímavé bolo, že mi Mustang
chválili domáci, stávalo sa mi na križovatkách, že ho obdivovali. Bolo mi to čudné, že
v USA chvália americké auto, ale bolo to milé.
Nuž, keby bol Mustang v takej cene ako Fiesta, tak si kúpim aj dva! ☺
Ako ste na tom s parkovaním? Mnohí z neho
majú až panický strach...
Parkovanie ma veľmi baví ako aj cúvanie
s autom. Hoci nemám parkovacie senzory,
nechýbajú mi. Snažím sa presne a rovnomerne všetko zvládnuť, tak ako mám.
Aké sú podľa vás ženy za volantom?
Pekné sú (úsmev), ale niekedy málo predvídajú a nepozerajú do spätných zrkadiel.
Narúšajú tým plynulosť cestnej premávky. To
nemám rád. Nuž, taká je moja skúsenosť.
Zanadáva si Dodo Kuriľák niekedy za
volantom?
Dnes som si zanadával, keď kamionista buď
zaspával alebo esemeskoval na diaľnici. Pre-

Výlety v USA
spríjemňoval
Dodovi Kuriľákovi
Ford Mustang.

chádzal bez smerovky do môjho jazdného
pruhu, bol som už v odbočovacom a nevedel
som, čo mám robiť, či v tej chvíli zrýchliť alebo
spomaliť...
Ste disciplinovaný vodič? Čo vy a pokuty?
Už dávno som nemal nejakú zlú skúsenosť.
Asi pred dvomi rokmi som platil okolo 50 eur
za nedodržanie rýchlosti v obci. Nakrúcali
sme reklamný spot na rádio a ponáhľal som
sa. V obci bola 70-tka, ale zmenilo sa to dosť

rýchlo na 50-tku a ja som to nepostrehol.
Bože, ja čo dodržiavam rýchlosť, tak som
takto dopadol, no čo už...
Zažili ste vo svojom živote niečo adrenalínové,
na čo len tak skoro nezabudnete?
Tandemový zoskok! Musel som sa prekonať,
mám obavy z výšok hoci lietadlo zvládam. Bol
to neskutočný adrenalín, odporučil by som to
každému.
Text: Alena Chorvátová
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Úspornejší než
kedykoľvek
predtým
V porovnaní s predchádzajúcim modelom je kabína oveľa
priestrannejšia. Ponúka väčší priestor v oblasti pliec, vyšší
strop a lepšiu viditeľnosť, rovnako ako aj pohodlnejšiu jazdnú
polohu. Sklon aj vzdialenosť stĺpika riadenia sú plne ﬂexibilné.

Modely radu mikrobusov M2 dokážu odviezť až osemnásť ľudí.

Pracovisko vodiča ukrýva praktické
úložné priečinky.

Transit má mnoho podôb. Pre komfortnú prepravu osôb je obľúbeným
pomocníkom hotelov aj taxikárov.

Pri úžitkových vozidlách
nerozhoduje len cena, ale aj
prevádzkové náklady a prepravné
schopnosti. Presne v týchto dvoch
disciplínach nový Transit exceluje.
S novou generáciou „veľkého“ Transitu
pokračuje proces obnovy portfólia ľahkých
úžitkových automobilov spoločnosti Ford pre
Európu. Len pred 24 mesiacmi sa ako prvý
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predstavil Transit Custom, teraz prichádza
Transit. Obnova portfólia bude zavŕšená
uvedením modelov Transit Connect a Transit
Courier ešte počas tohto roka. Úplne nový
Transit je postavený na špičkovej globálnej
platforme. V ponuke nahrádza ťažšie verzie
modelov Transit a pridáva sa k úspešnému
modelu Transit Custom. Spolu tak nadväzujú
na takmer 50-ročnú tradíciu úžitkových modelov Fordu. Prvý Transit zišiel z výrobnej
linky v roku 1965 a spolu sa ich vyrobilo už
sedem miliónov.

Pre Transit budú na výber tri verzie vznetového motora 2.2 TDCi Duratorq: 74 kW,
92 kW a 114 kW. Stredná sa dodáva aj ako
ECOnetic so spotrebou len 6,4 l/100 km, čo
zodpovedá 169 g/km CO2 (pri obmedzovači
rýchlosti prednastavenom na 100 km/h).
Transit je tak najekologickejším a najúspornejším modelom v segmente. V porovnaní
s verziou ECOnetic predchádzajúceho modelu Transit sa spotreba paliva znížila o ďalších šesť percent. Podarilo sa to dosiahnuť
jedinečnou kalibráciou motora, automatic-

kým systémom Štart-stop a priekopníckou
funkciou ovládania zrýchlenia. Zákazníci si
môžu vybrať aj motory HDT6 s výkonom 92
kW a 114 kW, ktoré spĺňajú emisnú normu
Euro HDT VI. Všetky pohonné jednotky sa
štandardne kombinujú so šesťstupňovou
manuálnou prevodovkou. Transit je dostupný s pohonom predných, zadných alebo
všetkých kolies.
Novinka ponúka dlhšie servisné intervaly – až 2 roky alebo 50 000 km. Spoločnosť Ford optimalizovala aj proces údržby

VÄČŠÍ, LEPŠÍ, ÚSPORNEJŠÍ
Sedáky v prednom rade sú výklopné. Pojmú povinnú výbavu alebo
veci, ktoré nechcete nechať na
viditeľnom mieste.

Transit Chassis Cab a Double
Chassis Cab je ideálnym základom pre rôzne nadstavby.

Nová generácia má väčší objem nákladného
priestoru a inteligentné novinky, s ktorými je
tento priestor ešte praktickejšie využiteľný.

a opráv. Napríklad servisná prehliadka po
150 000 km sa skrátila z 5,4 na 4,2 hodiny,
výmena kotúčov zadných bŕzd trvá 1,3 hodiny (z 2,6 hodiny). V rámci namáhavého
testovania zvládol nový Transit skúšky, ktoré
zodpovedajú jedenástim miliónom kilometrov v Európe a Severnej Amerike – akoby
275-krát obišiel okolo sveta. Z toho viac než
500 000 km za volantom sedeli skutoční
zákazníci modelov Transit. Súčasťou jedného z mnohých neštandardných a mimoriadne náročných testov bol napríklad aj náraz
na 150 mm vysoký obrubník pri rýchlosti
60 km/h. Úsporu prinášajú aj ďalšie konštrukčné riešenia na predchádzanie a rýchlu
opravu drobných poškodení pri každodenných kontaktoch v premávke, ako sú vysoko
umiestnené svetlá či viacdielne nárazníky
s ochrannými prvkami.
Úplne nový Transit má v porovnaní
s predchádzajúcim nákladný priestor väčší
o 11 percent a mnoho inovatívnych prvkov,
ktoré sú zárukou jednoduchšieho a bezpečnejšieho prevozu nákladu. Do verzie Van
sa poľahky zmestia predmety základných
štandardných dĺžok, ako napríklad potrubia
alebo stavebné lepenky. Bočné dvere teraz
ponúkajú bezkonkurenčnú šírku otvoru až
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1 300 mm pre jednoduchšie nakladanie
a vykladanie pomocou vysokozdvižných vozíkov. Zákazník má na výber tri rôzne dĺžky,
tri rôzne výšky strechy a celkovú hmotnosť
až do 4,7 tony. Transit sa okrem klasickej
skriňovej dodávky Van dodáva ako šesťmiestny Double Cab-in-Van (DCiV), Kombi
a Kombi Van na prepravu osôb, Chassis Cab
a Double Chassis Cab pre rôzne nadstavby
(napr. valník). Rad mikrobusov M2 odvezie
až osemnásť ľudí.
Medzi praktické prvky patrí integrovaný
schodík na zadnom nárazníku s vysokým
uchytením, ľahko umývateľná podlaha nákladného priestoru, kotviace body na bočnej
stene zodpovedajúce normám DIN a ISO,
špičkové osvetlenie nákladného priestoru
s technológiou LED či výrazné označenie upozorňujúce na dvere otvorené do
90-stupňového uhla. Nová kabína je oveľa
priestrannejšia a ponúka pohodlnejšiu pozíciu za volantom. Sklon aj vzdialenosť stĺpika
riadenia sú plne ﬂexibilné. Súčasťou úplne
nového interiéru so štýlovým prístrojovým
panelom je mnoho inteligentných odkladacích priestorov, napríklad polica nad hlavou
či priestor pod dvojitým sedadlom pre spolujazdca. Zásuvka na 230 V poslúži na nabí-

janie rôznych zariadení aj bez špeciálneho
adaptéru. Kabína ponúka výrazne nižšiu
úroveň hluku. Nový Transit sa pýši mnohými vymoženosťami z osobných vozidiel
značky Ford, ku ktorým patrí systém SYNC
s funkciou núdzového volania Emergency
Assistance, adaptívny tempomat s funkciou
upozornenia na predmety pred vozidlom,
systém sledovania jazdných pruhov, systém
na sledovanie pozornosti vodiča či zadná
kamera s asistentom pripojenia k ťažnému
zariadeniu.
Konštruktéri spoločnosti Ford vyladili podvozok pre bezkonkurenčné jazdné vlastnosti
a istejšie ovládanie. Transit disponuje najnovším elektronickým systémom ovládania
stability s inovatívnymi funkciami, ako napríklad ovládanie stability pri jazde do zákrut.
Ide o jedinečnú technológiu, ktorá bezpečne
a stabilne spomalí vozidlo pri vjazde do
zákruty (napríklad výjazd z diaľnice), ak do
nej vchádza veľmi rýchlo. K ďalším funkciám
patrí systém adaptívnej kontroly záťaže
(Load Adaptive Control), systém na ochranu
proti prevráteniu vozidla (Roll Stability Control), ovládanie stability pri rozkolísaní prívesu (Trailer Sway Control) a asistent rozjazdu
do kopca (Hill Start Assist).

ÚPLNE NOVÝ FORD TRANSIT
Úspornejší než kedykoľvek predtým
Množstvo výhod robí z Fordu Transit ideálneho pomocníka pri podnikaní.
Vďaka motorom ECOnetic dosahuje neprekonateľnú spotrebu
iba 6,4 l/100 km a emisie C02 len 169 g/km.
Ako podnikateľ určite tiež oceníte najnižšie prevádzkové náklady,
ako vodič zasa najväčšie predné sklo a úplne novú konštrukciu karosérie.
ford.sk
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Prepínanie
medzi
jednotlivými
typmi pohonu
má jednoduché
ovládanie.

Úžitkové schopnosti, bezpečnosť,
cena a náklady na prevádzku
vozidla. To je kombinácia
parametrov, ktoré rozhodujú pri
výbere vozidla v triede pick-upov.
Preferencie zákazníkov, ktoré idú
ruka v ruke s výsledkami predaja
potvrdzujú, že Ford Ranger je
optimálnou voľbou.
Ranger je vozidlo na prácu aj na voľný
čas. „Obojživelník“, ktorý zvláda terén,
blato aj brodenie vodou. Ochotne odvezie
stohy slamy, štvorkolku alebo tonu vriec s
cementom. S prehľadom utiahne aj koňa,
a to doslovne. Sily má totiž dostatok aj na
3,5-tonový karavan alebo loď. Je obľúbeným spoločníkom pracovníkov v lesníckych,
vodárenských a energetických spoločnostiach, ale aj chlapov hospodárov či tých,
ktorí si jednoducho potrpia na trendy a
imidž „tvrdého“ chlapa.
Ak vás táto kategória vozidiel láka, ponúkame vám skúsenosti a dojmy redaktorov,
ktorí si vyskúšali najpredávanejšiu verziu
typu Ranger, model 2,2 TDCi s výkonom
110 kW/150 k s dvojitou kabínou.
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Ak potrebujete občas previezť čln, snežný skúter,
štvorkolku, potápačské vybavenie alebo viac zvierat a to aj na miesta, ktoré neležia práve v dosahu
pohodlných asfaltových ciest, riešením je práve pickup vybavený
príslušnou nadstavbou. Nový Ford Ranger síce nepatrí medzi
luxusné autá, no je to dostatočne pohodlný a maximálne
bezpečný pickup pri zachovaní nadštandardných
terénnych vlastností.
Martin Domček, Plus 7 dní

Deklarovanú brodivosť
až 800 mm preverovali
redaktori Motoringu.
Foto: Benedikt Szkipala

Ford Ranger je auto
pre ozajstného chlapa
pôžitkára či objaviteľa.
Ale aj pre ﬁremnú klientelu
preferujúcu auto so silnými
terénnymi schopnosťami.
Páči sa mi, že Ranger nemusia
zvládať proﬁ šoféri vyškolení
na jazdu terénom. Prepínanie
medzi jednotlivými typmi
pohonu (4x2, 4x4 a redukčná
4x4) sa deje otočným prepínačom za radiacou pákou.
Trieda pracovných pick-upov
má - podľa mňa - nového
vodcu. Ford Ranger sa ukázal
nielen ako výborný terénny
sprievodca, ale aj ako komfortný zdolávač normálnych
životných situácií. Firmy sa
isto potešia faktu, že
utiahne až 3,5-tonový
brzdený príves.

Pri stavbe auta konštruktéri
nezanedbali žiadny detail. Podarilo
sa im vytvarovať karosériu, ktorá má
silne sklonené predné okno, napriek tomu tým
vyváženosť tvarov a ani proporcie neutrpeli.
Dosiahli tým výbornú aerodynamiku,
ktorú Ford dobre využije najmä na diaľnici.
Máloktorý konkurent má takú nízku hladinu
aerodynamického hluku. Karoséria je dobre
odhlučnená aj od zvukov z motorového
priestoru. Najsilnejším dojmom z karosérie
je jej pevnosť a odolnosť voči krúteniu.
Ford v teréne nevŕzga a netrpí.
Pracovisko vodiča je ergonomicky
v poriadku.
Martin Vasiľ, Offroad 4x4

Ranger hviezdi v drsnom teréne. Dvadsaťosemstupňové
nájazdové uhly vpredu aj vzadu a minimálne previsy
znamenajú, že sa nemusíte báť o nárazníky a môžete sa
kolmo vybrať aj do toho najväčšieho stúpania. Svetlá výška na
úrovni 229 mm a tvrdé železo na podvozku zasa, že môžete vojsť do
koľají aj štrku a nič nepoškodíte. Najväčšie prekvapenie sa koná pri
bežnej jazde. Kedysi bol pickup synonymom pre jazdu od zvodidiel
k zvodidlám, nový Ranger to popiera. Pri cestovnej rýchlosti okolo
120 – 130 km/h je to prekvapivo pohodlný spoločník, nič nebúcha,
neskáče a vnútri si užívate ticho ako v bežnom osobnom aute.
A prekvapila aj spotreba dvojtonovej škatule. Dlhodobý priemer
9,6 litra znamenal aj niekoľko hodín v ťažkom teréne na pohone 4x4
alebo dokonca jazde cez redukciu, k tomu diaľnice a dlhé
stúpania. Kým sme s ním jazdili len po meste a obchvatoch,
číslo bolo ešte o liter nižšie.
Ľuboš Mistrík, www.etrend.sk

Ranger je pripravený zvládnuť aj
extrémne podmienky. Pri prechode
zložitým terénom sú však dôležité
aj skúsenosti a reakcie vodiča.
Foto: Benedikt Szkipala

Peter Mihálik, Automagazín
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Hurá na výlet
Dovolenková sezóna klope
na dvere. Ak sa tento rok
vyberiete na cestu za vytúženým
relaxom autom, patríte medzi
väčšinu. Doprava autom je totiž
najvyužívanejšou, i keď pomerne
náročnou možnosťou.
Cestu autom si pozorne naplánujte. Vyrobte
si itinerár s presnou trasou cez plánovač
cesty na webe (napr. www.viamichelin.
com). Okrem počtu kilometrov a času trvania cesty sa pripravíte aj na výdavky na
palivo a diaľničné poplatky. Pri zadávaní
priemernej spotreby počítajte so zvýšenou
spotrebou, plne naložené auto so zapnutou

klimatizáciou môže spáliť aj o 2 l paliva na
100 km viac. Praktické je mať k dispozícii
navigáciu. Ak nie je súčasťou výbavy auta,
požičajte si ju alebo si stiahnite aplikáciu do
mobilu. Pri vozidlách vybavených systémom
SYNC po pripojení telefónu cez bluetooth
počujete pokyny navigácie priamo z audio
systému vozidla (hlasitosť rádia sa vtedy
stíši).
Poznačte si dôležité čísla: na slovenskú ambasádu/ konzulát v danej krajine
(kontakt dostanete cez SMS po prechode
hranicou), na tiesňové volania (vo väčšine
európskych krajín už funguje číslo 112)
a poruke majte aj číslo na asistenčnú službu v prípade nehody alebo poruchy auta.
Skontrolujte si, či máte uhradené poistenie
auta. Nezabudnite si doma zelenú kartu

a tiež medzinárodný formulár záznamu
o nehode. Odporúčame zabezpečiť si aj
cestovné poistenie pre celú rodinu (vo
viacerých poisťovniach je možné poistiť sa
online). Preštudujte si základné dopravné
predpisy v tranzitných i cieľovej krajine.
Vyberte z interiéru aj batožinového
priestoru všetky zbytočné predmety, ktoré
sa tam počas roka nechtiac zatúlajú, bude
sa vám hodiť každý centimeter kubický. Ak
hrozí, že budete mať kufor nabalený až po
strechu, zvážte radšej použitie strešného
nosiča. Nesprávne upevnená batožina
predstavuje pri prudkom brzdení vážne
riziko pre celú posádku. Správne uchytenie
detských sedačiek, použitie bezpečnostných pásov a nastavenie hlavových opierok
je už pre vás, veríme, samozrejmosťou.

Občerstvenie zníži stres
a zvýši pohodu posádky

Čomu treba pred cestou
na dovolenku venovať
pozornosť?

Najdôležitejší je pitný režim – vhodná je
neperlivá minerálka alebo nesladený čaj v
primeranom množstve. Neodporúčajú sa
sladké nápoje, zvyšujú pocit smädu a deti
sa s nimi zbytočne nalievajú, lebo im chutia.
Tradícia rezňov na cestu je silná, no počas
cesty radšej jedzte len ľahko stráviteľné
potraviny (ovocie, očistenú zeleninu, obložené pečivo), aby ste dovolenku neprežili s
pokazeným žalúdkom. Na jedlo sa môžete
zastaviť aj po ceste . Spravíte si prestávku
a deti budú mať o zážitok viac.
Do príručnej batožiny si pribaľte aj lieky,
ktoré užívate pravidelne. Ak ste šofér, overte
si, či lieky, ktoré momentálne užívate neznižujú koncentráciu.

Pred odjazdom odporúčame dať si skontrolovať
stav vozidla, aby ste počas cesty na vytúženú
dovolenku predišli zbytočným prestávkam a
výdavkom kvôli zlému stavu auta.
Čomu treba pred cestou na dovolenku
venovať pozornosť?
Klimatizácia – neprečistená klíma môže do
interiéru auta vypúšťať až 7-násobne viac baktérií
ako sa bežne vo vzduchu nachádza.
Čelné sklo a stierače – skontrolujte, či nie je
čelné sklo poškodené. Aj malá prasklinka sa
môže rozrásť na nebezpečnú puklinu. Pozor
na opotrebované gumičky stieračov. Môžu
byť príčinou otravného zvuku pri stieraní a zlej
viditeľnosti na vozovku, čo je v silnom daždi
obzvlášť nebezpečné.

Čo zobrať deťom do auta
Vankúšik, obľúbenú deku, náhradné oblečenie ak sa spotia alebo oblejú, tienidlá na
okná, obľúbené hračky, CD s rozprávkami a
pesničkami. Dobrým tipom je aj nová hračka, ktorá dieťa zabaví dlhšie ako tá, ktorú už
má okukanú a obchytkanú.
V dnešnej dobe dobre poslúži aj tablet
alebo smartfón s hrami vhodnými pre deti,
prípadne prenosný DVD prehrávač. Ten by
však mal byť pevne uchytený, aby v prípade
kolízie neublížil posádke.
Poruke vždy majte vlhčené utierky a papierové vreckovky.
Praktický organizér na ochranu sedadla je
tiež fajn, zmestia sa doňho všetky potrebné

drobnosti. Ak má navyše izolačnú priehradku
na jedlo a nápoje, nemusíte starším deťom
robiť „letušku“ - obslúžia sa sami.

Kedy vyraziť?

Pneumatiky – na dovolenku by ste nemali
vyrážať s „obutím“, ktoré má dezén nižší ako
3 mm, inak sa za dažďa vystavujete riziku
aquaplaningu. Pri plne naloženom automobile je
dôležitý správny tlak v pneumatikách.

Ak cestujete s deťmi, je načasovanie odchodu veľmi dôležité. Stratégie sú rôzne,
no vždy platí, že by ste mali byť pobalení
a prichystaní na cestu už deň vopred. Každý
si svoje deti pozná najlepšie, preto odchod
plánujte podľa ich režimu.
Barbora Čambalová

Vedeli ste?
Nové modely Ford vybavené komunikačným systémom SYNC majú funkciu Emergency
assistance, ktorá v prípade nehody automaticky volá záchrannú službu. Spojí sa s
operátorom, poskytne mu informácie o polohe vozidla a bude s ním komunikovať sama, ak
vodič nemôže. Stačí mať pripojený mobil cez bluetooth.

Tipy na hry

Aktivuje sa airbag
alebo sa zavrie
prívod paliva

Funkcia
Emergency
Assistance sa
aktivuje

Hádaj na čo myslím – túto hru pozdá
azda každý a dá sa hrať aj s menšími
deťmi. Najjednoduchšie je hádať zvieratká,
náročnejšie je hádať napríklad osobnosti.

SYNC použije
GPS a informáciu
z telefónu na
určenie polohy
vozidla

SYNC ohlási
posádke
vozidla v ich
preferovanom
jazyku, že
uskutoční
tiesňový hovor

Meno, mesto, zviera, vec – vhodná pre
staršie deti
Počítanie áut podľa farby – zábavná hra
pre súťaživé deti, zabaví ich na dlhý čas.
Vymýšľanie príbehu (reťaz) – začnite
rozprávať príbeh, potom každý člen posádky
postupne doplní jedno slovo/vetu.
Alebo vypnite autorádio, spievajte si alebo
nechajte deti recitovať básničky, ktoré sa
naučili v škôlke/škole
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SYNC nechá
otvorené spojenie
na komunikáciu
medzi posádkou
a dispečerom
záchrannej služby

Vopred nahraná
správa je
operátorovi
nahlásená v jazyku
predvolenom pre
danú krajinu

Členovia posádky môžu pokračovať
v hovore aj pri opúšťaní vozidla

Hovor a súradnice
sú adresované
priamo lokálnemu
operátorovi 112

Systém nechá
posádke desať
sekúnd na zrušenie
hovoru pred jeho
uskutočnením

Kontrolu stieračov a čelného skla
zvládnete aj sami. Stav bŕzd či podvozka
si nechajte skontrolovať v servise
s potrebným vybavením.

Brzdy a podvozkové časti sú v zime extrémne
namáhané – zabrať im dajú najmä výtlky na
cestách.
Kvapaliny - skontrolovať treba brzdovú kvapalinu,
chladiacu zmes, zmes do ostrekovačov, olej.
Svetlá – kontrola nastavenia a funkčnosti
svetiel určite nezaškodí. Pri plnom zaťažení auta
pasažiermi a batožinou je tiež potrebné upraviť
sklon reﬂektorov.
Povinná výbava auta – reﬂexné vesty pre
všetkých pasažierov (majte ich na dosah ruky),
autolekárnička, výstražný trojuholník, ťažné lano,
súprava náhradných žiaroviek, zdvihák a kľúč na
koleso, sada na opravu defektu/funkčná rezerva.
Ak máte bezpečnostné matky na diskoch, určite
si nezabudnite kľúč k nim. Bez neho koleso s
defektom nevymeníte. Destilovanú vodu do
chladiča môžete v prípade núdze použiť aj do
ostrekovačov.
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FordInside | Téma: EcoBoost

Spotreba pa liva

Motor Ford 1.0 EcoBoost sa stal
suverénnym víťazom posledných
dvoch ročníkov prestížnej
medzinárodnej ankety “Engine
of the year“. Okrem mnohých
technických inovácii a riešení,
ktoré boli ocenené, porota
hodnotila aj kategóriu, ktorá je pre
bežného užívateľa pravdepodobne
najzaujímavejšia – spotrebu
paliva. Práve tejto téme budú
venované nasledujúce riadky.
V roku 2009, keď Ford uviedol motor 2.0
EcoBoost, prvý z radu EcoBoost, sľuboval
o 20% vyšší výkon a o 20% nižšiu spotrebu
paliva a produkciu emisii CO2 voči predchádzajúcej generácii benzínových motorov
Ford. Táto téza platila a platí aj pre ďalšie
motory EcoBoost s objemom 1.6 l a 1.0 l.
Tabuľkové údaje o spotrebách uvádzané
výrobcom tento fakt iba dokazujú. Naprí-
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klad motor 1.0 EcoBoost s výkonom 92 kW
vo Focuse III. generácie spotrebuje podľa
testov výrobcu v kombinovanom cykle 5,0 l
paliva na 100 km, pričom výkonovo porovnateľný motor vo Focuse II. generácie 1.8
Duratec s výkonom 92 kW spotrebuje 7,0
l/100 km.
Ako je to ale so spotrebou paliva v skutočnej premávke a aký je vlastne vzťah
medzi spotrebou paliva uvádzanou v technickom preukaze vozidla a certiﬁkáte konformity (CoC – dokument, z ktorého vychádzajú údaje v OEV) a skutočnou spotrebou
vozidla? Na to, aby sme mohli zodpovedať
tieto otázky je nevyhnutné na začiatku
v krátkosti ozrejmiť, na akom základe údaje o spotrebách vznikajú.

Meranie spotreby v laboratóriu
Spotreby paliva uvádzané výrobcami
vozidiel sa určujú na základe smernice
80/1268/EHS. Na účely testu podľa spomenutej smernice sa využíva tzv. “európsky
jazdný cyklus”, ktorý pozostáva zo simulácie mestskej a mimo mestskej jazdy. Iba pre
ilustráciu spomeniem, že v prípade simulá-

cie jazdy v meste je priemerná simulovaná
rýchlosťou 19 km/h a teoretická prejdená
vzdialenosť je 1,013 km. V prípade jazdy
mimo mesta je simulovaná priemerná rýchlosť 62,6 km/h, teoretická prejdená vzdialenosť 6,955 km pričom vozidlo nepresiahne
rýchlosť 120 km/h. Takisto je potrebné spomenúť, že celý test prebieha v laboratórnych podmienkach. Počas testu sa nemeria
spotreba paliva, ale produkcia emisií CO2 a
spotreba paliva sa následne matematicky
vypočíta. Test prebieha pri teplote od 20
do 30˚C a počas testu sú v prevádzke iba
zariadenia nevyhnutné na chod motora (tzn.
bez spustenej klimatizácie, kúrenia, osvetlenia, audio systému apod.)
Zámerom tvorcov spomenutej legislatívy
nebolo zmerať spotrebu paliva vozidla v reálnych podmienkach, ale vytvoriť systém
merania, pri ktorom bude každé vozidlo
testované za rovnakých podmienok tak, aby
sa spotreby jednotlivých vozidiel dali hodnoverne porovnávať naprieč modelmi a výrobcami vozidiel. Spotrebu paliva v reálnych
podmienkach ovplyvňujú mnohé faktory,
a to hlavne štýl jazdy, rýchlosť jazdy, proﬁl
trate, kvalita vozovky, časté studené štarty,

poveternostné podmienky, technický stav
vozidla a mnohé ďalšie. Preto je prirodzené, že spotreba paliva vozidla v reálnych
podmienkach nemusí byť a najčastejšie
ani nie je totožná so spotrebou udávanou
výrobcom.

Test pod holým nebom
Na to, aby sme mohli našich zákazníkov
pravdivo informovať o spotrebe paliva v reálnej premávke, ktorá predstavuje významný náklad na celkovú prevádzku vozidla,
dlhodobo sledujeme a porovnávame dosahované spotreby motorov EcoBoost našich
zákazníkov a nášho pokusného testovania.
Jedným z mnohých testov spotreby prešli
motory 1.0 EcoBoost na jeseň 2013, kedy
naša spoločnosť participovala na ČeskoSlovenskom podujatí „Shell fuell save
challange“ zameranom na spotrebu paliva
organizovanom renomovaným výrobcom
a distribútorom pohonných hmôt spoločnosťou Shell. Na test boli použité tri vozidlá
Ford Focus 1.0 EcoBoost 92 kW s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou a jedno
vozidlo Ford Grand C-MAX s identickou

motorizáciou. Ako palivo sme zvolili benzín
Shell FuelSave Natural 95. Na meranie
dosahovaných spotrieb paliva dohliadala
spoločnosť TAMEX spol. s.r.o. prostredníctvom profesionálnych diagnostických zariadení EDM ECO. Takisto je nutné podotknúť,
že na vozidlách neboli vykonané žiadne
konštrukčné zmeny prispievajúce k úspornejšej jazde a takisto posádky boli zložené
z jazdcov, ktorí nemali predchádzajúcu
skúsenosť s motorom 1.0 EcoBoost.
Test sa uskutočnil na trase dlhej 550 km
z Bratislavy cez Banskú Bystricu a horský
prechod Čertovica do Liptovského Hrádku,
druhá časť testu pokračovala z Hrádku cez
Žilinu až do Ostravy. Jazdilo sa pri priemernej teplote vzduchu 10 ˚C po väčšinu času
v slabom vetre. Na to, aby výsledok mal čo
najväčšiu výpovednú hodnotu, posádky sa
vopred dohodli na rýchlostných limitoch,
ktoré počas testu nebudú výrazne prekračovať, ale ani podliezať. Pre jazdu v meste
a po okresných cestách sa rýchlostné limity
zhodovali s maximálnymi povolenými rýchlosťami (50 km/h v obci a 90 km/h mimo
obce). Pre jazdu na diaľniciach a rýchlostných cestách bola stanovená maximálna

rýchlosť 110 km/h, ktorá je aj Fordom odporúčaná ako maximálna pre dosahovanie
hospodárnej jazdy.
Po odjazdení celej dohodnutej trasy dosiahla najlepšia posádka na vozidle Ford
Focus spotrebu 4,55 l/100 km pri priemernej rýchlosti 62,5 km/h, najhoršia spotreba
na vozidle Ford Focus predstavovala hodnotu 4,95 l/100 km pri priemernej rýchlosti 59 km/h. Pre porovnanie normovaná
spotreba určená laboratórnym meraním je
pre tento typ vozidla 4,2 l/100 km pre mimo
mestský cyklus, 5,0 l/100 km pre kombinovaný cyklus a 6,3 l/100 km pre mestský
cyklus. Na väčšom a ťažšom vozidle Ford
Grand C-MAX spotreba na konci testu
predstavovala hodnotu 5,1 l/100 km (normovaná spotreba mimo mesta 4,6 l/100 km,
kombinovane 5,2 l/100 km, mestský cyklus
6,4 l/100 km). Zaujímavým zistením bolo, že
údaje o spotrebe paliva z meracej jednotky
EDM ECO sa odlišovali od údajov z palubného počítača maximálne o 0,2 l/100 km,
pričom palubný počítač ukazoval na jednom
vozidle spotrebu nižšiu, na inom totožnú
a na ďalšom dokonca vyššiu ako nezávislé
meracie zariadenie.
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Focus Mk1
(1998 - 2004)
1,6 l, 74 kW/100 k

Focus Mk2
(2005 - 2011)
1,6 l, 74 kW/100 k

Focus Mk2
(2012 - )
1,0 l, 74 kW/100 k

Zámerom testu nebolo ani tak dosiahnuť
laboratórne namerané hodnoty spotreby,
ako skôr veriﬁkovať úspornosť motorov Ford
EcoBoost v reálnych podmienkach prevažne
mimo mestských tratí pri dodržaní istých
zásad úspornej hospodárnej jazdy.
Celkové výsledky testu sú v zásade porovnateľné aj so spätnou väzbou od mnohých z
viac ako 1300 spokojných majiteľov vozidiel
Ford s motorom 1.0 EcoBoost na Slovensku,
ktorí nám úspornosť iba potvrdzujú. To neznamená, že každý majiteľ Fordu s motorom
1.0 EcoBoost dokáže jazdiť so spotrebou
4,55 l/100 km tak ako sa to podarilo nám.
Znamená to však, že pri troche snahy, jazdeckého umu a priazni počasia spotreba paliva v reálnych podmienkach nebude ďaleko
od toho, čo sa nameralo v laboratóriu.
V zásade možno konštatovať, že jedným
z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich
spotrebu paliva moderných benzínových
turbomotorov je technika jazdy, čo sa aj
potvrdilo rozdielnymi výsledkami jednotlivých posádok pri rovnakých podmienkach.
Napriek tomu je téza o významnej redukcii
spotreby paliva platná aj pre jazdca, ktorý sa
sústredí na hospodárnosť, ako aj pre jazdca
ktorý si užíva výraznú dynamiku, ktorú motor 1.0 EcoBoost ponúka. I keď sa konečná
hodnota spotreby paliva bude v takýchto
prípadoch líšiť, každopádne bude výrazne
nižšia ako spotreba, na ktorú sme boli pri
benzínových motoroch zvyknutí doposiaľ.
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Konečné namerané hodnoty v teste potvrdzujú trend úspornosti a hospodárnosti
motorov EcoBoost nielen v porovnaní s inými
benzínovými motormi, ale predstavujú aj
zaujímavú alternatívu k dieselovým motorom
z hľadiska spotreby a celkovej ekonomiky
prevádzky, o čom svedčí aj komerčný úspech

tohto radu pohonných jednotiek. Každé druhé
osobné vozidlo Ford predané na slovenskom
trhu v roku 2013 malo totiž pod kapotou práve
niektorý z motorov EcoBoost.
Pripravil: Ján Vrábel, Produktový špecialista
Summit Motors Slovakia
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FordInside | Servis
všetko ovplyvňuje výslednú cenu za servisnú
prehliadku. Viac o cenách servisných prehliadok je uvedené v tabuľke nižšie.
História návštev v servise je zaznamenaná
v Servisnej knižke vozidla. Dnes už sú tieto
prehliadky v autorizovaných servisoch Ford
evidované aj v elektronickej podobe. Čo
prináša táto novinka zákazníkom? Nahradí
papierové knižky?
Spoločnosť Ford postupne zavádza v celej
Európe nový spôsob digitálneho zaznamenávania servisných úkonov. Servisné knižky,
ktoré poznajú naši zákazníci v súčasnosti sa
postupne menia z papierovej na elektronickú
formu. Dnes už všetky osobné vozidlá majú
zavedený elektronický systém servisnej knižky, teda zaznamenávania údržby. Servisná
knižka bude aj naďalej dostupná, a to z dôvodu oboznámenia užívateľa so špeciﬁckými
údajmi ako napríklad záručné podmienky.
Výhod pre zákazníka je hneď niekoľko:
digitálna evidencia servisných činností je
podrobnejšia a je možné ju zákazníkovi na

požiadanie vytlačiť, záznamy o vozidle zostanú uchované aj v prípade straty Servisnej
knižky a evidencia je presnejšia aj pri návšteve servisu v zahraničí. A tým sa, ako som
už spomenul, zvyšuje hodnota vozidla pri
ďalšom predaji.
Vykonávanie pravidelných prehliadok patrí
do rúk skúsených mechanikov
autorizovaného servisu. Akým spôsobom
môže sám majiteľ resp. užívateľ vozidla
prispieť k udržaniu jeho dobrého stavu?
Máte na záver nejaké tipy?
Každý jeden majiteľ vozidla priamo ovplyvňuje
technický stav svojho vozidla. Preto sa vo
všeobecnosti odporúča pravidelne kontrolovať
stav prevádzkových kvapalín, pneumatík, skiel
a funkčnosť vonkajšieho osvetlenia.
Na záver malá rada: nezanedbávajte
preventívnu prehliadku jednoducho preto, že
ide o dodatočné náklady. Stoja menej ako
neskôr veľké, náročnejšie opravy resp. nehody na ceste spôsobené zanedbaným stavom
vozidla.

Pravidelnou údržbou k nižším nákladom
Majitelia vozidiel majú svoje
autá radi, ale mnohí z nich majú
sklon byť ľahostajní, keď ide o ich
údržbu. Pokiaľ nie je problém
s vozidlom očividný, zanedbávajú
ich pravidelné prehliadky.
Výrobcovia apelujú na dôležitosť pravidelných
servisných prehliadok, aby mohol zostať stav
vozidla v top kondícii. Vozidlá majú svoju
životnosť, takže s ich pribúdajúcim vekom to
platí dvojnásobne. Nemýľme si servis s ordináciou, ktorú často krát navštívime, až keď
sa objaví problém. Predpísaná pravidelná
starostlivosť o vozidlo im pomáha predchádzať. Na tému servisných prehliadok vozidla
sa zhovárame so špecialistom pre popredajnú sieť značky Ford na Slovensku, Jurajom
Štroncerom.
Ako vnímate povedomie zákazníkov
o pravidelných prehliadkach vozidla?
Mení sa ich postoj k tejto téme s rastúcim
vekom vozidla?
Majitelia vozidiel si často mylne spájajú
pravidelnú údržbu so záručnou dobou a domnievajú sa, že po uplynutí záručnej doby
na vozidlo tieto úkony už nie je potrebné

vykonávať. Pravidelná údržba slúži na to, aby
vozidlo ostalo v dobrej kondícii počas celej
jeho životnosti. Zároveň zvyšuje jeho hodnotu
pri ďalšom predaji, lebo dnes takmer prvou
otázkou pri kúpe jazdeného vozidla je práve
to, či je dostupná servisná história a ak áno,
tak kde bola vykonávaná.
Ale ako to býva zvykom, na všetko sa zabudne a rovnako je to aj s plánovanou údržbou. Majitelia vozidiel s narastajúcim vekom
vozidla neprikladajú dôležitosť predpísanej
údržbe. Tým vystavujú svoje vozidlo riziku
poškodenia niektorej z častí hnacieho ústrojenstva (motor, prevodovka, atď.), ktoré je
omnoho nákladnejšie ako prevencia. Navyše
treba dodať, že v prípade neabsolvovania
predpísanej údržby vozidla sa zákazník vystavuje riziku možných komplikácií pri uznávaní
záručných opráv.
Ako často je potrebné absolvovať pravidelnú
prehliadku vozidla?
Pri preberaní svojho nového vozidla dostane každý zákazník informáciu o plánovanej
údržbe svojho vozidla, resp. o servisných
intervaloch od predajcu. Na všetkých osobných vozidlách je tento interval 20 000 km
alebo raz ročne, podľa toho čo nastane skôr.
Pri úžitkových vozidlách sa tieto intervaly líšia
v závislosti od konkrétneho modelu. Tieto

informácie sa vyskytujú aj v Servisnej knižke,
ktorá je súčasťou dokumentácie k vozidlu.
Ako prebieha pravidelná údržba a koľko stojí?
Priebeh pravidelnej prehliadky je presne stanovený výrobcom vozidla, ktorý rovnako upravuje
aj nutnosť výmeny jednotlivých komponentov
a kvapalín hnacieho ústrojenstva. Zároveň sa
pri každej návšteve vozidla v servise kontroluje
aj stav vykonania takzvaných servisných akcií.
S podrobným obsahom pravidelnej prehliadky
zákazníkov oboznámi servisný poradca pri
preberaní vozidla do servisu.
Ako už bolo spomenuté, rozsah úkonov
pri servisnej prehliadke sa mení v závislosti
od modelu, motorizácie a počtu najazdených
kilometrov. Všetky komponenty hnacieho
ústrojenstva podliehajúce opotrebeniu majú
stanovený interval výmeny. Medzi tieto komponenty patria napríklad: olejový ﬁlter, vzduchový ﬁlter, ﬁlter klimatizácie, motorový olej,
brzdová kvapalina.
Medzi ďalšie úkony patria napríklad pravidelné kontroly brzdového systému, podvozkových častí, výfukového systému, osvetlenia
vozidla a v neposlednom rade aj samotného
laku a karosérie. Servisnou prehliadkou je
v podstate celý rad výrobcom stanovených
krokov, ktorý zahŕňa kontroly, výmeny a nastavenia už spomínaných komponentov. Toto

Záznam o vykonaní servisnej prehliadky na vašom vozidle je odteraz uložený digitálne.

Ceny pravidelných prehliadok vybraných modelov Ford
Model

1.Rok / 20.000 km

2.Rok / 40.000 km

3.Rok / 60.000 km

4.Rok / 80.000 km

Fiesta 1.0 EcoBoost

156 €

196 €

277 €

196 €

5.Rok / 100.000 km
156 €

Fiesta 1.25 i

150 €

187 €

231 €

194 €

150 €

Fiesta 1.5 Duratorq TDCi

167 €

204 €

271 €

207 €

167 €

Focus 1.0 EcoBoost

123 €

204 €

247 €

204 €

123 €

Focus 1.6 EcoBoost

121 €

191 €

246 €

191 €

121 €

Focus 1.6 Duratorq TDCi

131 €

201 €

267 €

201 €

131 €

C-MAX & Grand C-MAX 1.0 EcoBoost

123 €

193 €

247 €

193 €

123 €

C-MAX & Grand C-MAX 1.6 EcoBoost

121 €

191 €

246 €

191 €

121 €

C-MAX & Grand C-MAX 1.6 Duratorq TDCi

131 €

201 €

267 €

201 €

131 €

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
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FordInside | Štýl

Cyklistická sezóne bude onedlho v plnom prúde. Sieť cyklotrás sa pomaly
rozrastá, no nie každý má to šťastie, že sa na niektorú z nich vie napojiť
priamo z domu. Mnohí preto radšej vezmú bicykle do auta a bezpečne
sa prevezú k hrádzi či lesu. Možností prepravy bicyklov je viacero.
Vyberte si tú, ktorá vyhovuje najviac vám.

Do vybraných modelov je možné domontovať
pevné úchytné body na bezpečnú prepravu
bicyklov v interiéri vozidla. Výhodou prepravy
bicyklov týmto spôsobom je ich lepšie zabezpečenie pred zlodejmi a ochrana pred znečistením a poškodením. Systém neumožní naraz
prepravu bicyklov aj štvorčlennej posádky, no
je jediný, ktorý nezvyšuje spotrebu paliva.

Preprava bicyklov na
streche vozidla vyžaduje
viac sily a určitú výšku
manipulujúceho, no neobmedzuje otváranie veka
batožinového priestoru ani
jeho kapacitu. Ak už máte
strešné nosiče, na ktoré sa
systém upevňuje, môžete
ich využiť aj na upevnenie
surfu, strešného boxu
a pod.

Prispôsobte

si svoje
vozidlo
Pri výbere vozidla ste zvažovali
viacero kritérií, vrátane potrieb
vyplývajúcich z vášho životného
štýlu. Tento krok už máte za
sebou, no vozidlo si môžete
svojim požiadavkám ešte viac
prispôsobiť.
Máte radi aktívne dovolenky? Či už vaša rodina preferuje lyžovanie, bicyklovanie alebo
člnkovanie, s príslušenstvom Ford si môžete
vziať potrebné veci so sebou kamkoľvek jednoducho a bezpečne. Ak na cesty beriete
aj svojich štvornohých miláčikov alebo radi
chodíte na ryby, možno siahnete po praktic-
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kej umývateľnej gumovej rohoži do batožinového priestoru. Preprava je len jednou z tém,
resp. kategórií, ktoré nájdete v katalógu.
Ďalšími sú zliatinové disky, ochrana vozidla,
komfort, infotainment, bezpečnosť a štýl.
Teraz vám navyše prinášame nový interaktívny spôsob prehliadania katalógu príslušenstva. Ten obsahuje ponuku tisícok druhov
originálneho príslušenstva, špeciálnych
balíkov príslušenstva a vybraných vysoko
kvalitných partnerských značiek. Súčasťou
systému je aj konﬁgurátor diskov z ľahkej
zliatiny, ktorý vám pomôže lepšie si predstaviť ako budú vyzerať jednotlivé typy kolies na
vybranom type vozidla.
Používanie systému je ľahké, nový online katalóg umožňuje prehliadať si ponuku
príslušenstva podľa vybraného modelu

jednoducho a rýchlo. Vybrané produkty si
vložíte do zoznamu, ktorý si následne môžete aj s odporúčanými cenami tovaru vytlačiť.
Tento už len prinesiete k svojmu predajcovi
Ford, ktorého si vyberiete zo zoznamu.

Katalóg
príslušenstva si
môžete prezrieť
na stránke
www.ford-prislusenstvo.sk

Upevnenie bicyklov na špeciálnom nosiči,
ktorý sa upevňuje na ťažné zariadenie zvládne
každý. Tento spôsob prepravy je pre jednoduchú manipuláciu veľmi obľúbený, neobmedzuje vás pri vchádzaní napr. do podzemných
garáží. Treba však počítať s určitým obmedzením výhľadu dozadu. Ťažné zariadenie je možné aj dodatočne domontovať. Keď ho nepotrebujete, jednoducho ho skryte pod nárazník.
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Kráľa kopcov

láka rely
Desiaty titul Majstra Slovenska a
k tomu titul absolútneho majstra
SR v pretekoch automobilov do
vrchu. Martin Koiš už všetkým
dokázal, že v pretekoch do vrchu je
ten najlepší.
Sezóna 2014 prináša Koišovcom novú
výzvu v podobe rely. Minulý rok si Martin
vyskúšal v dvoch zahrievacích kolách
Fiestu R2 z Poľska, teraz už Ford Team RS
Slovakia stavia vlastnú. Viac podrobností
z príprav pred blížiacou sa sezónou nám
prezradil Martin.
Ford Team RS Slovakia predstavil pre sezónu
2014 inovovanú Fiestu E1, s ktorou už roky
víťazíš v pretekoch do vrchu. Tento rok sa
chceš ale zamerať na rely. Aké s ňou teda
máte plány?
Fiesta E1 absolvovala omladzovaciu kúru
v podobe nového faceliftu a drobných technických inovácií. Napriek týmto vylepšeniam vozidlo neuvidíme jazdiť na Slovensku
ako bolo zvykom posledné dve sezóny
pretekov automobilov do vrchu. Fiesta E1
sa v sezóne 2014 objaví v rukách absolútneho majstra Portugalska v pretekoch do
vrchu, Tiaga Reisa, ktorý verí, že Fiesta E1
z dielne Ford Team RS Slovakia bude to
správne „náradie“ na obhajobu titulu majstra aj v roku 2014.
Vráťme sa ešte k pretekom do vrchu. Tam si
„doma“, čo dokazuje aj množstvo získaných
titulov. Prečo si sa teda rozhodol pre zmenu
a ideš jazdiť rely?
Po 15 rokoch strávených v pretekoch do vrchu sa mi pomaly stráca nadšenie a motivácia pre túto disciplínu, nastal čas na zmenu
a vyskytla sa vhodná príležitosť splniť si svoj
sen a prestúpiť do rely. Naviac kalendár pre-
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tekov do vrchu pre sezónu 2014 obsahuje
príliš veľa podujatí v minimálnych časových
rozostupoch, ktoré by nám bránili ﬁnančne,
časovo a technicky absolvovať kompletný
seriál pretekov do vrchu.
Keď porovnáme preteky do vrchu a rely, aké
sú hlavné rozdiely v technickej náročnosti
a príprave?
Asi najväčšia zmena je v počte odjazdených kilometrov; počas jedného podujatia
rely absolvujem približne toľko kilometrov
v pretekárskom aute ako za polovicu sezóny pretekov do vrchu. Naviac na viacerých
rýchlostných skúškach, ktoré sú často krát
veľmi rôznorodé a náročné svojím charakterom. Príprava je náročná a vyžaduje
si veľkú pozornosť pri tvorbe rozpisu, ktorá
musí byť založená na dobrej komunikácii so
spolujazdcom. Na rely je potrebná správna
rýchlosť, ale aj rozum, ktorý musí jazdca
doprevádzať až do konca pretekov.
V rely, na rozdiel od pretekov do vrchu, budeš
mať spolujazdca. S Andrejom Siskom si si
minulý rok vyskúšal dve kolá rely. Ako sa vám
spolupracuje?
Začali sme spolu už v roku 2012 na dvoch
podujatiach, a pokračovali opäť aj v roku
2013. Pre mňa je to skúsený spolujazdec,
ktorý ma vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam z rely veľa naučil a výrazne skrátil
proces spoznávania nástrah v pre mňa novej
disciplíne. Jeho skúsenosti, ale aj dôsledná
príprava mi dodáva dôveru a odvahu v rýchlostných skúškach.
Fiestu R2 dodáva M-Sport na objednávku. Váš
tím sa však rozhodol, tak ako aj pri Fieste E1,
postaviť si auto vo vlastnej dielni. Prečo ste
sa tak rozhodli?
Máme už niekoľko ročné skúsenosti so
stavbou vlastných, ale aj zákazníckych
pretekárskych vozidiel. Kúpiť si už hotové

Prvý krok
Skupina R2 je určená pre tých,
ktorí sa chcú ponoriť do tajomstiev
vozidlo by bolo príliš „nudné“ pre náš tím.
Na vlastnú stavbu z kitu dodávaným britským M-Sportom máme niekoľko dôvodov:
Vlastné zázemie a vedomosti o stavbe pretekárskeho vozidla, inými slovami, staviame
typizované vozidlo, ale s rukopisom Koišracing. Samotnou stavbou zároveň získavame
základné informácie, ktoré budú pre nás
dôležité pri údržbe tohto typu vozidla.
Aké sú plány a očakávania tímu v tejto
sezóne? Aké výsledky by vás potešili?
Tento krát si nedokážem stanoviť plány na
sezónu, vstupujeme pre nás do nového
prostredia, kde budeme postupne získavať
potrebné skúsenosti. Táto cesta však môže
byť dlhá a náročná. Dôležité bude absolvovať celú sezónu s minimálnymi škodami
a získavaním potrebnej rýchlosti na jednotlivých podujatiach. Fiesta R2 je postavená
ako pohárové vozidlo s menším výkonom
ako majú konkurenčné značky pre skupinu
R2, na druhú stranu sa Fiesta vyznačuje
výbornými jazdnými vlastnosťami, ktoré na
určitom type rýchlostných skúšok dokážu
zmazať výkonový rozdiel; z tohto dôvodu je
pre mňa dôležité dostať Fiestu rýchlo pod
kontrolu a postupne si tým vytvárať určitú
predstavu o výsledkoch a našej rýchlosti.

disciplíny zvanej rely.
Fiesta R2 prišla na svet v roku 2009, pre
Ford ju pripravil dlhoročný partner značky
pre športové aktivity M-Sport. Jej základom
je sériová trojdverová Fiesta Sport s motorom 1.6 Ti-VCT. Záujemca má na výber, či
si od M-Sportu kúpi hotové auto, alebo si ho
postupne bude upravovať. Špeciﬁkácia R2
umožňuje širšie možnosti úprav než predchádzajúca skupina N, M-Sport v záujme
prijateľných nákladov používa veľa dielcov
zo sériovej výroby Fordu.
Motor má modiﬁkované úchyty a tiež vnútornosti (piesty, ojnice, vačky, ventily, vstrekovače, nasávacie potrubie, sviečky a mazanie). Jeho výkon sa tak zvýši na cca 120
– 125 kW a 182 Nm. Súčasťou antikorového
výfuku Pankl je homologizovaný katalyzátor.
Silu na predné kolesá prenáša päťstupňová
prevodovka Sadev so sekvenčným radením
a diferenciál so zvýšenou svornosťou. Úpravami prešli aj hnacie hriadele a spojka, všetko stráži riadiaca jednotka od Pi Research,
ktorá umožňuje radenie aj pri plnom plyne.
Konštrukcia podvozku so zavesením
McPherson vpredu a torznou priečkou vzadu
zostala zachovaná. Fiesta R2 má nastaviteľ-

né tlmiče Rieger a pružiny Eibach. Upravené
boli tiež úchyty závesov, ktoré sú rovnako
ako zadná náprava sériové. Brzdy majú zjednodušené vedenie kvapaliny a pracujú bez
posilňovača. Štvorpiestikové strmene vpredu spomaľujú kotúče AP s priemerom 285
alebo 310 mm (šotolina resp. asfalt). Zadné
kotúče majú priemer 280 mm a jednopiestikové strmene. Ručná brzda sa ovláda hydraulicky. Kolesá od OZ Racing majú priemer
15 resp. 16 palcov.
Odľahčená karoséria je spevnená rúrkovým rámom z ocele T45, výstuže dverí sú
zhodné s Focusom RS WRC. Spodok auta
chránia kompozitné panely pod motorom
a palivovou nádržou. Sedadlá a bezpečnostné pásy dodáva Sparco, súčasťou prestavby sú aj špeciálne výplne dverí. Klasické
prístroje nahrádza panel od ﬁrmy Visteon.
Fiesta R2 váži len 1 030 kg.
Motor má stanovený interval repasovania
na každých 2 000 km, olej by sa mal meniť
vždy po 300 km. Repasovanie prevodovky sa odporúča po 600 km pričom olej by
sa mal meniť po 150 km. Kompletný balík
dielcov na prestavbu stojí asi 27 000 eur
(asfaltová alebo šotolinová špeciﬁkácia; líšia
sa tlmičmi, pružinami, brzdami a kolesami),
ďalších cca 7 000 eur stojí súprava na prestavbu šotolinového auta na asfaltové alebo
naopak.

Fiestu R2 si môžete objednať ako hotové auto, alebo sami vyskladať v garáži.

„Vyrabovaný“ interiér výraznou mierou
prispieva k odľahčeniu Fiesty.

Motor má sériový základ, na zvýšenie výkonu je potrebné vymeniť vnútornosti.
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Za slnkom
Slnečnou energiou poháňané
vozidlá zatiaľ neprekročili štádium
študentských experimentov. Ford
to však môže zmeniť, koncept
C-MAX Solar Energi ukazuje ako.
Prvé vozidlo svojho druhu poháňané slnečnou energiou predstavuje to najlepšie z hybridného vozidla typu plug-in bez závislosti na
elektrickej sieti. Namiesto nabíjania batérie v
elektrickej zásuvke získava totiž energiu zo
slnka použitím špeciálneho koncentrátora,
ktorý funguje ako lupa a zameriava silné
lúče na solárny panel umiestnený na streche
vozidla. Po jednodennom pobyte na slnku
dosiahne tento C-MAX rovnaký výkon ako
klasický plug-in hybrid C-MAX Energi nabíjaný z elektrickej siete.
C-MAX Solar Energi je výsledkom spolupráce spoločnosti Ford a kalifornskou
spoločnosťou SunPower Corporation zo
San José a Georgijského technologického
inštitútu v Atlante. SunPower je partnerom

ﬁrmy Ford v oblasti solárnych technológií
už od roku 2011 a vyrába vysoko efektívne
solárne články umiestnené na streche. Nabíjanie je napriek tomu relatívne pomalé,
pretože plocha strechy je obmedzená. Ford
preto oslovil Georgijský technologický inštitút
s otázkou, ako zosilniť slnečné žiarenie, aby
bolo možné hybrid na solárny pohon používať každý deň.
Výskumníci vyvinuli koncentrátor slnečného žiarenia, ktorý využíva Fresnelovu
šošovku určenú pre lodné majáky. Pomocou
nej upriamuje slnečné svetlo na solárne
články a osemnásobne zosilňuje intenzitu
dopadajúceho slnečného žiarenia. Systém,
ktorý čaká na udelenie patentu, je v princípe
podobný zväčšovaciemu sklu; okrem toho sa
tiež prispôsobuje posunu slnka z východu
na západ. S pomocou koncentrátora dokáže
C-MAX Solar Energi každý deň vyrobiť také
množstvo slnečnej energie, že dosiahne
plné nabitie batérie ako z elektrickej siete (8
kWh). Vo vozidle je pritom stále zachovaný
nabíjací konektor, takže sa môže nabíjať aj
z bežnej elektrickej siete.
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Časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford

Odhadovaný dojazd konceptu Ford CMAX Solar Energi pri plnom nabití je taký
istý ako v prípade klasického modelu C-MAX
Energi teda takmer 1 000 kilometrov, z toho
viac než 30 kilometrov na čisto elektrický
pohon. Ak by priemerný európsky zákazník
denne najazdil aspoň 30 kilometrov na slnečný pohon, ušetril by na pohonných hmotách viac než 1 000 eur ročne.
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To podstatné majú spoločné

FORD FOCUS
s Medzinárodným motorom roka 1.0 l EcoBoost™
Tieto dve autá majú veľa spoločného. Verte či nie, obe majú pod kapotou revolučný motor Ford 1.0 l EcoBoost,
ktorý získal titul Medzinárodný motor roka 2012 aj 2013 a vo svojej triede vyniká mimoriadne nízkou spotrebou paliva.
Objavte viac u našich predajcov alebo na www.ford.sk.

Teraz aj so skvelou výbavou už od 12 990 €.

Originálna továrenská záruka
4 roky alebo 100 000 km

U každého predajcu Ford.

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 3,4 – 7,2 l/100 km | emisie CO2: 88 – 169 g/km

