FORD ACTIVE

Družina Ford Active
Ford pri izbranih modelih uvaja nove različice Active,
ki kot 'crossoverji‘ združujejo trpežno oblikovanje po
navdihu športnih terencev in pravo Fordovo vozno
dinamiko.
Modele Ford Active odlikujejo večji odmik od tal in višji vozni
položaj, strešni nosilci in dodatne obloge karoserije za čvrst in
vsestranski videz.
Možnosti za osebni pečat vključujejo unikatna platišča iz
zlitine, ekskluzivne barve in oblazinjenja notranjosti ter serijsko
vgrajene napredne sisteme za pomoč vozniku in večje udobje.
Posebne nastavitve podvozja zagotavljajo navdušujočo in
zabavno vozno izkušnjo z modeli Ford Active, med katere sodijo
prostoren in praktičen novi KA+ Active, ki nudi zelo veliko
glede na ceno, navdušujoča nova petvratna kombilimuzina
Fiesta Active in elegantni novi Focus Active kot petvratna
limuzina in karavan.

KA+ Active

Fiesta Active

Focus Active

• Odmik od tal je višji za 23 milimetrov

• Odmik od tal je višji za 18 milimetrov

• Obloge karoserije in strešni nosilci v slogu
SUV-ja

• Obloge karoserije in strešni nosilci v slogu SUV-ja

• Posebno oblikovanje sprednjega dela
po navdihu SUV-jev s temno mrežico v
maski

• Unikatna 15-palčna platišča iz zlitine

Povpraševanje po SUV-jih
Povpraševanje po SUV-jih v Evropi je iz leta v leto večje. Po
napovedih agencije za analize v avtomobilski panogi LMC
Automotive bo do leta 2020 količinska prodaja SUV-jev
predstavljala 24 odstotkov trga.
Fordova prodaja SUV-jev se je leta 2017 povečala za
24 odstotkov, za kar ima zasluge najboljša prodaja
EcoSporta, Kuge in Edgea doslej. V tem letu so pri
Fordu prodali 230.600 SUV-jev, kar pomeni, da je bil
skoraj vsak peti prodani novi Ford v Evropi SUV.
Po podatkih podjetja za analize JATO se je tržni delež
SUV-jev v Evropi s 25,2 odstotka leta 2016 povečal na
29,3 odstotka leta 2017. To je znatno več kot leta 2007, ko
je tržni delež SUV-jev znašal samo 8,5 odstotka.

• Unikatna bronasta kovinska barva
karoserije Canyon Ridge
• Črno lakiranje zgornjega in spodnjega dela
maske, ohišij ogledal in okrovov sprednjih
meglenk
• Usnjeno oblazinjenje volana in unikatno
oblazinjenje sedežev iz blaga, oboje s šivi v
Sienna rjavi barvi
• Večja sprednja prečna vodila koles in
unikatno nastavljen električni
servovolan za optimalno vodenje
‘crossoverja’
• Možnost izbire sistema za komunikacije
in razvedrilo SYNC 3

Motor
• 1,2-litrski bencinski motor Ti-VCT s 85 KM
• 1,5-litrski dizelski motor TDCi s 95 KM
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• Unikatna temna mrežica na maski in sijajne
obloge pragov

• Petvratna kombilimuzina in karavan

• Unikatna 17-palčna platišča iz zlitine

• Odmik od tal je višji za 30 milimetrov

• Športni sedeži, usnjeno oblazinjenje volana

• Obloge karoserije in strešni nosilci v slogu SUV-ja

• Vozni načini Normal, Eco in Slippery (spolzka
podlaga)

• Sprednja in zadnja zaščita podvozja ter
vstavki v bočnih oblogah kontrastno
srebrne barve

• Posebej nastavljeno vzmetenje s hidravličnim
odbojnim zadržalom za ublažitev sunkov in
tresljajev pri vožnji čez grobe površine

• Unikatna geometrija členov vzmetenja spredaj
in zadaj

• Unikatna nastavitev električnega servovolana
• Sistem za povezave SYNC 3 in vrhunski
zvočni sistem B&O PLAY s 6,5- ali 8-palčnim
zaslonom na dotik

Motor
• 1,0-litrski bencinski motor EcoBoost s 125 KM
• 1,5-litrski bencinski motor EcoBoost s 150 PS ali 182 KM

Motor
• 1,0-litrski bencinski motor EcoBoost s 85,
100, 125 ali 140 KM
• 1,5-litrski dizelski motor TDCi s 85 ali 120 KM
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• 1,5-litrski dizelski motor EcoBlue s 120 KM
• 2,0-litrski dizelski motor EcoBlue s 150 KM

