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S-MAX ST-Line, kas attēlots Lucid Red metāliskā virsbūves krāsā un ar 
19 collu 5x2 spieķu vieglmetāla diskiem Rock Metallic krāsā (izvēles iespēja).



PAPILDIET SAVU DZĪVI
Jauni apvāršņi. Pazīstami ceļojumi. Pārsteidzoši apkārtceļi. 
Lai kur jūs aizvestu dzīve, ar Ford S-MAX pārvietošanās ir 
ērta un ierašanās — stilīga. Iespaidīgs dizains apvienojumā 
ar izsmalcinātām tehnoloģijām un dinamisku braukšanas 
pieredzi, lai ikvienu braucienu padarītu baudāmu. Mērķējot 
uz vēl augstāku veiktspējas un efektivitātes līmeni, jaunais 
S-MAX hibrīds apvieno elektrisko un benzīna jaudu, lai 
samazinātu izplūdes gāzu emisijas, nodrošinātu izcilu 
elastību un jaudīgu braukšanas pieredzi. Tā inovatīvās 
tehnoloģijas nevainojami sadarbojas ar automašīnu un 
jums, ļaujot piedzīvojumu meklētājiem un aktīvām 
ģimenēm bez kompromisiem doties ceļā.

S-MAX ST-Line ar 18 collu mehāniski apstrādātiem/krāsotiem 
vieglmetāla diskiem Matt Black krāsā (standarta) un Moondust 
Silver metālisku virsbūves krāsu (izvēles iespēja).
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S-MAX HIBRĪDS

IZBAUDIET VISLABĀKO NO ABĀM PASAULĒM
Izmantojot hibrīda elektrotransportlīdzekļu tehnoloģiju, jaunais 
S-MAX Hybrid apvieno elektrisko un benzīna jaudu, lai nodrošinātu 
nevainojamu veiktspēju un vienmērīgu, izsmalcinātu braukšanu.

Nemanāmi pārslēdzoties starp elektromotoriem un benzīna dzinēju, 
tas novērš uztraukumu par nobraucamo attālumu ar vienu uzlādi, lai 
jūs varētu izbaudīt braucienu. Lai padarītu visu sistēmu vēl efektīvāku, 
reģeneratīvā bremzēšana saglabā līdz pat 90 procentiem enerģijas, 
kas parasti tiktu zaudēta bremzēšanas laikā, un izmanto to 
augstsprieguma akumulatora uzlādei.

S-MAX Hybrid spēj nodrošināt tīru elektrisko un kombinēto benzīna-
elektrisko piedziņu, un tam ir elektroniski vadāma jaudas sadales 
automātiskā transmisija vienmērīgai, efektīvai un aizraujoši reaģējošai 
braukšanas pieredzei. Novatorisks mērinstrumentu panelis sniedz 
tūlītēju atgriezenisko saiti par braukšanas stila ietekmi uz efektivitāti.

 ■ Hibrīda elektrotransportlīdzekļa tehnoloģija apvieno gan 
elektriskās, gan benzīna jaudas priekšrocības

 ■ Reģeneratīvā bremzēšana saglabā bremzēšanas laikā parasti 
zaudēto enerģiju un izmanto to augstsprieguma akumulatora 
uzlādei
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S-MAX Vignale FHEV.
 



BEZ KOMPROMISA
Jūs neizvēlaties kompromisu. Tādēļ, ja jums ir vajadzīga ērta un plaša 
mašīna septiņām* personām, kurai ir arī lieliski jāizskatās, tad ir tikai 
viena izvēles iespēja. Ford S-MAX ir vieta visam, izņemot 
kompromisu. Visiem otrās rindas sēdekļiem ir ISOFIX stiprinājumi 
drošākai un vieglākai bērna autokrēsliņa piestiprināšanai. Jaunā 
Hybrid ar ūdeni dzesējamā litija jonu baterija ir gudri uzstādīta zem 
grīdas, lai maksimāli efektīvi izmantotu telpu. Dodieties laukā un 
izbaudiet dzīvi visā tās pilnībā.
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S-MAX Vignale, kas attēlots Magnetic metāliskā virsbūves krāsā (izvēles iespēja) 
ar sešstūra formā mikroperforētas Cashmere krāsas ādas sēdekļa apdari.

*Sēdvietas līdz septiņām personām, kad kā izvēles iespēja uzstādīta trešā sēdekļu rinda. 



S-MAX Vignale ar 19 collu 10 spieķu vieglmetāla diskiem Polished Aluminum 
krāsā (izvēles iespēja) un Blue Panther metālisku virsbūves krāsu (izvēles 
iespēja).

*Sēdvietas līdz septiņām personām, kad kā izvēles iespēja uzstādīta trešā sēdekļu rinda.

NO JAUNA DEFINĒTA 
IZSMALCINĀTĪBA
Ar plašu telpu līdz pat septiņām personām* Ford S-MAX Vignale 
izstaro izsmalcinātību, kas apvienota ar vislabākajām meistarības 
tradīcijām un daudzām progresīvām tehnoloģijām. Ford Vignale 
apdarei izmantotā āda ir iegādāta ekskluzīvi un pieejama Ebony un 
Cashmere krāsās, un pieskaroties priekšējam panelim, durvju 
ielaidumiem un eleganti stepētajiem sēdekļiem, tā šķiet dabiska un 
mīksta kā cimdi.
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PANORĀMAS TIPA JUMTS
Izbaudiet dabas skaistumu, sēžot savā ērtajā Ford S-MAX 
automašīnā. Pilna garuma panorāmas tipa stikla jumts ļauj iespīdēt 
saulei, bet saules atspīdumu novērsošais pārklājums un elektroniskās 
žalūzijas nodrošina ēnu un privātumu tad, kad tas nepieciešams. Ford 
S-MAX panorāmas jumta sniegto komfortu vēl vairāk palielina 
infrasarkano starojumu atstarojošais vējstikls un manuāli vadāmās 
žalūzijas aizmugurējās durvīs. (Izvēles iespēja)
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S-MAX ST-Line, kas attēlots ar Salerno ādu Ebony krāsā ar sarkanu nošuvju 
sēdekļa apdari (izvēles iespēja).

 



Lūdzu, ievērojiet: Pilnīga SYNC 3 viedtālruņa integrācija pieejama tikai ar iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vai jaunāku versiju. 100 % savienots. Izmaksas radītu tikai AppLink. Lai pārbaudītu Apple CarPlay un Android Auto pieejamību jūsu tirgū, lūdzu, 
skatiet jaunāko informāciju oficiālajās Apple CarPlay un Android Auto tīmekļa vietnēs. Karšu atjauninājumi ir bez maksas ierobežotu laiku pēc transportlīdzekļa reģistrācijas.
*Nevadiet transportlīdzekli, kamēr ir novērsta jūsu uzmanība. Ja iespējams, izmantojiet ar balsi darbināmas sistēmas; braukšanas laikā neizmantojiet rokas ierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr transportlīdzeklim ir ieslēgts pārnesums. Ne visas 
funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.
**Borta modems tiks pievienots transportlīdzekļa piegādes laikā. Jūs varat izvēlēties/atteikties no konkrētu datu apmaiņas. Ja tās ir pieejamas, FordPass Connect attālinātās funkcijas 10 gadus ir bez maksas, pēc tam var nākties maksāt par abonementu.
***Wi-Fi tīklājs (līdz 4G LTE) ietver bezmaksas mobilo datu izmēģinājuma versiju tikai ierobežotam laikam, kas sākas aktivizēšanas brīdī. Pēc tam no Vodafone var iegādāties datu pakotnes. Informāciju par piedāvātajām datu pakotnēm skatiet 
uzņēmuma tīmekļa vietnē. Lai izmantotu iebūvēto Wi-Fi tīklāja funkciju, Ford automašīnām jābūt aprīkotām ar atbilstošu aparatūru un ir nepieciešams datu plāns. Datu pārklājums un pakalpojumi nav pieejami visur, un jūsu datu plāna noteikumi, tostarp 
piemērojamās ziņojumu un datu pārraides cenas, var tikt piemēroti.
†Tikai uz ierobežotu laiku pēc jauna ar SYNC 3 navigāciju aprīkota Ford iegādes Live Traffic ir pieejams bez maksas. Pēc šī perioda jāveic licences abonēšana.
††Local Hazard informācijas sistēma ir bez maksas tikai ierobežotu laiku pēc jauna Ford iegādes ar noteiktiem vadītāja informācijas moduļiem; pēc tam jāveic licences abonēšana.
†††Attālā startēšana pieejama tikai modeļiem ar automātisko transmisiju.
‡Ford eCall kopīgo transportlīdzekļa atrašanās vietu un palīdz transportlīdzeklī esošajām personām viņu pārvaldītajā valodā veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi transportlīdzekļa avārija, kuras laikā aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts 
degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un reģionos.
ØFordPass lietotne, kas ir saderīga ar noteiktām viedtālruņu platformām, ir pieejama lejupielādei. Var tikt piemērotas ziņu un datu izmantošanas izmaksas. 

FORD SYNC 3
Pieejamais FORD SYNC 3 nemanāmi mijiedarbojas ar jūsu viedtālruni, lai 
komunikācija un navigācija notiktu bez jebkādas piepūles. Izmantojot 
AppLink, jūs varat kontrolēt ar SYNC funkciju saderīgās lietotnes, savukārt 
Apple CarPlay un Android Auto ļauj jums lietot 8 collu (20,3 cm) 
skārienekrānu tā, it kā tas būtu jūsu viedtālrunis. Izmantojot skārienekrānu 
vai vienkāršas balss komandas, jūs varat veikt zvanus, rakstīt un noklausīties 
teksta ziņojumus un kontrolēt mūziku un satelīta navigāciju.

FORDPASS CONNECT
Automašīnā iebūvētais FordPass Connect modems ļauj veikt plašu klāstu 
funkciju, kas padarīs braukšanu vieglāku un patīkamāku**. Tās ietver Live 
Traffic† funkciju, kas sūta jaunāko satiksmes informāciju tieši uz jūsu SYNC 3 
navigācijas sistēmu, un Local Hazard informācijas sistēmu††, kas brīdina jūs 
par gaidāmiem šķēršļiem, pirms ar tiem saskaraties. Avārijas gadījumā eCall‡ 
automātiski palīdz braucējiem piezvanīt neatliekamās palīdzības dienestiem 
un kopīgo jūsu atrašanās vietu. Optimālas savienojamības nolūkos tā arī 
salonā nodrošina Wi-Fi*** ne vairāk kā desmit ierīcēm.

FORDPASS LIETOTNE
Izbaudiet pēc iespējas vairāk savienotās automašīnas priekšrocību ar 
FordPass lietotniØ — tās viedās tālvadības līdzekļi ļauj piekļūt vēl plašākām 
funkcijām, izmantojot viedtālruni. Lai nodrošinātu sirdsmieru, aukstā ziemas 
rītā varat iedarbināt†††, bloķēt vai atbloķēt transportlīdzekli, lai kur jūs 
atrastos, un pat atkausēt priekšējo stiklu, kā arī aktivizēt apsildāmos 
sēdekļus un apsildāmo stūri (ja tāda ir uzstādīta). (Pieejams tikai ES tirgos.)
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Adaptīvais apgaismojums ar 
Dynamic LED priekšējiem 
lukturiem
Konstatē dažādus ceļa apstākļus un izvēlas 
piemērotāko staru kūļa veidu. Dinamiskais ceļa 
līkumu apgaismojums ar staru kūli apgaismo 
līkuma iekšpusi, jūs varat pārredzēt ceļu tālāk un 
ātrāk. Priekšējos lukturos ir integrēti dienas gaitas 
lukturi ar trim LED joslām, kas funkcionē kā 
pagriezienu rādītāji, secīgi mirgojot pagrieziena 
virzienā.  
 
(Ietilpst komplektācijā, standarts Vignale 
modeļos.)

Atspīdumu neradošs tālo gaismu 
staru kūlis
Ļauj braukt ar tālajām gaismām, neapžilbinot 
citus ceļa lietotājus. Sensori identificē mašīnai 
priekšā esošo satiksmi un pieregulē tālo gaismu 
staru kūli, lai aizsargātu citus ceļa lietotājus no 
atspīduma, vienlaikus apgaismojot atlikušo ceļa 
daļu, lai nodrošinātu labāku redzamību. (Izvēles 
iespēja Titanium un ST-Line modeļiem, standarta 
aprīkojums Vignale modelim)

Adaptīvā kruīza kontroles sistēma  
ar Stop & Go funkciju*2) 
Uztur ērtu distanci no priekšā esošā transportlīdzekļa un pat var pilnībā 
apturēt automašīnu un uzsākt braukšanu no jauna, kā ļauj satiksme. (Izvēles 
iespēja)
*Ievadiet vēlamo ātrumu un attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa un pievienojiet maksimālā ātruma 
ierobežojumu. Šis attālums tiks automātiski uzturēts pat tad, ja satiksmes apstākļi neļauj pārvietoties vēlamajā kreisēšanas 
ātrumā. Jūs nekad nepārsniegsiet iestatīto ātruma ierobežojumu. Ja apstāšanās ilgums pārsniedz trīs sekundes, 
autovadītājam jānospiež „RES” pogu vai akseleratora pedālis, lai atsāktu sistēmas darbību.
2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Vadītāja palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.

Sistēma Active Park AssistØ2)

Palīdz novietot mašīnu stāvēšanai paralēli vai 
perpendikulāri ceļam. Kad uzlabotā sistēma ir 
aktivizēta, tā var palīdzēt atrast piemērotu vietu, 
braucot garām, un automātiski vadīs jūs iekšā, 
kamēr darbināt pedāļus (izpildot ekrānā 
redzamās norādes un dzirdamos signālus). 
Park-Out Assist funkcija var palīdzēt manevrēt no 
paralēlas stāvvietas līdzīgā veidā. (Izvēles iespēja)
ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Vadītāja 
palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.

Priekšējā platleņķa skata kamera2)

Priekšējā kamera ar dalītā skata tehnoloģiju nodrošina gandrīz 180 grādu 
skatu priekšpusē un sniedz atbalstu, novietojot automašīnu stāvvietās ar 
ierobežotu redzamību un izbraucot no tām. (Izvēles iespēja)
2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Vadītāja palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli. 
Kameras darbojas tikai ar ātrumu, kas mazāks par 10 km/h (6 jūdzes/h).
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Brīvroku pakaļējais borts
Padara S-MAX bagāžas nodalījuma atvēršanu un 
aizvēršanu vienkāršu pat ar pilnām rokām. Turot 
atslēgas kabatā vai somā, gluži vienkārši izdariet 
vieglu spērienam līdzīgu kustību zem aizmugurējā 
bufera centra, un bagāžas nodalījuma durvis 
atvērsies, pat nepieskaroties tām. (Izvēles 
iespēja)

Ergonomiski sēdekļi ar AGR 
sertifikātu*
Izstrādātas, lai sniegtu atbalstu mugurai. Šie 
ergonomiski veidotie, 18 virzienos regulējamie 
priekšējie sēdekļi ar AGR akreditāciju ir ideāli 
piemēroti garākiem braucieniem. (Izvēles iespēja 
Titanium modelim)
*AGR kvalitātes zīmogs (Aktion Gesunder Rücken = Kampaņa par veselākām 
mugurām): Sertificē un iesaka asociācija Forums „Vesela mugura — labāka 
dzīve” un Federālā Vācu mugurkaula skolu asociācija. Vairāk informācijas: AGR 
e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Vācija. Tālrunis + 49 4761/92 63 580.

Ford Clearview priekšējā stikla 
tīrītāja sistēma
Uzlabo redzamību, pievadot mazgāšanas 
šķidrumu tieši katras stikla tīrītāja slotiņas ceļā, 
kad tā pārvietojas pa priekšējo stiklu. 
(Standartaprīkojums)

Pre-Collision Assist sistēma ar 
gājēju un riteņbraucēju 
noteikšanuØ2)

Nosaka iespējamās sadursmes ar citiem 
transportlīdzekļiem, velosipēdistiem un gājējiem, 
un var palīdzēt izvairīties no negadījumiem vai 
samazināt to smagumu. Ja tiek noteikta 
iespējama sadursme, vadītājs saņem vizuālus un 
akustiskus brīdinājumus un tiek sagatavota 
bremžu sistēma. Ja vadītājs nereaģē, sistēma var 
automātiski piemērot pilnu bremzēšanas spēku. 
(Izvēles iespēja)
ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Vadītāja 
palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.
Pirms avārijas palīdzība ar automātisko ārkārtas bremzēšanu var uztvert gājējus, 
bet ne visos apstākļos un neaizvieto drošu braukšanu. Skatīt īpašnieka 
rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par sistēmas ierobežojumiem.

Ceļa zīmju atpazīšanaØ

Šī funkcija automātiski nolasa standarta formāta 
ceļa zīmes un parāda attiecīgo ātruma 
ierobežojumu instrumentu panelī. 
(Standartaprīkojums)
ØIzmanto sensorus.

Aklās zonas informācijas sistēma 
ar brīdinājumu par satiksmes 
šķērsošanu un mainīgu 
aizmugurējo attālumuØ2)†

Ja vieglā automašīna, furgons vai kravas 
automašīna iebrauc jūsu „aklajā zonā”, šī sistēma 
brīdina ar brīdinājuma signāla lampiņu, kas 
iebūvēta attiecīgās puses durvju spoguļos. 
Noteikšanas zona mainās 18 metru diapazonā 
atkarībā no transportlīdzekļa ātruma. Braucot 
atpakaļgaitā no perpendikulāras stāvvietas, 
satiksmes šķērsošanas brīdinājuma sensori skenē 
kreiso un labo pusi un brīdina ar vizuāliem un 
akustiskiem brīdinājumiem, ja tiek konstatēts 
braucošs transportlīdzeklis vai cits apdraudējums. 
(Izvēles iespēja)
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ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Vadītāja 
palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.
†Darbībai ar ātrumu, kas lielāks par 10 km/h (6 jūdzes/h).



2
IZVĒLIETIES
Pieejams unikāli individuālu sēriju klāstā, nekad nav bijis tik viegli izvēlēties 
jaunu Ford S-MAX. Neatkarīgi no tā, vai jūs dodat priekšroku luksusa 
transportlīdzekļa komfortam vai sporta jautrās dinamikas iedvesmotajam 
ST-Line, pastāv jums piemērots Ford S-MAX. Neatkarīgi no jūsu vēlmēm, varat 
baudīt vēl augstākus veiktspējas un efektivitātes līmeņus ar izsmalcinātu 
hibrīdtehnoloģiju, kas piedāvā samazinātu izplūdes gāzu emisijas un jaudīgu 
braukšanas pieredzi.

SĒRIJAS PĀRSKATS

S-MAX Titanium nodrošina izcilu izsmalcinātības 
un komforta līmeni, izmantojot augstākās 
kvalitātes materiālus un papildtehnoloģijas, lai 
braukšana būtu vēl patīkamāka.

Titanium

Galvenās funkcijas

 ■ 17 collu 5 x 2 spieķu vieglmetāla diski Sparkle Silver 
krāsā

 ■ LED priekšējie miglas lukturi
 ■ Jumta reliņi (satīnveida alumīnija apdare)
 ■ Automātiskie priekšējie tīrītāji
 ■ Ford DAB navigācijas sistēma

S-Max ST-Line ar īpašo, uzmanību piesaistošo 
individualitāti apvieno atlīdzinošu veiktspēju ar 
veiklību un kontroli.

ST-Line

Galvenās funkcijas

 ■ 18 collu 10 spieķu mehāniski apstrādāti/krāsoti 
vieglmetāla diski Matt Black krāsā

 ■ Virsbūves stila komplekts (ar unikāliem priekšējiem un 
aizmugurējiem buferiem, miglas lukturiem, augšējo un 
apakšējo režģi un sliekšņa paneļa ietvarlīstēm)

 ■ Sporta piekare
 ■ Priekšējo durvju gaišas apdares pretnodiluma sliekšņu 

uzlikas ar ST-Line logotipu

Lai nodrošinātu izcilu S-MAX lietošanas pieredzi, 
Vignale modelis apvieno eleganci un ekskluzīvu 
meistarību ar visjaunākajām tehnoloģijām.

Vignale

Galvenās funkcijas

 ■ 18 collu 20 spieķu vieglmetāla diski ar Luster Nickel 
apdari

 ■ Unikāla Ford Vignale ārējā apdare ar hromētām 
detaļām

 ■ Adaptīvais apgaismojums ar dinamiskiem LED 
priekšējiem lukturiem un tālajām gaismām bez 
atspīduma

 ■ Instrumentu panelis ar ādas apdari
 ■ Ford SYNC 3 Premium Sony DAB navigācijas sistēma 

ar 12 skaļruņiem



Titanium
Galvenais virsbūves aprīkojums

 ■ 17 collu 5 x 2 spieķu vieglmetāla diski Sparkle Silver krāsā
 ■ LED dienas gaismas lukturi
 ■ LED priekšējie miglas lukturi
 ■ Aizmugurējā paneļa profillīstes virsbūves krāsā
 ■ Chrome loga ietvars
 ■ Jumta reliņi (satīnveida alumīnija apdare)

Galvenie salona apdares elementi

 ■ Radio/navigācijas sistēma, AM/FM duālais uztvērējs, DAB un TMC 
(Satiksmes ziņojumu kanāls), SYNC 3 ar balss vadību, 20,3 cm 
(8 collu) TFT LCD skārienekrāns, AppLink, Apple CarPlay, Android 
Auto, brīvroku zvans un Bluetooth®, kompasa displejs, multivides 
centrmezgls, 2 USB pieslēgvietas un 8 skaļruņi

 ■ Ford KeyFree sistēma ar startera pogu Ford Power
 ■ Galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē
 ■ Salona apgaismojums
 ■ Priekšējo durvju pretnodiluma uzlikas ar spožu apdari
 ■ Sistēma neizbraukšanai no joslas
 ■ Apsildāms Quickclear vējstikls
 ■ Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 ■ 220 V kontaktligzda

Dzinējs

Ar benzīnu darbināms elektrisks hibrīdtransportlīdzeklis 
2,5 litru Ford benzīna FHEV Hybrid 190 PS (140 kW)

SĒRIJAIZVĒLIETIES2
ST-Line
Galvenie virsbūves elementi papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ 18 collu 10 spieķu mehāniski apstrādāti/krāsoti vieglmetāla diski 
Matt Black krāsā

 ■ Elektriski nolokāmi durvju spoguļi ar autovadītāja ieslēdzamu 
aptumšošanas funkciju, atmiņas funkciju un automātisku 
nolaišanu pēc atpakaļgaitas izvēles

 ■ Virsbūves stila komplekts (ar unikāliem priekšējiem un 
aizmugurējiem buferiem, miglas lukturiem, augšējo un apakšējo 
režģi un sliekšņa paneļa ietvarlīstēm)

 ■ Aizmugurējais spoileris
 ■ Sporta piekare
 ■ Melnā augšējās durvju līnijas apdare
 ■ Halogēna priekšējie lukturi un LED aizmugurējie lukturi melnā 

ietvarā

Galvenie salona elementi papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ Stūre ar perforētas ādas apdari un sarkanām nošuvēm
 ■ Sportiska stila alumīnija pedāļi
 ■ Priekšējo durvju gaišas apdares pretnodiluma sliekšņu uzlikas ar 

ST-Line logotipu
 ■ ST-Line grīdas paklājiņi ar sarkanām nošuvēm
 ■ Salona apdare ar melnās krāsas tēmu
 ■ Deco Spear ar otas vijuma apdari
 ■ Stāvbremzes rokturis ar ādas apdari un sarkanām nošuvēm
 ■ Sēdekļi ar ādas/zamša apdari ar sarkanām nošuvēm

Dzinējs

Ar benzīnu darbināms elektrisks hibrīdtransportlīdzeklis
2,5 litru Ford benzīna FHEV Hybrid 190 PS (140 kW)



Vignale
Galvenie virsbūves elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ Ekskluzīvi 18 collu 20 spieķu vieglmetāla diski ar Luster 
Nickel apdari

 ■ Unikāla Ford Vignale ārējā apdare ar hromētām 
detaļām

 ■ Adaptīvais apgaismojums ar dinamiskiem LED 
priekšējiem lukturiem un tālajām gaismām bez 
atspīduma

 ■ Miglas lukturi ar īpaši spīdīgām melnām fasetēm un 
Chrome ietvaru

 ■ Elektriski nolokāmi durvju spoguļi ar autovadītāja 
ieslēdzamu aptumšošanas funkciju, atmiņas funkciju 
un automātisku nolaišanu pēc atpakaļgaitas izvēles

 ■ Atpakaļskata kamera

Galvenie salona elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ Augstākās kvalitātes ādas apdare
 ■ Instrumentu panelis ar ādas apdari
 ■ Sony radio/navigācijas sistēma, AM/FM duālais 

uztvērējs, DAB un TMC (Satiksmes ziņojumu kanāls), 
SYNC 3 ar balss vadību, 20,3 cm (8 collas) TFT LCD 
skārienekrāns, multivides centrmezgls, AppLink, Apple 
CarPlay, Android Auto, 2 USB pieslēgvietas un GPSM 
(ietver laminētu priekšējo durvju sānu stiklu)

 ■ Luksusa klases paklāji grīdas apmalēm, priekšējie un 
aizmugurējie

 ■ Priekšējo durvju sliekšņu uzlikas ar Vignale uzrakstu
 ■ Priekšējie sēdekļi ar klimata kontroli
 ■ 10 virzienos elektroniski regulējamie priekšējie sēdekļi 

ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim

Dzinējs

Benzīna pilnībā ar elektronerģiju darbināms 
hibrīdtransportlīdzeklis
2,5 litru Ford benzīna FHEV Hybrid 190 PS (140 kW)

SĒRIJAIZVĒLIETIES2

    



3
PERSONALIZĒJIET
Izvēlieties savu krāsu, diskus, papildaprīkojumu 
un papildinājumus un padariet S-MAX 
nekļūdīgi savu.

Blazer Blue◊

Tīrtoņa virsbūves krāsa
Blue Panther
Metāliska virsbūves krāsa*

Magnetic
Metāliska virsbūves krāsa*

Frozen White◊

Tīrtoņa virsbūves krāsa*
Chrome Blue
Metāliska virsbūves krāsa*

Moondust Silver◊ 
Metāliska virsbūves krāsa*

Agate Black
Metāliska virsbūves krāsa*

Lucid Red
Tonēta caurspīdīga metāliska 
virsbūves krāsa*

VIRSBŪVES KRĀSAS

*Metāliskās un tonētās krāsas ir pieejamas pēc izvēles par papildu samaksu.
◊Nav pieejams Vignale modeļiem.
Ford S-MAX ir Ford garantija pret caurrūsēšanu, kas ir spēkā 12 gadus pēc pirmās reģistrācijas datuma. Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem.

Ford S-MAX pievilcīgā un izturīgā ārējā apdare ir panākta 
daudzposmu krāsošanas procesa rezultātā. Sākot no virsbūves 

tērauda daļām, kas ir apstrādātas ar vasku, un beidzot ar 
aizsargājošu virsējo pārklājumu, jaunie materiāli un to uzlikšanas 

procesi garantēs jūsu jaunajam S-MAX pievilcīgo izskatu vēl 
daudzus gadus.

DZĪVE SKAISTĀS KRĀSĀS



Salerno āda ar Miko Suede Ebony 
krāsā ar sarkanām nošuvēm
Standarta aprīkojums ST-Line modelim

Axis ar Omni Ebony krāsā
Standartaprīkojums Titanium modelim

Calder ar Omni Ebony krasā
Opcija Titanium modeļiem ar ergonomiskiem sēdekļiem

Sešstūra formā mikroperforēta 
Salerno āda Cashmere krāsā
Izvēles iespēja Vignale modelim

Sešstūra formā mikroperforēta 
Salerno āda Ebony krāsā
Standartaprīkojums Vignale modelim

PERSONALIZĒJIET3 RITEŅIROTĀJUMS

17 collu 18 collu 18 collu
20 spieķu Pearl Grey krāsas vieglmetāla 
disks 
Izvēles iespēja Titanium modelim

5 x 2 spieķu mehāniski apstrādāts/
krāsots vieglmetāla disks Pearl Grey 
krāsā 
Izvēles iespēja Titanium modelim

5 x 2 spieķu mehāniski apstrādāts/
krāsots vieglmetāla disks Matt Black 
krāsā 
Standartaprīkojums ST-Line modelim

18 collu 19 collu 19 collu 19 collu
20 spieķu vieglmetāla disks Luster 
Nickel krāsā 
Standartaprīkojums Vignale modelim

5 x 2 spieķu vieglmetāla disks ar Luster 
Nickel apdari  
Izvēles iespēja Titanium modelim

5 x 2 spieķu Rock Metallic krāsas 
vieglmetāla disks 
Izvēles iespēja ST-Line modelim

10 spieķu vieglmetāla disks Polished 
Aluminum krāsā 
Izvēles iespēja Vignale modelim

Piezīme. Visus vieglmetāla diskus var iegādāties no vietējā Ford izplatītāja kā papildu piederumus par papildu maksu. Apmeklējiet ford-accessories.com 

17 collu
5 x 2 spieķu vieglmetāla disks Sparkle 
Silver krāsā 
Standartaprīkojums Titanium modelim
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PAPILDU PIEDERUMIPERSONALIZĒJIET3
1. Jumta bagāžnieks

2. Izvelkama sakabes ierīce

3. Kravas grīdas tīkliņš

4. Kravas nodalījuma paliktnis

5. 4pets®+ suņu krātiņš

6. ClimAir®+ vēja novirzītāji

7. Aizsardzības vairogs

8. Visiem laika apstākļiem 
piemēroti grīdas paklājiņi 

9. Priekšējie dubļusargi

10. Šķērsstieņi

11. G3+ jumta bagāžnieks

12. Noņemama sakabes ierīce un 
e-komplekts

13. Uebler+ aizmugurē piestiprināms 
velosipēdu turētājs

+Uz šo produktu attiecas trešās puses piegādātāja garantija, 
vairāk informācijas skatiet uz aizmugurējā vāka.

Lai uzzinātu vairāk par S-MAX 
piederumiem, apmeklējiet vietni 
ford-accessories.com

Lai apskatītu Ford zīmola preču klāstu, 
apmeklējiet vietni 
fordlifestylecollection.com



6

3

2

4

1

5

8 7

*Atkinsona cikla dzinējs neattīsta tik lielu jaudu kā Otto cikla dzinējs, bet nodrošina 
lielāku degvielas patēriņa efektivitāti. Tas ir īpaši izstrādāts, lai darbotos kopā ar 
elektromotoru.
**AC un DC apraksta strāvas plūsmas veidus ķēdē. Maiņstrāvā (AC) elektriskā 
strāva nepārtraukti maina virzienu. Līdzstrāvā (DC) strāva plūst tikai vienā virzienā.
***Sadalītās jaudas hibrīda piedziņas tehnoloģijas sarežģītības (benzīns + 
elektromotors) un mērīšanas metodikas rakstura dēļ, veiktspējas līmenim 
(sistēmas jauda) vienmēr ir zināmas pielaides, un tās var atšķirties.
†FordPass lietotne, kas ir saderīga ar noteiktām viedtālruņu platformām, ir 
pieejama lejupielādei. Var tikt piemērotas ziņu un datu izmantošanas izmaksas.

4
SPECIFIKĀCIJAS
Iepazīstiet savu jauno Ford S-MAX visā 
pilnībā — no inteliģentās dzinēja tehnoloģijas 
līdz bagātīgajam aprīkojumam.

Pirms došanās ceļā uzsildiet savu 
transportlīdzekli

FordPass lietotne† ļauj jums uzsildīt transportlīdzekli 
no attāluma, tāpēc vēsās dienās jūs varat būt drošs, 
ka salonā būs ērti un patīkami jau brīdī, kad 
iekāpsiet. (Pieejama tikai modeļiem ar automātisko 
pārnesumkārbu)

190 PS SISTĒMA 
(140 kW)***

2,5 litru Ford Hybrid 
elektrotransportlīdzeklis

S-MAX HIBRĪDS

Augstsprieguma akumulators

S-MAX Hybrid 1,1 kWh litija jonu akumulators ir uzstādīts zem grīdas, lai 
izvairītos no iekštelpu aizpildīšanas.

12 V darba akumulators

12 voltu akumulators nodrošina visu elektrisko sistēmu darbību, kamēr 
automašīna ir novietota stāvvietā, tostarp drošības sistēmu, pulksteņa 
un datora atmiņas darbību.

1

2

eCVT transmisija

Uzlabotā ar ūdeni dzesējamā jaudas sadalīšanas automātiskā 
transmisija nevainojami pielāgo pārnesumskaitļus vienmērīgai, 
uzlabotai veiktspējai un lielākai degvielas patēriņa efektivitātei.

Augstsprieguma akumulatora dzesēšanas līnijas

Augstsprieguma akumulators tiek dzesēts ar ūdeni, lai saglabātu tā veiktspēju un 
efektivitāti.

Transportlīdzekļa skaņas brīdinājuma sistēma

Ārējie skaļruņi raida skaņas brīdinājuma signālu ātrumā, kas nepārsniedz 20 km/h.

2,5 litru Atkinsona cikla dzinējs

S-MAX Hybrid apvieno 2,5 litru Atkinsona cikla* benzīna dzinēju ar elektromotoru un 
reģeneratīvo bremzēšanas sistēmu, lai palīdzētu uzlabot degvielas efektivitāti un 
uzlādēt akumulatoru.

Līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs ar ūdens dzesēšanu**

Nodrošina 12 voltu barošanu, lai uzlādētu 12 voltu akumulatoru un darbinātu transportlīdzekļa 
elektriskos piederumus.3

4

5

6

7

Strāvas pārveidotāja sistēmas kontrolleris

Pārvalda hibrīda spēka piedziņas vadības komponentus, tostarp līdzstrāvas pārveidošanu par 
maiņstrāvu un maiņstrāvas pārveidošanu par līdzstrāvu**, lai darbinātu maiņstrāvas 
elektromotorus ar līdzstrāvas elektroenerģiju augstsprieguma akumulatorā.

8



SPECIFIKĀCIJAS4

Garums: 4796 mm
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 16

55
 m

m

Platums:  2137 mm Platums (bez spoguļiem): 
1916 mm

Izmēri 

Virsbūve (mm)

Kopējais garums ar sakabes ierīci un bez tās 4796

Kopējais platums ar spoguļiem un bez tiem 2137/1916

Kopējais platums ar nolocītiem spoguļiem 1953

Kopējais augstums (bez kravas) (ar 5 vai 7 sēdvietām) 1658/1655

Cirkulācijas diametrs – no apmales līdz apmalei (m) 11.95

Minimālais attālums starp riteņu arkām (bagāžas nodalījumā) (mm) (ar 5 vai 7 sēdvietām) 1044/1145

Bagāžas tilpums (litros)‡

7 sēdvietu režīms (piekrauts līdz jumtam) ar 5 vai 7 sēdvietām 285

5 sēdvietu režīms (piekrauts līdz iepakojumu paliktnim) ar 5 sēdvietām 700

5 sēdvietu režīms (piekrauts līdz jumtam) ar 5 vai 7 sēdvietām 1035/965

2 sēdvietu režīms (piekrauts līdz jumtam) ar 5 vai 7 sēdvietām 2200/2020

Degvielas tvertnes tilpums (litros)

Benzīna hibrīds 65

‡Mērījumi veikti saskaņā ar Standarta ISO 3832 prasībām. Izmēri var atšķirties atkarībā no modeļa un uzstādītā 
aprīkojuma.

Degviela, veiktspēja un emisijas

2,
5 

l 
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c 
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EV
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*4. pārnesumā. øFord veiktajās pārbaudēs iegūtie rādītāji. 
**Modelis ar 5 sēdvietām. ***Modelis ar 7 sēdvietām. 
øøNorādīto degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 emisiju un 
pilnuzlādes nobraukumu mēra saskaņā ar Eiropas Regulās 
(EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem grozījumiem) 
paredzētajām tehniskajām prasībām un specifikācijām. 
Izmantotās standarta testa procedūras ļauj salīdzināt dažādus 
transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus. 
Papildus automašīnas degvielas ekonomijai tās degvielas/
enerģijas patēriņu, CO2 emisiju un pilnuzlādes nobraukumu 
ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi netehniski faktori. CO2 ir 
galvenā siltumnīcefekta gāze, kas ir vainojama globālajā 
sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju, 
kurā ir ietverti visu jauno pasažieru automašīnu modeļu dati, ir 
pieejama bez maksas jebkurā tirdzniecības vietā. 
#Parāda vieglāko pašmasu, pieņemot, ka vadītājs sver 75 kg, 
šķidrumu tvertnes ir pilnas un bākā ir 90 % degvielas, ņemot 
vērā ražošanas pielaides un uzstādīto aprīkojumu.  Norādītie 
vilkšanas ierobežojumi raksturo maksimālo transportlīdzekļa 
vilkšanas spēju ar pilnmasu, lai uzsāktu braukšanu 12 % slīpumā, 
atrodoties jūras līmenī. Vilkšanas laikā visu modeļu sniegums un 
ekonomija būs samazināti.  Pilnā korpusa masa ietver piekabes 
svaru. *Slīpums, atrodoties jūras līmenī. ‡Tikai videi draudzīgas 
riepas.

5 durvju

CO2 emisijasøø (g/km) – WLTP vispārējais vērtējums 146-150

Degvielas patēriņšøø l/100 km – WLTP vispārējais vērtējums 6,4-6,5

Emisijas standarts Euro 6d-ISC-FCM

Degvielas veids Benzīns

Maksimālā jauda, ZS (kW) 190 (140)

Griezes moments, Nm 200

Pārnesumkārba HF45 (eCVT automāt.)

Piedziņa 4x2

Veiktspējaø

Maks. ātrums (km/h) 185

0-100 km/h (sek.) 9.8

50-100 km/h* (sek.) 5.9

Svars un kravnesība

Kopējais svars ar standarta aprīkojumu un šķidrumiem (kg)# 1902**/1947***

Vertikālās slodzes ierobežojums (kg) 90

Transportlīdzekļa pilna masa (kg) 2350**/2545***

Pilnā masa ar piekabi (kg) 4100**/4105***

Maks. vilces masa (izmantojot bremzes) (12 %*) (kg) 1750**/1560***

Maks. vilces masa (izmantojot bremzes) (8 %*) (kg) n/a

Maks. vilces masa (neizmantojot bremzes) (kg) 750



LAI IEGŪTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU  
FORD SAIMI, APMEKLĒJIET VIETNI 
WWW.FORD.COM

Attēli, apraksti un specifikācijas. Šajā brošūrā iekļautais teksts ir aktuālā versija iespiešanas brīdī. Taču viena no Ford stratēģijām ir turpināt izstrādājumu uzlabošanu. Tiek paturētas 
tiesības jebkurā laikā mainīt šajā publikācijā attēloto un aprakstīto modeļu un elementu specifikācijas, krāsas un cenas. Lai saņemtu jaunāko informāciju, vienmēr konsultējieties ar Ford 
dīleri. Papildaprīkojums. Ja jebkurā vietā šajā publikācijā kāda iespēja ir apzīmēta kā ‘izvēles’ vai ‘papildaprīkojums/ papildu pakete’ u.tml., jāpieņem, ka tā būs par papildu samaksu 
sērijveida modelim, ja vien nav norādīts citādi. Visas modeļu un krāsu kombināciju iespējas ir atkarīgas no pieejamības. Piezīme. Dažos attēlos ir parādīts provizoriskais modelis, un/vai 
tie ir izveidoti, izmantojot datoru, tāpēc automobiļu faktiskais izskats/funkcijas dažādos aspektos var atšķirties. Turklāt vairākas parādītās automobiļa iespējas var būt pieejamas kā 
papildaprīkojums. Piezīme. Šī brošūra ietver gan oriģinālos Ford piederumus, gan plašu klāstu izstrādājumu no mūsu piegādātājiem. +Minētie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešās puses 
piegādātāja prečzīmes piederumi, kam netiek piemērota Ford garantija, bet trešās puses piegādātāja paša garantija. Informāciju par to var iegūt pie jūsu Ford dīlera. Piezīme. Bluetooth® 
nosaukums un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkāda to izmantošana Ford Motor Company notiek saskaņā ar licenci. iPod nosaukums un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citi 
zīmoli un tirdzniecības nosaukumi pieder to īpašniekiem. Piezīme. Dažas šajā brošūrā aprakstītās autovadītāja palīgsistēmas un drošības sistēmas izmanto sensorus, kuru veiktspēju 
var ietekmēt noteikti vides vai laika apstākļi. 
Šī brošūra ir starptautisks izdevums, un tajā ietvertā informācija ir vispārīga. Norādītās specifikācijas nav saistītas ar kādu atsevišķu tirgu. Iespējams, ka attēlos redzami vai brošūrā 
minēti modeļi, funkcijas vai noteikumi, kuri zināmās teritorijās nav pieejami attiecībā ne uz standarta, ne uz papildu aprīkojumu. Turklāt tajā var arī nebūt norādītas visas pieejamās 
funkcijas. Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar vietējo Ford izplatītāju par jaunākajiem specifikācijas datiem un spēkā esošajām cenām.

Publicēja: Ford Motor Company Limited,  
Laindon, Essex, England. 
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Krāsa un apdare

Viendabīgas virsbūves 
krāsas

Metāliskas virsbūves krāsas* Īpaša 
metāliska 
virsbūves 
krāsa*
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Titanium
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Axis, Ebony krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Omni, Ebony krāsā 

Instrumentu paneļa krāsa: Ebony
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Calder, Ebony krāsā** 

Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Omni, Ebony krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

ST-Line
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Salerno āda ar Miko Suede 712 Perf, Ebony krāsā ar sarkanām 

nošuvēm 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno āda Ebony krāsā ar sarkanām nošuvēm 

Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

Vignale
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Windsor Leather/poraina āda, Ebony krāsā 

Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Windsor Leather, Ebony krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Windsor Leather/poraina āda, Cashmere krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Windsor Leather, Cashmere krāsā 

Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

*Metāliskās un vizlas pulvera krāsas, kā arī pilnībā ādas un zamša/ādas apdari var iegādāties par papildu maksu. **AGR/ERGO sēdekļus var iegādāties par papildu maksu. 
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