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PIELĀGOJIET

SPECIFIKĀCIJAS

Tourneo Connect Active (SWB) Boundless Blue Metallic virsbūves krāsā 
(pēc izvēles) ar 18 collu 5 spieķu vieglmetāla diskiem Black krāsā ar 
mehānisko apdari (papildaprīkojums).



1IZPĒTIET

ŅEMIET GROŽUS SAVĀS 
ROKĀS
Iepazīstieties ar jauno Tourneo Connect — stilīgu un daudzpusīgu 
ceļabiedru, kas paredzēts dzīves piedzīvojumiem. Ērtajā salonā ir 
septiņu sēdvietu iespēja jūsu ģimenei, komandas biedriem (un 
viņu aprīkojumam), biznesa vajadzībām un daudz kam citam. 
Turklāt Tourneo Connect piedāvā dažādas garuma iespējas, kā 
arī virkni inovatīvu autovadītāja palīgsistēmas funkciju un 
digitālas kabīnes tehnoloģijas, kas sniedz ne vienu vien iemeslu 
pasmaidīt.

Tourneo Connect Active (SWB) Boundless Blue Metallic virsbūves krāsā 
(papildaprīkojums).
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STILĪGI, BEZ PIEPŪLES 
UN JAUTRI
Jūsu pilnīgi jaunā Tourneo Connect dizains nodrošina, ka tas 
izskatās vienlīdz labi gan mājās un pilsētā, gan nodarbojoties ar 
smagākiem uzdevumiem. Visā klāstā ir redzami izcili akcenti, 
tostarp melns šūnveida augšējais režģis ar Satin Chrome ietvaru, 
stilīgas riteņu apdares un unikāli korpusa ietvari Active platformā, 
savukārt Sport izceļas ar dzinēja pārsega svītrām, dinamisku 
sporta stila priekšējo buferi un 17 collu melniem vieglmetāla 
diskiem. Jumta sliedes nodrošina platformu piedzīvojumiem ar 
iespēju pārvadāt velosipēdus, slēpes un daudz ko citu.

IZPĒTIET

Tourneo Connect Active (SWB) Graphite Gray Metallic virsbūves krāsā (pēc 
izvēles) ar 18 collu 5 spieķu vieglmetāla diskiem Black krāsā ar mehānisko 
apdari (papildaprīkojums).
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BRĪVĀS DABAS 
BAUDĪTĀJS
Atrast laimi nekad nav bijis vieglāk. Modelim Tourneo Connect* 
pirmo reizi ir pieejama pilnpiedziņa, kas sniedz lielāku pārliecību 
uz ceļa un palīdz pārvietoties pa sarežģītu, nestabilu vai slidenu 
virsmu. Pārveidojamā salona telpa nodrošina septiņas sēdvietas 
trīs rindās ar iespēju salocīt, pacelt vai noņemt otro un trešo 
sēdekļu rindu (papildaprīkojums), lai iegūtu līdz 3,1 m3 kravas 
tilpuma**. Plaša telpa sporta inventāram, kempinga 
piederumiem un daudz kam citam.

IZPĒTIET

*Modeļi, kas aprīkoti ar 2,0 litru 122 PS EcoBlue dīzeļdzinēju un 6 ātrumu manuālo 
pārnesumkārbu.
**Kravas un slodzes kapacitāti ierobežo svars un svara sadale. Maksimālā lietderīgā 
slodze atšķiras un ir atkarīga no piederumiem un transportlīdzekļa konfigurācijas. 
Informāciju par konkrēta transportlīdzekļa kravnesību skatiet uzlīmē uz durvju vērtnes.

Tourneo Connect Active (SWB) Boundless Blue Metallic virsbūves krāsā ar 
18 collu 5 spieķu vieglmetāla diskiem Black krāsā ar mehānisko apdari 
(papildaprīkojums).
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DZĪVE JŪSU ROKĀS
Jūsu jaunais Tourneo Connect ir tikpat intuitīvs kā viedtālrunis. 
Taču tas ir daudz patīkamāks. Viss nepieciešamais ir pieejams, 
izmantojot 8,25 collu (21 cm) skārienekrānu (standarta), kas 
atvieglo galamērķu izvēli un apskati. Braucienam atbilstošas 
mūzikas izvēle ir tikpat vienkārša, kā sazināšanās ar ģimeni un 
draugiem, izmantojot daudzfunkcionālās stūres vadības ierīces.

Tiem, kuri vēlas vairāk, ir pieejama izvēles 10 collu (25 cm)* 
skārienekrāna informācijas un izklaides sistēma. Ļauj jums pilnībā 
izmantot FordPass Connect, kas nodrošina virkni savienojamības 
funkciju, tostarp reāllaika satiksmes atjauninājumus, alternatīvus 
maršrutus un tuvumā esošas degvielas uzpildes stacijas, lai 
ikviens brauciens būtu bez stresa.

IZPĒTIET

*10 collu skārienekrāns ir standarts visiem modeļiem, sākot no 2022. gada; tas kļūst 
par ražošanas papildaprīkojumu.

Tourneo Connect Active (SWB) Boundless Blue Metallic virsbūves krāsā 
(papildaprīkojums).
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Tourneo Connect Active (SWB) 
Boundless Blue Metallic virsbūves krāsā 
(papildaprīkojums) ar 18 collu 5 spieķu 
vieglmetāla diskiem Black krāsā ar 
mehānisko apdari (papildaprīkojums).

IZPĒTIET
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VADĪŠANA BEZ PIEPŪLES
Sastrēgumi pilsētas ielās. Saraustīta satiksme. Izmantojot adaptīvo kruīza kontroli ar joslas 
centrējumu*Ø1)†, Tourneo Connect var palīdzēt novērst spriedzi intensīvā satiksmē. Sistēma palīdz 
saglabāt drošu attālumu no priekšā braucošā transportlīdzekļa un nepārtraukti nosaka joslu 
marķējumus, lai varētu koriģēt stūrēšanu un noturēt transportlīdzekli marķētajā joslā.

DROŠĪBA IKVIENAM
Pat tumsā, kad ir ieslēgti priekšējie lukturi, pirms avārijas palīdzībaØ1) kontrolē jūsu attālumu no citiem 
transportlīdzekļiem, gājējiem vai riteņbraucējiem** un var brīdināt par iespējamo sadursmi. Ja jūs 
savlaicīgi nereaģēsiet, sistēma reaģēs ar avārijas bremzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā veiks 
izvairīšanās manevru.

*Vadītāja palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli. Tās 
neaizstāj drošu braukšanu. *Sīkāku informāciju un ierobežojumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
**Pirms avārijas palīdzība ar gājēju un velosipēdistu uztveršanu var uztvert gājējus, bet ne visos apstākļos un neaizvieto drošu braukšanu. 
Skatīt īpašnieka rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par sistēmas ierobežojumiem.
ØIzmanto sensorus. 
1)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
†Papildaprīkojums no 2022. gada septembra.

IZPĒTIET
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MIERĪGAM PRĀTAM
Jaunais Tourneo Connect palīdz izvairīties no negadījumiem, kā arī kaitinošiem iespiedumiem un 
skrāpējumiem. Neredzamās zonas informācijas sistēmaØ1) izmanto abos durvju spoguļos iebūvētos 
diskrētos lukturus, lai brīdinātu jūs, ja braukšanas laikā transportlīdzeklis iebrauc aklajā zonā. Līdzīgā 
veidā brīdinājums par jūsu braukšanas trajektoriju šķērsojošu satiksmiØ1) brīdina par kustībā esošu 
transportlīdzekli vai citiem apdraudējumiem, piemēram, gājējiem, sienām un balstiem, braucot 
atpakaļgaitā no perpendikulāras stāvvietas.

SIRSNĪGA SAGAIDĪŠANA
Nedaudzas lietas dzīvē ir tikpat uzticamas kā Tourneo Connect – jo īpaši laikapstākļi. Tāpēc jūsu 
automobilis ir pieejams ar papildu apsildāmiem sēdekļiem — tie ir viegli vadāmi, izmantojot konsolē 
uzstādītā vadības paneļa 10 collu (25 cm) skārienekrānu (standarta); varat izvēlēties arī apsildāmu stūri 
(papildaprīkojums). Ideāls komforts, lai dotos ziemas piedzīvojumos, atgrieztos no ūdens sporta 
aktivitātēm vai pat darbotos ārā darba dienas beigās.

ØIzmanto sensorus. 
1)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.

IZPĒTIET
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BEZ SAREŽĢĪJUMIEM
Droši velciet lielāku kravu, pateicoties vilkšanas palīgsistēmas komplektam ar jauno funkciju Pro Trailer 
Backup Assist* (papildaprīkojums). Sistēma samazina sasvēršanos, braucot atpakaļgaitā ar piekabi, un 
ļauj piekabi vieglāk vadīt, izmantojot durvju spoguļa regulēšanas pogu — ideāls rīks autovadītājiem ar 
visdažādāko autovadīšanas pieredzi. 

VIENMĒR GATAVS DOTIES CEĻĀ
Pateicoties bezvadu uzlādei (papildaprīkojums) jūsu Qi saderīgajam viedtālrunim (induktīvās uzlādes 
tehnoloģija), savienojuma uzturēšanai vairs nav nepieciešams kabelis. Ātri un vienkārši lietojams 
bezvadu uzlādes komplekts ļauj uzlādēt dažādas ierīces, atrodoties ceļā. Turklāt pretslīdes uzlādes 
paliktnis nodrošina, ka jūsu ierīce paliks tieši tur, kur tai jābūt, neatkarīgi no reljefa.

*Vadītāja palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli. Tās 
neaizstāj drošu braukšanu. *Sīkāku informāciju un ierobežojumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

IZPĒTIET
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VIENMĒR INFORMĒTS
Ceļa zīmju atpazīšana†Ø1) palīdz gādāt par jūsu un apkārtējo 
drošību. Sistēma instrumentu panelī parāda svarīgu informāciju 
par ceļa zīmēm, palīdzot jums saņemt informāciju par mainīgu 
ceļa un automaģistrāles ātrumu un ierobežojumiem.

†Papildaprīkojums visām sērijām.
ØIzmanto sensorus. 1)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.

AUGSTĀKĀS KLASES KOMFORTS
Katram braucienam ir jābūt ērtam. Ar kampaņas Aktion Gesunder 
Rücken (AGR) (kampaņa veselīgākām mugurām) akreditētajiem 
ergonomiskajiem sēdekļiem, kas nodrošina četrvirzienu elektrisko 
jostasvietas atbalstu, galamērķī ieradīsieties svaigs un atpūties.

IDEĀLA AUTO NOVIETOŠANA STĀVVIETĀ
Autostāvvietas komplekta ietvaros Active Park Assist sistēma ar 
Park-Out Assist funkcijuØ1) var identificēt un automātiski stūrēt jūsu 
transportlīdzekli novietošanai paralēli ietvei vai ārā no stāvvietas, 
kamēr jūs kontrolējat akseleratoru, bremzēšanu un pārnesumu izvēli. 
Tas ir tieši tik vienkārši.

ØIzmanto sensorus. 1)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.

IZPĒTIET
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VIENMĒR FOKUSĀ
Joslas saglabāšanas sistēma1), izmantojot 
priekšpuses kameru, uzmana, vai jūs nejauši 
neizbraucat no joslas. Brīdinājumi tiek 
nodrošināti vizuāli un izmantojot stūres 
vibrāciju. Ja nereaģēsiet, joslas saglabāšanas 
palīglīdzeklisØ1) saglabās jūsu 
transportlīdzekli iezīmētajā joslā. 

ØIzmanto sensorus. 1)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.

UZMANĪGA TEHNOLOĢIJA
Ja kāda iemesla dēļ jūs zaudējat spēju vadīt 
automašīnu, vadītāja stāvokļa palīgsistēma* 
reaģē uz jūsu bezdarbību, atskaņojot brīdinājuma 
signālu un vibrējot, un, ja nepieciešams, veic 
drošu bremzēšanas manevru.

*Vadītāja palīgtehnoloģiju funkcijas ir papildinošas un neaizvieto 
vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt 
transportlīdzekli. Tās neaizstāj drošu braukšanu. *Sīkāku 
informāciju un ierobežojumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

DROŠĪBAS EKSPERTS
Ja kādreiz piedzīvojat vidēji smagu vai smagu 
avāriju, pēcsadursmes bremzēšanas sistēma var 
optimizēt jūsu drošību, samazinot ātrumu, kas 
palīdz novērst vai samazināt iespējamās 
sekundārās avārijas triecienu.

ĀTRI UN ĒRTI
Ejiet Tourneo Connect virzienā, un Ford 
KeyFree sistēma uztver atslēgu piekariņa 
klātbūtni un atbloķē durvis. Iekājot nav 
nepieciešama aizdedzes atslēga, vienkārši 
nospiediet sajūgu, nospiediet Ford Power 
startera pogu un esat gatavs doties ceļā. 
(Papildaprīkojums)

IZPĒTIET
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Tourneo Connect nodrošina daudzpusību un komfortu. Ar 
7 sēdvietām un pietiekami daudz vietas bagāžai un mājdzīvniekiem, 
tas ir ideāls sabiedrotais dzīves piedzīvojumiem.

Grand Tourneo Connect ļauj sniegties vēl tālāk.  
353 mm garāks ar lielāku telpu bagāžai un platākām bīdāmām 
durvīm papildu ērtībām.

SĒRIJU PĀRSKATS

Līdz Līdz

litri litri

Pilnīgi jaunais Ford 
Tourneo Connect klāsts ir 
pieejams dažādos 
atšķirīgos un stilīgos 
dizainos. Atklājiet, kurš 
atbilst jūsu dzīvesveida 
vajadzībām un personīgajai 
gaumei. 

IZVĒLIETIES

666 mm 797 mm

2556 3105
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TITANIUM
Galvenais virsbūves 
aprīkojums 

 ■ Tonēts aizmugurējais stikls
 ■ Augšējais melnais režģis ar 

Satin Chrome ietvaru
 ■ Hromēts priekšējā bufera 

ieliktnis 
 ■ Elektriski darbināmi, 

apsildāmi spoguļi, kas 
automātiski nolokās, auto 
aizslēdzot, ar spīdīgiem 
melnas krāsas spoguļu 
vāciņiem

 ■ Priekšējie logu tīrītāji, kuri 
sajūt lietu

 ■ Jumta sliedes sudraba krāsā
 ■ 16 collu 10 spieķu Silver krāsā 

krāsoti vieglmetāla diski
 ■ Salona un bagāžas 

nodalījuma durvju rokturi 
virsbūves krāsā

Galvenie salona apdares 
elementi 

 ■ Premium centra konsole ar 
2 krūzīšu turētājiem un 
regulējamu roku balstu, 
aizmugurējo ventilāciju un 
2 aizmugurējiem USB 
portiem

 ■ Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 ■ Atpakaļskata spogulis ar 

automātiskās aptumšošanas 
funkciju 

 ■ Pārnesumu pārslēga kloķis ar 
ādas apdari

 ■ Strāvas padeves ieslēgšana
 ■ Paplātes tipa galdiņi otrajā 

rindā

Dzinēji

Benzīns
1,5 l Ford EcoBoost 114 PS  
(84 kW) 6 ātrumu manuālā 
pārnesumkārba
Dīzeļdegviela
2,0 l Ford EcoBlue 122 PS 
(90 kW) 6 ātrumu manuālā 
pārnesumkārba
2,0 l Ford EcoBlue 122 PS 
(90 kW) 7 pakāpju automātiskā 
ātrumkārba

SĒRIJAIZVĒLIETIES



2 SĒRIJAIZVĒLIETIES

ACTIVE
Galvenie virsbūves elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem 

 ■ Augšējais melnais šūnveida 
režģis ar Satin Chrome 
ietvaru

 ■ Priekšējais un aizmugurējais 
buferis ar sudraba krāsas 
aizsargplāksnēm

 ■ 17 collu 5 spieķu vieglmetāla 
disks Black krāsā ar 
mehānisko apdari 

 ■ Melna bīdāmo durvju 
vadotne

 ■ Nozīmīte Active
 ■ Melni apšuvumi uz riteņu 

arkām un priekšējiem un 
aizmugurējiem buferiem

Galvenie salona elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ Unikāla Active sēdekļa 
apdare ar zilām nošuvēm

 ■ Atkritumu tvertne pasažiera 
durvīs

Dzinēji

Dīzeļdegviela
2,0 l Ford EcoBlue 122 PS 
(90 kW) 6 ātrumu manuālā 
pārnesumkārba
2,0 l Ford EcoBlue 122 PS 
(90 kW) 7 pakāpju automātiskā 
ātrumkārba
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Galvenie virsbūves elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ Melnas jumta sliedes
 ■ Sporta stila priekšējais 

buferis
 ■ 17 collu 5 spieķu melni 

vieglmetāla diski
 ■ Pilnībā LED priekšējie lukturi
 ■ LED aizmugurējie lukturi
 ■ Dekoratīvas svītras Matt 

Black un Silver Sport krāsā uz 
jumta, motora pārsega, 
priekšējā un aizmugurējā 
bufera un aizmugurējā borta

 ■ Metāliska pedāļa 
konstrukcija

Galvenie salona elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ Priekšējo durvju sliekšņu 
pretnodiluma uzlikas

 ■ Durvju apdares panelis ar 
Clip/Soul ieliktni un roku 
balstu

 ■ Unikāla Sport sēdekļu 
apdare ar sarkanām 
nošuvēm

 ■ Konfigurējams 10 collu 
digitālais klasteris

Dzinēji 

Dīzeļdegviela 
2,0 l Ford EcoBlue 122 PS  
(90 kW) 7 pakāpju automātiskā 
ātrumkārba

IZVĒLIETIES SĒRIJA

SPORT



3 KRĀSAS

Pilnīgi jaunais Tourneo 
Connect ļauj jums radoši 
izpausties, piedāvājot klasisku 
un drosmīgu krāsu izvēli.

Boundless Blue
Metallic virsbūves krāsa*

Comet Grey
Tīrtoņa virsbūves krāsa

Dusky Silver
Metallic virsbūves krāsa*

Maple Red
Metallic virsbūves krāsa*

Frozen White
Tīrtoņa virsbūves krāsa

Graphite Grey
Metallic virsbūves krāsa*

Midnight Blue
Metallic virsbūves krāsa*

Lava Red
Tīrtoņa virsbūves krāsa

Intense Black
Metallic virsbūves krāsa*

Stardust Silver
Metallic virsbūves krāsa*

*Par papildu maksu.
Ford Tourneo Connect ir Ford 12 gadu garantija pret caurrūsēšanu, kas stājas spēkā no pirmās reģistrācijas datuma. Saskaņā ar noteikumiem un 
nosacījumiem.
Piezīme  Automobiļu attēlu mērķis ir tikai parādīt, kādas ir virsbūves krāsas, un tās var neatbilst pašreizējai specifikācijai vai preces pieejamībai 
atsevišķos tirgos. Šajā brošūrā parādītās krāsas un apdare var atšķirties no faktiskajām krāsām ierobežoto drukas iespēju dēļ.

PIELĀGOJIET



3 SALONA APDARE

Glacier on City dizains no auduma Soul/Clip 
audumā Soul (ar zilām nošuvēm)
Standartaprīkojums modelim Active

Bubble Ford Kylo Emboss dizains no auduma 
Soul/Clip audumā Soul (ar pelēkām nošuvēm)
Standartaprīkojums modelim Titanium

Ford Diamond Design 004 dizains no auduma 
Soul/Vinyl audumā Soul
Papildaprīkojums Titanium modelim 

PIELĀGOJIET

Ford Transition Emboss dizains no auduma 
Soul/Vinyl audumā Soul (ar sarkanām 
nošuvēm)
Standartaprīkojumā modelim Sport



3 DISKIPIELĀGOJIET

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

10 spieķu Silver krāsā nokrāsots vieglmetāla 
disks
Standartaprīkojums modelim Titanium

10 spieķu Brilliant Silver krāsas vieglmetāla 
diski
Papildaprīkojums Titanium modelim

5 spieķu vieglmetāla disks Black krāsā ar 
mehānisko apdari
Standartaprīkojums modelim Active

5 spieķu vieglmetāla disks Black krāsā ar 
mehānisko apdari
Papildaprīkojums modeļiem Trend un Sport

16 collu 17 collu 17 collu

18 collu

5 spieķu Black krāsas vieglmetāla disks
Standartaprīkojumā modelim Sport

17 collu



4
Mēs visi esam atbildīgi par ietekmes uz vidi mazināšanu ceļojuma 
laikā, un degvielas patēriņa ziņā efektīvais 2,0 litru Ford EcoBlue 
dīzeļdzinējs palīdz to īstenot. Selektīvās katalītiskās reducēšanas 
sistēma izmanto AdBlue®, lai slāpekļa oksīdu emisijas izplūdes 
gāzēs pārvērstu slāpeklī un ūdenī, savukārt dīzeļdegvielas daļiņu 
filtrs ir paredzēts 99% cieto daļiņu uztveršanai no 
transportlīdzekļa izplūdes*. Tā vieda sistēma.

Pieejams ar 122 PS (90 kW), tā zemās ekspluatācijas izmaksas* 
atbilst stingriem Eiropas emisiju standartiem, vienlaikus sniedzot 
lielu veiktspēju un vilcējspēku.

*Papildu informāciju un informāciju par emisijām skatiet specifikāciju sadaļā.

Atklājiet daudzos jaunumus, ko 
piedāvā jaunais Tourneo 
Connect, tostarp efektīvo 
dzinēju tehnoloģiju un dāsno 
aprīkojuma līmeni.

SPECIFIKĀCIJAS JAUDA



4 DEGVIELA UN VEIKTSPĒJA
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Sēdvietu konfigurācija 5 sēdvietas 7 sēdvietas 5 sēdvietas 7 sēdvietas 5 sēdvietas 7 sēdvietas 5 sēdvietas 7 sēdvietas

Izmešu standarts M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis M1 6.2. līmenis

Maksimālā jauda, ZS (kW) 114 (84) 114 (84) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Griezes moments, Nm 220 220 320 320 320 320 320 320

Pārnesumkārba 6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

7 pakāpju automātiskā 
pārnesumkārba

7 pakāpju automātiskā 
pārnesumkārba

Piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa AWD AWD Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa

TOURNEO

CO2 izmešiØØ (g/km) – WLTP vispārējais vērtējums 146-150 146-150 128-130 128-130 140-144 140-144 136-140 136-140

Degvielas patēriņšØØ l/100 km – WLTP vispārējais vērtējums 6,4-6,6 6,4-6,6 4,9-5,0 4,9-5,0 5,4-5,5 5,4-5,5 5,2-5,3 5,2-5,3

VEIKTSPĒJAØ

Maks. ātrums (km/h) 181 181 187 187 175 175 186 186

0-100 km/h (sek.) 11.9 11.9 11.1 11.1 12.1 12.1 11.4 11.4

SVARS UN KRAVNESĪBA

Kopējais svars ar standarta aprīkojumu un šķidrumiem (kg)# 1542 1557 1610 1629 1712 1731 1643 1655

Transportlīdzekļa pilna masa (kg) 2150 2300 2220 2350 2300 2450 2250 2400

Maks. piekabes masa 12% (kg) 1400 1300 1500 1400 1500 1400 1500 1400

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

Vertikālās slodzes ierobežojums (kg) (slodzei uz vilkšanai paredzēto sakabes ierīci) 75 75 75 75 75 75 75 75

ØFord testa vērtības.
ØØNorādīto WLTP degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektriski nobraucamo attālumu mēra saskaņā ar tehniskajām prasībām un specifikācijām, ko nosaka Eiropas Regula (EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem grozījumiem). Izmantotās standarta testa procedūras ļauj salīdzināt dažādus transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus.
Papildus automašīnas degvielas ekonomijai tās degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektriski nobraucamo attālumu ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi netehniskie faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta gāze, kas vainojama globālajā sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 izmešiem ar informāciju par visiem jaunajiem pasažieru automašīnu modeļiem 
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 procentu slīpumā, atrodoties jūras līmenī. Vilkšanas laikā visu modeļu sniegums un 
ekonomija būs samazināti. Pilnā korpusa masa ietver piekabes svaru.

SPECIFIKĀCIJAS



4 DEGVIELA UN VEIKTSPĒJA
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GRAND TOURNEO

CO2 izmešiØØ (g/km) – WLTP vispārējais vērtējums 147-152 147-152 130-133 130-133 142-146 142-146 137-142 137-142

Degvielas patēriņšØØ l/100 km – WLTP vispārējais vērtējums 6,5-6,7 6,5-6,7 5,0-5,1 5,0-5,1 5,4-5,6 5,4-5,6 5,3-5,4 5,3-5,4

VEIKTSPĒJAØ

Maks. ātrums (km/h) 181 181 tba tba 175 175 186 186

0-100 km/h (sek.) 12.4 12.4 tba tba 12.5 12.5 11.8 11.8

SVARS UN KRAVNESĪBA

Kopējais svars ar standarta aprīkojumu un šķidrumiem (kg)# 1608 1627 1682 1695 1781 1797 1709 1721

Transportlīdzekļa pilna masa (kg) 2220 2350 2300 2450 2350 2500 2300 2450

Maks. piekabes masa 12% (kg) 1400 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500

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

Vertikālās slodzes ierobežojums (kg) (slodzei uz vilkšanai paredzēto sakabes ierīci) 75 75 75 75 75 75 75 75

ØFord testa vērtības.
ØØNorādīto WLTP degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektriski nobraucamo attālumu mēra saskaņā ar tehniskajām prasībām un specifikācijām, ko nosaka Eiropas Regula (EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem grozījumiem). Izmantotās standarta testa procedūras ļauj salīdzināt dažādus transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus.
Papildus automašīnas degvielas ekonomijai tās degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektriski nobraucamo attālumu ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi netehniskie faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta gāze, kas vainojama globālajā sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 izmešiem ar informāciju par visiem jaunajiem pasažieru automašīnu modeļiem 
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 procentu slīpumā, atrodoties jūras līmenī. Vilkšanas laikā visu modeļu sniegums un 
ekonomija būs samazināti. Pilnā korpusa masa ietver piekabes svaru.

SPECIFIKĀCIJAS
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Kopējais garums 4515 4515 4868 4868

Kopējais platums ar spoguļiem/ar salocītiem spoguļiem/bez spoguļiem 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855

Kopējais augstums (bez kravas) 1833 1833 1836 1836

Sānu durvju ieejas platums 666 666 797 797

Kravas telpas platums starp riteņu lokiem 1185 1185 1185 1185

Kravas nodalījuma atvēršanas platums pie grīdas 1185 1185 1185 1185

Kravas augstums 1200 1200 1211 1211

Kravas telpas garums 2 sēdvietu režīmā 1913 1913 2265 2265

Kravas telpas garums 5 sēdvietu režīmā 1100 1100 1452 1452

Kravas telpas garums 7 sēdvietu režīmā – 316 – 629

Apgriešanās rādiuss (m) 11.4 11.4 12.1 12.1

BAGĀŽAS TILPUMS (LITROS)

Kravas telpas tilpums 2 sēdvietu režīmā (litros) 2556 2556 3105 3105

Kravas telpas tilpums 5 sēdvietu režīmā (litros) 1213 1213 1720 1720

Kravas telpas tilpums 7 sēdvietu režīmā (litros) – 248 – 650

DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS (LITROS)

Benzīns 50 50 50 50

Dīzeļdegviela 50 50 50 50

AdBlue® 15 15 15 15

Uz visiem izmēriem (norādīti mm) attiecas ražošanas pielaides, un tie norādīti minimālās specifikācijas modeļiem bez papildu aprīkojuma. Šiem attēliem ir tikai informatīvs raksturs. Izmēri 
var atšķirties atkarībā no modeļa un uzstādītā aprīkojuma.

Garums: 4501 mm

Garums: 4854 mm

Platums (ar spoguļiem):  
1855 mm

Platums (ar spoguļiem):  
1855 mm
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TOURNEO

GRAND TOURNEO

DIMENSIONS

*Bagāžas un noslodzes kapacitāti ierobežo svars un svara sadale.

SPECIFIKĀCIJAS



4 KRĀSA UN APDARE

Viendabīgas virsbūves krāsas Metāliskas virsbūves krāsas*
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TITANIUM

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Bubble/Ford Kylo Emboss, Soul krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Clip, Soul krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa – augšpusē un apakšpusē: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Ford Diamond Design 004, Soul krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Vinils, Soul krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa – augšpusē un apakšpusē: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

ACTIVE

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Glacier on City, Soul krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Clip, Soul krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa – augšpusē un apakšpusē: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

SPORT

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Ford Transition Emboss on Clip, Soul krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Vinils, Soul krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa – augšpusē un apakšpusē: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

*Metāliskā krāsa ir izvēles iespēja kas pieejama par papildu maksu.

o pieejams

SPECIFIKĀCIJAS



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. Reģistrēts Anglijā, Nr. 235446. © Ford Motor Company Limited.
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REZERVĒJIET TESTA BRAUCIENU 
ŠODIEN
Labākais veids, kā atklāt aizraujošo Tourneo Connect klāstu, ir sēžot pie tā stūres.

Rezervējiet testa braucienu, un vietējais Ford izplatītājs labprāt jums pēc iespējas ātrāk palīdzēs.


