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Transit Custom Nugget kampeerwagen voortaan
rechtstreeks verkrijgbaar bij Ford-dealers


Ford introduceert de veelzijdige en praktische Transit Custom Nugget-kampeerwagen op
belangrijke Europese markten. De populaire Nugget-conversie werd ontwikkeld in
samenwerking met kampeerwagenspecialist Westfalia.



De Nugget stelt avontuurlijke eigenaars in staat om in alle comfort te reizen, met een goed
uitgeruste kitchenette en slaapplaats voor vier personen. De Nugget Plus met lange
wielbasis heeft bovendien een toilet en wastafel aan boord.



Nugget-eigenaars worden bijgestaan door geavanceerde rijhulpsystemen en kunnen
voortaan nog meer kilometers afleggen dankzij de zuinige EcoBlue-dieselmotoren.

Sint-Agatha-Berchem, 18 januari 2019 – Ford biedt voortaan een opwindend nieuw alternatief
voor avontuurlijk ingestelde liefhebbers van kampeerwagens in heel Europa: vanaf de lente
wordt de Transit Custom Nugget in bepaalde markten – waaronder de BeLux - rechtstreeks
verkrijgbaar bij Ford-dealers.
De Nugget-kampeerwagen, die is afgeleid van de toonaangevende Ford Transit Custom en
wordt omgebouwd door gespecialiseerde kampeerwagenpartner Westfalia, is in Duitsland sinds
jaren een vaste waarde.
De jongste Transit Custom Nugget plukt de vruchten van het hogere raffinement en de
geavanceerde technologie van Fords populaire Transit-familie, inclusief het connectiviteits- en
entertainmentsysteem SYNC 3, dat avonturiers ook onderweg verbonden houdt. Zijn
innovatieve design en hoogwaardige conversie creëren een behaaglijke tweede thuis.
De Nugget-kampeerwagen biedt slaapplaats aan vier personen met een comfortabel dubbel
bed dat wordt uitgeklapt in de dakruimte en een tweede bed in de leefruimte. De Nugget Plus
met lange wielbasis kan uitpakken met nog meer opbergruimte en een ingebouwd toilet met
wegklapbare wastafel.
De verkoop van nieuwe kampeerwagens is in 2017 met 14,9 procent gestegen tot ongeveer
111.000 exemplaren en overschrijdt daarmee voor het eerst de kaap van 100.000 stuks in
Europa.* Om aan die toenemende vraag te voldoen, zal de Transit Custom Nugget vanaf 2019
in heel Europa worden aangeboden, te beginnen met Oostenrijk, België, Duitsland, Italië,
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Belgische klanten kunnen de Nugget-kampeerwagen bewonderen op de Ford-stand van het
Autosalon van Brussel dat vandaag zijn deuren opent.
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“Kampeerwagens zitten in de lift en daarom hebben we besloten om meer Europese klanten de
mogelijkheid te bieden om te kiezen voor de flexibele en praktische Transit Custom Nugget, die
reeds erg populair is in Duitsland”, aldus Hans Schep, General Manager Commercial Vehicles
bij Ford of Europe. “Bestuurders die op roadtrip gaan, zullen in de wolken zijn met de
comfortabele cabine, het geavanceerde SYNC 3-communicatiesysteem en de zuinige nieuwe
2.0 EcoBlue-motor.
Al het comfort van thuis
De Transit Custom Nugget biedt de keuze tussen een verstelbaar kanteldak of een vast hoog
dak. De Nugget Plus is standaard voorzien van een hoog dak. Het innovatieve design van de
Nugget creëert een lay-out met drie ruimtes, waaronder een L-vormige kitchenette achterin, een
ruime leef- en eetruimte in het midden en een comfortabele slaapruimte in het dak.
De aantrekkelijke vloer met houteffect in het passagierscompartiment is praktisch en eenvoudig
te reinigen, terwijl een hulpverwarming uw comfort verzekert wanneer de kampeerwagen ‘s
nachts geparkeerd staat. Behalve het bed bovenaan kan er in de leefruimte nog een tweede
dubbel bed worden uitgeklapt wanneer nodig.
Een dubbel gasfornuis en een stalen afwasbak met chroomnikkelafwerking in de kitchenette
maken het mogelijk om warme maaltijden te bereiden na een actief dagje uit. Voedsel blijft vers
in de 40 liter grote koelkast en er zijn tanks voor zowel vers water als afvalwater, elk met een
capaciteit van 42 liter. Die tanks leveren ook water voor een buitendouche achteraan het
voertuig.
Aan de uitklapbare tafel kunnen maximaal vijf personen zitten om te eten en te praten: er is
ruimte voor drie personen op een naar voren gerichte bank, terwijl de bestuurders- en
passagierszetel 180° naar achteren kunnen draaien. Deze draaiactie wordt vereenvoudigd door
de wegklapbare handrem. Een optionele uitklaptafel met twee stoelen en een uitschuifbare luifel
maken het mogelijk om buiten te dineren.
Alle voertuigen hebben verdonkerde ruiten achteraan, klapramen voor de tweede zetelrij en een
verwarmbare kofferklepruit. Bijkomende opties zijn het hoogwaardige geluidssysteem en de
rekken voor fietsen en sportuitrustingen die u kan meenemen naar elke bestemming.
De Nugget Plus is 36,7 centimeter langer dan de standaardversie. Die extra ruimte wordt benut
voor een grotere garderobe en een ruimte met ingebouwd toilet en bijkomend wegklapbaar
wastafeltje, dat aan het zicht onttrokken kan worden door een uitschuifbaar scherm.
Minder brandstofstops onderweg
De Transit Custom Nugget wordt aangedreven door Fords hypergeavanceerde, extra zuinige
2.0 EcoBlue-dieselmotor die geraffineerder voor de dag komt en meer koppel levert bij lage
toerentallen. Klanten kunnen opteren voor de versies met 130 pk en 170 pk, die allebei
beschikbaar zijn met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een responsieve SelectShiftzestrapsautomaat. Ze beperken hun verbruik en CO2-uitstoot tot respectievelijk 6,3 liter diesel
per 100 km en 165 g/km. **
De bestuurder en voorpassagier beschikken over een ongeëvenaarde opbergruimte onderweg
en de schermen en bedieningspanelen werden ontworpen met het oog op een onovertroffen
ergonomie en gebruiksgemak. Fords optionele communicatie- en entertainmentsysteem SYNC
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3 laat zich bedienen met eenvoudige gesproken commando's of knijp- en veegbewegingen op
het 8”-aanraakkleurenscherm in tabletstijl.
De hoogtechnologische rijhulpsystemen, die werden overgenomen van de nieuwste
personenwagens van het merk, gebruiken geavanceerde sensoren, radars en camera’s om
informatie over de rijomgeving rond de wagen aan te leveren. Voorbeelden daarvan zijn Cross
Traffic Alert, Pre-Collision Assist met voetgangerdetectie, een breedbeeldcamera achteraan en
een adaptieve snelheidsregelaar.
De Transit Custom was in 2018 het meest verkochte voertuig in het Europese
bestelwagensegment met een laadvermogen tot 1 ton.
###
*www.aboutcampbtob.eu/outstanding-year-european-leisure-vehicle-industry.
**The declared Fuel/Energy Consumptions, CO2 emissions and electric range are measured according to the
technical requirements and specifications of the European Regulations (EC) 715/2007 and (EC) 692/2008 as last
amended. Fuel consumption and CO2 emissions are specified for a vehicle variant and not for a single car. The
applied standard test procedure enables comparison between different vehicle types and different manufacturers. In
addition to the fuel-efficiency of a car, driving behaviour as well as other non-technical factors play a role in
determining a car's fuel/energy consumption, CO2 emissions and electric range. CO2 is the main greenhouse gas
responsible for global warming.
From 1 September 2017, certain new vehicles will be type-approved using the World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure (WLTP) according (EU) 2017/1151 as last amended, which is a new, more realistic test procedure for
measuring fuel consumption and CO2 emissions. From 1 September 2018 the WLTP will fully replace the New
European Drive Cycle (NEDC), which is the current test procedure. During NEDC Phase-out, WLTP fuel consumption
and CO2 emissions are being correlated back to NEDC. There will be some variance to the previous fuel economy
and emissions as some elements of the tests have altered i.e., the same car might have different fuel consumption
and CO2 emissions.
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 200,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and eight unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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