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Gloednieuwe Ford Transit Connect koppelt ongeëvenaarde
laadcapaciteiten aan lagere verbruikskosten en dynamische
nieuwe look
•

Gloednieuwe Transit Connect beleeft wereldwijd debuut op IAA voor bedrijfsvoertuigen in
Hannover (Duitsland). Ontwikkeld onder de productstrategie ‘One Ford’ voor verkoop in
Europa, Noord-Amerika en andere markten overal ter wereld

•

Stijlvol nieuw model biedt kopers van compacte bestelwagens met onovertroffen
laadvermogen, uitzonderlijke zuinigheid en volledige betrouwbaarheid, met ongeëvenaard
lage bezitskosten als gevolg

•

Harde werker met intelligente voorzieningen en technologieën zoals berlineachtige cockpit,
Active City Stop en Ford SYNC met Emergency Assistance

HANNOVER, Duitsland, 18 september 2012 – De stijlvolle nieuwe Ford Transit Connect
vestigt nieuwe normen op het gebied van laadcapaciteiten, bezitskosten en betrouwbaarheid in
het segment van de compacte bestelwagens en zal het succes van het huidige model
bestendigen.
De Transit Connect, die in wereldpremière gaat op de IAA voor bedrijfsvoertuigen in Hannover,
behoort tot een nieuwe generatie van wereldwijde Transit-bestelwagens, ontwikkeld onder de
productstrategie ‘One Ford’ en zal worden aangeboden in Europa, Noord-Amerika en andere
markten overal ter wereld.
Met zijn dynamische nieuwe look, innovatieve transportvoorzieningen en geavanceerde
technologieën, waaronder de 1,0-liter EcoBoost-motor, Active City Stop en Ford SYNC, is de
nieuwe Transit Connect een ijverig voertuig dat zijn klanten heel wat voordelen biedt.
“Deze knappe nieuwe bestelwagen schuwt hard werk niet en is dan ook de perfecte keuze voor
de meest uiteenlopende ondernemingen,” aldus Barb Samardzich, vice president Product
Development bij Ford of Europe.
“We hebben de robuustheid en betrouwbaarheid van het huidige model gecombineerd met een
aantal intelligente nieuwe transportvoorzieningen, een veel lager brandstofverbruik en een
dynamische nieuwe koetswerk- en interieurstijl. We zijn er dan ook van overtuigd dat de nieuwe
Transit Connect heel wat nieuwe klanten naar Ford zal lokken.”
Stijlvol, ruim en veelzijdig
De nieuwe Transit Connect, die werd ontworpen volgens de jongste designtaal van Ford, ziet er
dynamisch en modern uit, van het typische trapeziumvormige radiatorrooster en de slanke,
hoogtechnologische koplampen vooraan over de krachtige oplopende schouderlijn, tot de
opvallende verticale achterlichten.
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Zijn stijlvolle koets is verkrijgbaar met een korte wielbasis (SWB) en lange wielbasis (LWB) en
biedt een grote en praktische laadruimte met een totaal volume van 2,9 m³ resp. 3,6 m³ (SAEnorm). Klanten krijgen bovendien de keuze uit bestelwagens, dubbele cabines in bestelwagen
(DCiV) en Kombi’s, naargelang hun specifieke beroepsvereisten.
Dankzij zijn intelligente design en technologie kan de nieuwe Transit Connect schermen met
onovertroffen laadcapaciteiten. Dankzij voorzieningen zoals het doorlaadluik in de
scheidingswand en de neerklapbare passagierszetel kunnen vrachten tot 3,0 meter (SWB) of
3,5 meter (LWB) veilig worden vervoerd in de auto.
Bijkomende nieuwe voorzieningen om de dagelijkse productiviteit te verhogen zijn een dubbele
passagierszetel vooraan, zodat de bestelwagens voortaan drie mensen kunnen vervoeren in de
cabine.
In de Kombi- en DCiV-modellen zijn er maximaal vijf (SWB) of zeven (LWB) plaatsen, maar
dankzij de veelzijdige zetels en het verplaatsbare scheidingsrooster kan de laadruimte naar
wens worden ingedeeld. Bovendien beschikt het LWB-model over een unieke, wegklapbare
zetel die de laadruimte vanaf de voorste passagiersplaats naar achteren maximaliseert zodat er
voorwerpen tot drie meter mee kunnen.
Het nieuwe model onderscheidt zich door zijn stijlvolle cockpit met het design en vakmanschap
van een berline, een gamma uitgekiende transportvoorzieningen en de nieuwste rijhulp- en
interieurtechnologieën van Ford. Zo is de Transit Connect als eerste bestelwagen in zijn klasse
uitgerust met Active City Stop en het spraakbediende connectiviteitssysteem Ford SYNC met
Emergency Assistance.
Onovertroffen zuinigheid en betrouwbaarheid
De globale bezitskosten minimaliseren stond doorheen de ontwerp- en ontwikkelingsfase
bovenaan het prioriteitenlijstje en de volledig nieuwe Transit Connect streeft dan ook naar een
uitzonderlijk laag verbruik en minimale onderhouds-, herstellings- en verzekeringskosten met
langere onderhoudsintervallen.
Het Europese motorgamma omvat de erg zuinige 1,6-liter Duratorq TDCi-dieselmotor met 75,
95 of 115 pk en de opmerkelijke nieuwe 1,0-liter EcoBoost-benzinemotor met 100 pk, de
‘Internationale Motor van het Jaar 2012’, plus een versie van de alomgeprezen 1,6-liter
EcoBoost-motor met zestrapsautomaat. Om het brandstofverbruik te minimaliseren beschikt de
Transit Connect over de recentste CO2-verlagende ECOnetic-technologieën, zoals het stopstartsysteem (Auto-Start-Stop) voor diesel- en benzinemodellen.
In de Verenigde Staten wordt hij leverbaar met een gamma zuinige benzinemotoren met
automatische transmissie om aan de plaatselijke wensen te voldoen.
Sinds zijn lancering in 2002 heeft de Transit Connect een sterke reputatie voor robuustheid en
betrouwbaarheid opgebouwd. Het nieuwe model werd op basis van feedback uit de hele wereld
ontwikkeld om die reputatie van onovertroffen betrouwbaarheid eer aan te doen en ervoor te
zorgen dat de robuustheid en duurzaamheid van bij het begin verzekerd zijn.
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In tegenstelling tot veel rivalen, die worden getest als personenwagens, werd de nieuwkomer
onderworpen aan de ultrastrenge test- en duurzaamheidsnormen van Ford voor
bedrijfsvoertuigen en legde hij miljoenen slopende testkilometers af in laboratoria, op circuits en
in wagenparken van klanten.

Nieuw wereldwijd platform
De nieuwe Transit Connect is gebaseerd op een wereldwijd platform dat is afgeleid van het
hypergeavanceerde C-platform van modellen zoals de Focus en Kuga/Escape.
Een voorbeeld van een innovatieve technologie is het geavanceerde Elektronisch
Stabiliteitsprogramma (ESP) met Load Adaptive Control, dat de werking van de ESPstabiliteitssystemen aanpast aan de variërende lading van het voertuig. Zo werkt het systeem
optimaal zowel wanneer het voertuig gedeeltelijk geladen is als volgeladen.
De Transit werd ontwikkeld in het Europese ontwikkelingscentrum voor bedrijfsvoertuigen van
Ford en bouwt voort op een decennialange ervaring met de ontwikkeling van toonaangevende
Transit-modellen, ondersteund door de volledige, wereldwijde productontwikkelingsresources
van de constructeur. Tijdens zijn ontwikkeling werd hij nauwkeurig afgestemd op de
verschillende behoeften van klanten uit alle hoeken van de wereld, met inbegrip van unieke
voorzieningen en krachtbronnen die aan de lokale eisen voldoen.
In Europa zullen de eerste exemplaren van de volledig nieuwe Transit Connect tegen eind 2013
worden geleverd.
In Noord-Amerika wordt de nieuwe Transit Connect vanaf het vierde kwartaal van 2013
verkrijgbaar.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes
automobiles across six continents. With about 164,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. 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 distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4,500
employees.
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe, with 350
employees.
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