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ÉPÍTŐIPARI MODELLEK
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Ez a világ rendje... Valahányszor útra kelünk, azok után vágyódunk, akiket otthon hagytunk. A megosztott teher megfelezett teher. 
És mi ezért vagyunk itt: hogy megosszuk a terhet.

A szeretet erőt kíván. De ahhoz még több erő kell, hogy szeretteinket hátrahagyjuk. Lehet, hogy a hosszú utazáshoz gázolaj kell, de ami 
mozgásban tart, az mégis a műszerfal sarkába helyezett kis fénykép és a dédelgetett emlékek. Tudjuk, hogy olykor milyen hosszúnak 
tűnik az út... Repülnek az évszakok, gyermekeink pedig napról napra növekednek. Tonnaszámra szállítjuk a sódert, hogy barátainkkal 

és szeretteinkkel megoszthassunk egy falat kenyeret.

Az üzletben úgy mondják: „Az adott szó kötelez.” Ha mérlegre tesszük, ugyan minek van nagyobb súlya, mint egy ígéretnek?  
Amikor mások belénk fektetik a bizalmukat, akkor nincs más lehetőségünk. Oda kell érni, akárhogyan alakulnak is a dolgok.  

Noha terhet szállítunk, valójában ígéretet teljesítünk. 

Lehet, hogy egyszer majd gépek cipelik a terheinket csakúgy, mint a rakományt. De addig nekünk kell helytállnunk ezen az úton. 
Tartson velünk! Mi haladunk előre... Ahogy a mondás tartja: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül, de ha messzire akarsz jutni, 

menj csapatban...”

Megosztjuk a terhet... 

Megosztjuk a terhet



3



4



5

Ford Trucks
Építőipari modellek:
A színtiszta erő 
megtestesítői
Egy erős építőipari teherautó mindig készenlétben áll. A nehéz 
terepfeltételek pedig csak egyértelműbbé teszik ezt a készenlétet. 
Akár bányában, akár sáros terepen, hegytetőn vagy egy belvárosi 
építési területen kell helytállni, a Ford Trucks építőipari modellek most 
erősebbek, mint valaha...

A Ford Trucks építőipari modellek Ecotorq Euro 6-os motorjukkal minden 
körülmények között színtiszta erőt és stabilitást biztosítanak, és a 
tehertől függetlenül mindig alacsony fogyasztást, erős motorfékrendszert 
és extrém tartósságot nyújtanak. A megújult vezetőfülke ergonomikus 
kialakítása pedig egyaránt növeli a sofőr kényelmét és termelékenységét.

A Ford Trucks építőipari modellekkel a színtiszta erő hamarosan egy 
Önhöz közeli építési területre is megérkezik!  
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A sikeres, időre teljesített projekt  
feltétele az egymásba vetett bizalom.  

Építőipari mérnök
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Bemutatjuk az erő forrását:
az Ecotorq motort...
A Ford Trucks nyerges vontatók szíve erőteljes Ecotorq 
technológiával ver. A Ford mérnökei által kifejlesztett új, 13 
literes Euro 6-os motor a teljesítményt és gazdaságosságot 
környezetbarát technológiával kombinálva kínálja.

Az új Euro 6-os Ecotorq motor minden tulajdonsága a teljesítmény 
és a takarékosság ideális egyensúlyát támogatja.  A kipufogógáz-
visszavezetés, a változtatható geometriájú turbófeltöltő, a közös 
vezetékes befecskendező rendszer és az okos elektronikus 
vezérlőrendszer segítségével a motor minden csepp üzemanyagot 
hasznosít, ügyelve rá, hogy semmi ne vesszen kárba. 

A 420 lóerő és 2150 Nm nyomaték előállítására képes új Ecotorq 
motor sok tonnányi teherrel bír el. Ezt a hihetetlen teljesítményt 
minden egyes manővernél a nagy erejű motorfék tartja 
ellenőrzése alatt. 

A Ford Trucks kínálatában egy 9 literes, 330 lóerős, 1300Nm 
nyomatékú motor is található könnyebb építőipari járművekbe, 
hogy minden kívánalomnak megfeleljünk. 
A környezetbarát új Euro 6-os Ecotorq motor csökkenti az 
üzemeltetési költségeket, miközben osztályában a legjobb 
fogyasztási értékeket mutatja.

Ne feledje, akármerre is jár, az erő a Ford Trucks építőipari 
modelleknél nyilvánul meg!
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Ecotorq 9L  EU6 330PS
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A tartósság a Ford Trucks építőipari modellek DNS-ében 
is benne van. Mert durva terepen a tartósság az egyetlen 
elem, amire támaszkodhat.

A Ford Trucks építőipari járművek mindegyikét durva 
építési terepre tervezték, és ennek megfelelően 
tesztelték. Megerősített alvázukkal a durva kitermelési 
helyszínek vezető szereplői, akik minden rakománnyal 
elbírnak.

Miközben az erős alváz és a különféle tengelymegoldások 
a legnehezebb teherrel való megbirkózást is lehetővé 
teszik, a felfüggesztési rendszer minden tereptípuson 
gondoskodik az utazás kényelméről és biztonságáról. 
A rakománytól és a tereptől függetlenül ezek az erős és 
robusztus tulajdonságok mindig támogatják Önt.

Erős és robusztus tulajdonságok az ön számára

Ergonomikus fülke
Az alacsonytetős háló- és nappali 
fülke opciók a lehető legnagyobb 
látómezőt és kabinkomfortot 
biztosítják a sofőrnek bármilyen 
időjárás esetén.

PTO opciók
Motor és sebességváltó 

által hajtott PTO 
opciók az alkalmazási 

követelményeknek 
megfelelően.

Megerősített 
hátsó tengely
Hátsó tengely optimalizált 
végtengelyaránnyal 
és nagy terhelés alatti 
megnövelt nyomatékkal.

Építőipari 
abroncsok
315.80 R22.5 
nehézgépjármű 
abroncsok.

Hátsó 
felfüggesztés

Mindenféle teherrel és 
útviszonnyal kompatibilis 
építőipari nehézgépjármű 

hátsó felfüggesztés.

Optimum  
üzemanyagtartály

Súlyoptimalizált 315 literes 
acél üzemanyagtartály.
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Nincs túl nehéz teher
A Ford Trucks építőipari teherautók alvázait csúcstechnológiás számítógépes 
elemzések során hosszú éveken keresztüli szolgálatra fejlesztették ki.

A bármely felépítménnyel kompatibilis, 10 mm-es, 500 Mpa teherbírású erős 
acélkasztni számára nincs túl nehéz teher.
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Míg a szélessávú nagy nyomatékkal tonnányi rakományt mozgathat, 
a kolosszális erőt a fejlett fékrendszerek tartják kordában.

A Z-cam dobfékekkel, a fejlett technológiájú motorfékkel és a kiegészítő Intarder 
fékrendszerekkel bármely manőver, rakomány és útviszonyok mellett is ura lehet 
a helyzetnek.

Kordában tartott erő

Motorfék

Az alapszolgáltatásként nyújtott új, integrált 
motorfék 320 kW kiegészítő fékerőt biztosít a 
420 lóerős járművek esetében, illetve 220 kW-ot 
330 lóerő esetén. Ez az óriási fékerő fokozatosan 
alkalmazható, a terhelési körülményektől függő 
fékezési kívánalmaknak megfelelően.

Intelligens fékvezérlő rendszer

Az első panelen lévő gombbal aktiválható a 
motorfék és az Intarder hatékony használatát 
támogató Intelligens Fékvezérlő Rendszer, amely 
lehetővé teszi a kiegészítő fékeknek az adott 
fékezési kívánalmakhoz igazodó legelőnyösebb 
használatát, és gondoskodik arról, hogy az üzemi 
fék mindig készen álljon a veszélyhelyzetekre.

Intarder

A 420 lóerős járműveken opcióként választható 
600 kW teljesítményű Intarder minden elvárásnak 
megfelel olyan kihívást jelentő helyzetekben, mint 
a lejtmenet teljesítése rakománnyal. Az üzemi fék 
szükségtelen használatának megakadályozása 
meghosszabbítja annak élettartamát.

Rendkívül nagy  
szabad magasság
Igazi off-road járművek, amelyek 
a rendkívül nagy szabad 
magasságnak köszönhetően 
alkalmazkodnak az adott 
tereptípushoz.

Széles lépcsők
A széles lépcsők könnyű be- és 
kiszállást biztosítanak.

Felépítmény-
kompatibilitás
A használni kívánt felépítményhez 
és az elvégzendő munkához 
illeszkedő rugalmas megoldások.
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Kényelem: 
A megérdemelt 
színvonal
A Ford Trucks építőipari járművekben az esztétika és a 
funkcionalitás találkozása biztosít kényelmes utazást 
azok számára, akik nehéz terhet visznek.

Miközben a Ford Trucks építőipari modellek erőteljes 
motorja egymás után küzdi le az akadályokat, addig 
a fülkén belül a részletekig ergonomikus kialakítás 
gondoskodik a kényelemről.

A kibővített, komfortos fülkében alapfelszereltség 
a légkondicionáló és szellőztetőrendszer, amely 
fenntartja az Ön számára ideális hőmérsékletet.

A kényelmes utasszékek kulcsfontosságúak a sima 
utazáshoz, a légrugós, fűtött vezetőülések pedig az 
egész út során fenntartják a sofőr számára az optimális 
vezetési kényelmet. A rake and reach állítható 
kormánykerék könnyedén a sofőr igényeihez igazítható. 
Az ergonomikus műszerfalnak köszönhetően az összes 
jellemző könnyen ellenőrzés alatt tartható.

Az úton és terepen eltérő használati módokat kínáló, 
opcióként választható automata váltóval a Ford Trucks 
építőipari járművei rugalmas megoldásokat nyújtanak 
a különféle feladatokhoz. 



15

Automata sebességváltó

A 12 fokozatú automata sebességváltó opcionálisan 
választható a 420 lóerős járművekhez. Az adott 
közlekedési helyzetben a rendszer automatikusan 
választja ki a legalkalmasabb fokozatot, így 
nagyfokú kényelmet nyújt.

Műszerfal és fedélzeti számítógép

Vezetés közben minden szükséges információhoz hozzáférhet, hiszen az 
indítókulcs elfordításakor az elektronikus műszerfal és a fedélzeti számítógép 
egyaránt bekapcsol. A fedélzeti számítógép minden fontos adatot megjelenít az 
AdBlue-szinttől a pillanatnyi fogyasztásig, a sebességtől a motor üzemóráinak 
számáig.

Automata sebességváltó használati 
módjai

Az Eco, Off-Road és Rocking módok minden úttal 
és tereppel kompatibilisek. Az Eco üzemmód a 
teljesítmény csökkenése nélkül takarékoskodik 
az üzemanyaggal. A kiváló vontatóerőt biztosító 
Off-Road mód durva terepen ideális. A Rocking 
mód pedig sáros terepen nyújt nagy segítséget a 
beragadás kockázatának csökkentésében.

Ergonomikus első konzol

Légkondicionáló

Az alaptartozékként kínált továbbfejlesztett 
légkondicionáló rendszer bármilyen időjárási 
viszonyok között fenntartja az ideális 
fülkehőmérsékletet.

Az ergonomikus első konzol kiváló látómezőt biztosít, miközben általa a jármű 
minden funkcióját az utastérből ellenőrizheti.
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A terepen erősnek és szilárdnak  
kell lenned, mint a szikla.

Építőipari tehergépkocsi-vezető



Rugalmasra tervezve  
Light Tipper
A Ford Trucks Light építőipari sorozatot erőteljes és gazdaságos 
járművek alkotják, amelyek megfelelnek a különféle helyszínek 
elvárásainak. 
Jó manőverezhetőségük miatt az optimális tengelytávval tervezett 
Light építőipari járművek ideális megoldást, rugalmasságot és 
könnyű vezethetőséget biztosíthatnak a nehéz terepen zajló 
építkezéseknél, ahol kis fordulási sugárra van szükség.

Megosztjuk az összes terhet 
Ford Trucks Tipper sorozat
Képzelje el, hogy egy bányában áll, sok tonna szállítandó rakomány előtt.

Nem kell ide más, mint egy erős társ, akivel megoszthatja a terhet!

Az erős, 420 lóerős motorral és óriási teherbírással rendelkező Ford Trucks Tipper járművek 
a legnehezebb terepen is elbírnak a teherrel. A nagy fékezőerőt biztosító erős motorfék és 
Intarder rendszerek biztonságot és kényelmet kínálnak kockázatos körülmények között is.

A Ford Trucks Tipper sorozat minden járműve erős alapfelszerelésekkel kombinálja az 
üzemanyag-takarékosságot. A megújult ergonomikus fülke kényelmes munkakörnyezetet 
biztosít a sofőrnek. 

Az úton és terepen eltérő használati módokat kínáló, opcióként választható alacsony költségű 
automata váltóval a Ford Trucks építőipari járművei különféle megoldásokat nyújtanak az 
egyes feladatokhoz. 
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Vegyes képességek 
Ford Trucks Mixer sorozat 
A Ford Trucks Mixer sorozat ereje bárhova elviszi a betont, az autópályán éppúgy, 
mint az építési területen át.

Az összes szükséges szolgáltatás keverékét kínáló Ford Trucks Mixer sorozat egyetlen 
egyszerű okból megy az építési területre: azért, hogy az Ön projektje időtállóbb és 
hatékonyabb legyen.

Az erőteljes motort nagy raksúllyal kombináló Ford Trucks Mixer sorozat sokrétű 
képességei garantált jövedelmezőséget jelentenek.  
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Elvégeztem a számítást. 
És végrehajtottam a cégem  

szempontjából legerősebb beruházást.

Cégtulajdonos
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Motor típusa
Teljesítmény

Nyomaték

Hengerűrtartalom

Átmérő x Lökethossz

Kompresszióarány

Motorfék-teljesítmény

Olajkapacitás 

Hűtőfolyadék-kapacitás

(Intarderrel)

Motor PTO kimenet / arány

Sebességváltó típusa 

Áttételi arányok:

Ecotorq 9L 330LE
330 LE (243 kW) @ 1900 rpm

1300 Nm @ 1200-1700 rpm

9 liter

115 mm x 144 mm

17,6 : 1

 220 kW

30 liter

46 liter

85 kW 600 Nm / 1,05

9 fokozatú kézi / automata (1–9. fokozat)

Kézi 9,40 - 0,75 
Automata 9,48 - 0,75

420 LE (309 kW) @ 1800 rpm

2150 Nm @ 1000-1300 rpm

12,7 liter

130 mm x 160 mm

17 : 1

320 kW

50 liter

57 liter 

77 liter

130 kW 750 Nm / 1,18

16 sebességes manuális; ZF 16S 2230 (1–16. fokozat)  
12 fokozatú automata; ZF 12 TX 2210 (1–12. fokozat)

Manuális: 13,805-0,826 (1–16. fokozat) 
Automata: 16,688-1 (1–12. fokozat)

480 LE (353 kW) @ 1800 d/d

2500 Nm @ 1000-1400 d/d

12,7 liter

130 mm x 160 mm

17:1

320 kW (2400 dev/dk)

50 liter

57 liter

77 liter

130 kW 750 Nm / 1,18

12 fokozatú automata: ZF 12 TX 2620 
16 fokozatú kézi; ZF 16S 2530

Kézi: 13,805-0,836 (1–16.fokozat) 
Automata: 16,688-1 (1–12.fokozat)

Ecotorq 13L 480LEEcotorq 13L 420LE

Motor és sebességváltó opciók
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Metálfekete Holdfény-ezüstÉgei kék Égszínkék Anatóliai tűz

Színválaszték
Fedőszínek

Tektonikus szürke

Szignál-sárgaSomvörös Ford-narancs Ébenfekete

Metál színek
ÉjszürkeSztratoszféra-kék

CitromsárgaMediterrán napHófehér
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Ford Trucks szervizszolgáltatások:

1 év kiterjesztett garancia
A járműre vonatkozó garanciális időszakot meghosszabbíthatja 
egy évvel, kilométer-korlátozás nélkül. 

TRUCKS

Karbantartási csomagok és szervizmegállapodások
Szolgáltatásainkat és a karbantartási opciókat az Ön igényeihez igazítva 
személyre szabjuk.

TRUCKS

Helyszíni karbantartás és szerviz
Márkaszervizeink házhoz mennek Önhöz és a helyszínen végzik el 
a szükséges javításokat és karbantartási munkálatokat, növelve a 
jármű rendelkezésre állási idejét.

TRUCKS

FDA - Ford Driving Academy
Tudta-e, hogy karbantartási és üzemanyagköltségeinek 
többségét csökkentheti a Ford Driving Academy segítségével? 
A vállalatok élete különösen az üzemanyag-fogyasztás 
javítása által válhat könnyebbé a Ford Driving Academy 
szakértői csapatának közreműködésével, akik megtanítják 
Önt a költséghatékony vezetés titkaira. A Safe Driving 
Training a biztonságos vezetés alapelveire fókuszál olyan 
nehéz munkakörülmények vonatkozásában, mint a veszélyes 
anyagok szállítása vagy az építési területek.

TRUCKS

Flottamenedzsment rendszer
A minden Ford teherautó modellbe beszerelt 
csatlakozási szabvánnyal az Ön járműve is rendelkezik 
flottamenedzsment-előkészítéssel.

TRUCKS
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JEGYZETEK
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JEGYZETEK
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JEGYZETEK
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