FORD TRUCKS

LIMITOVANÁ EDICE
DOKONALOST BEZ LIMITŮ

MAXIMÁLNÍ DOKONALOST
F-MAX BLACKLINE byl vyroben v limitované edici pouhých 250 kusů a je tu
proto, aby vašim cestám dodal maximální prestiž. Ford Trucks zdůrazňuje
stylový faktor robustního podvozku tohoto vozu s detaily, jako jsou černá
zpětná zrcátka, černé LED světlomety a kontrastní modré akcenty.
Nekompromisní filozofie designu společnosti Ford Trucks proměnila F-MAX
BLACKLINE v nákladní vozidlo ve stylu sportovního vozu. A s vynikajícím
hnacím traktem jej lze popsat jedním slovem - dokonalost.

Sériové číslo F-MAX BLACKLINE

Černě lakovaná zrcátka

Boční spoiler s černo-modrými detaily

Černé LED světlomety

Černé schůdky

NEOMEZENÉ POHODLÍ

KONFIGURACE F-MAX BLACKLINE

Interiér kabiny navazuje na designové téma z exteriéru vozu,
s výraznými modrými liniemi na sedadlech a černým koženým
volantem. F-MAX BLACKLINE je konstruován pro maximální
pohodlí i pro nejnáročnější cesty. Tento jedinečný vůz nastavuje
nový standard ve své třídě.

Konfigurace náprav

4x2

Kabina

2.5 m plná šířka

Typ motoru

Typ
Emise
Výkon
Točivý moment

Ecotorq 12.7L
Euro VID
500 koní
2 500 Nm

Palivová nádrž

600 L
600 L + 450 L

Standardní
Volitelné

Převodovka

ZF12TX2620

Rozvor náprav

3600 mm

VÝBAVA F-MAX BLACKLINE
EXTERIÉR
Stříbrná barva Moondust Silver s černými a modrými pruhy
Sériové číslo Blackline
Černé LED světlomety
Mezinápravový spoiler s černými a modrými detaily
Černá ocelová kola
Černé kryty zpětných zrcátek
Černá vložka podběhu kola
Černé schůdky
Parkovací světla
Přední a zadní mlhovky
Externí sluneční clona
Střešní spoiler
Sekundární palivová nádrž
Automatická světla
Dešťový senzor
INTERIÉR
Černá sedadla s modrými detaily
Černý kožený volant s modrými detaily
Černá přední konzola
Černá podlahová lišta
Černá část dveří Deco
Přední konzola s úložným prostorem
Černá sluneční clona
Černé závěsy
8" multifunkční displej
Multimediální systém s 7,2" dotykovou obrazovkou
Specifický navigační systém pro nákladní vozidla
Lednice 38 l
Elektricky ovládané sklápění kabiny
Nezávislé topení
Horní lůžko sklopitelné o 90°

Černá sedadla
s modrými detaily

Černá stropní
konzola

Černý kožený volant
s modrými detaily

TECHNOLOGIE
ConnecTruck
Tempomat
LDWS (Systém varování před vybočením z jízdního pruhu)
AEBS (Pokročilý systém nouzového brzdění)
Indikátor zatížení nápravy
EBS (Elektronický brzdový systém)
ESP (Electronický stabilizační program)
ASR (Protiskluzová regulace)
Eco Roll
Režim Eco+
Uzávěrka diferenciálu
Datová konektivita
Adaptivní tempomat
Max Cruise (Prediktivní tempomat)
TPMS (Systém monitorování teploty a tlaku v pneumatikách)

Standardní

Volitelné
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