
AZ ÚJ FORD TRUCKS



MAXIMÁLIS KÉNYELEM
MAXIMÁLIS TECHNOLÓGIA
MAXIMÁLIS ERŐ
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
Az új F-MAX: Ismerje meg  
a Ford Trucks család  
legnagyobb tagját.

AZ ÚJ NAGY F-MAX



TÖBB, MINT EGY NYERGES 
VONTATÓ, AZ F-MAX EGY 
FORMATERVEZÉSI CSODA
Felejtsen el mindent amit a nyerges vontatókról tud!
Az új, 2,5 méter széles fülkével, tökéletesített fényszórókkal, lépcsőkkel, 
tárhellyel és sok más innovatív felszereltséggel, az F-MAX külső kialakítása 
újraértelmezi az erő, a presztízs és az esztétika fogalmát.

LENYŰGÖZŐ FÉNYSZÓRÓKIALAKÍTÁS

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ 
TÜKRÖK

KÉNYELMES, SZÉLES 
VEZETŐFÜLKE

DINAMIKUS ELSŐ 
HŰTŐRÁCS

KIHAJTHATÓ OLDALSÓ 
LÉGTERELŐ

KÜLSŐ TÁRHELY

ERGONÓMIKUS OLDALSÓ LÉPCSŐK



FÉNYSZÓRÓ-KIALAKÍTÁS

Az F-MAX lenyűgöző fényszóró-kialakítása 
olyan fényesen világítja meg az utat, hogy 
semmi se tudja elkerüli a vezető figyelmét.

• Kanyarkövető fényszórók

• LED nappali fények

• Opcionális LED tompított fényszórók

TÜKRÖK

Az új F_MAX tükreivel semmi se kerületheti el  
a vezető figyelmét.

• Tökéletes látótér-kialakítás

• Elektromos és fűtött visszapillantók 

KÜLSŐ TÁRHELY

Az F-MAX széles külső tárhelyében 
minden kényelmesen elfér, amire az úton 
szükség lehet.

• A kabin különböző pontjain elhelyezett 
széles tárhelyekben kényelmesen elfér 
minden személyes tárgya.

• Könnyű hozzáférés kívülről és belülről egy 
90 fokban nyíló ajtó segítségével.

OLDALSÓ LÉPCSŐK

Az új F-MAX lépcsői a vezető kényelmét 
szolgálják.

• A kivilágított, széles lépcsők könnyű be-  
és kiszállást tesznek lehetővé.

• A jármű vízszigetelt, aerodinamikus 
lépcsővédővel rendelkezik.

ELŐOLDALI LÉPCSŐK

Kényelmes hozzáférést biztosítanak  
a jármű minden részéhez.

• Az innovatív, ergonomikus kialakítású, 
könnyen kihajtható lépcsők segítségével 
kényelmesen elérhetővé válik a szélvédő.



TÖBB, MINT EGY NYERGES VONTATÓ, 
AZ EDDIGI LEGNAGYOBB 
JÁRMŰVÜNKBEN BIZTOSAN  
OTTHON FOGJA ÉREZNI MAGÁT.
LÉPJEN BE A FORD TRUCKS EDDIGI  
LEGNAGYOBB FÜLKÉJÉBE!
Az új F-MAX legapróbb részlete is a maximális 
vezetési élmény érdekében került kialakításra.  
A műszerfal és minden vezetést támogató 
technológia egy karnyújtásnyira van a vezetőtől.



ÚJ MŰSZERFALI KIJELZŐ
Az új F-MAX központi kijelzőjén minden  
könnyen megtalálható, ami kényelmesebbé  
teszi a vezetést.

• 8”-os színes kijelző 

ÚJ ERGONOMIKUS KORMÁNYKERÉK
Az F-MAX új, állítható kormánykereke a legjobb 
vezetési élményt nyújtja.

• Sportos kialakítású bőr kormánykerék

• Teljesen állítható kormányoszlop

•  Kormánykapcsolók, amelyek könnnyű hozzáférést 
biztosítanak a multimédia-képernyőhöz,  
a rádióhoz és számos más funkcióhoz

ÚJ MULTIMÉDIÁS KIJELZŐ
Az összes szükséges információ elérhető  
az új F-MAX multimédiás kijelzőjén. 

• 7,2”-os LCD érintőképernyő

• Rádió és USB csatlakozó

• Navigáció (opcionális)

• Hangvezérlés

• Apple CarPlay kompatibilitás

• Bluetooth

MINDEN VEZETÉSKÉNYELMI 
FUNKCIÓ EGY KARNYÚJTÁSNYIRA 
VAN A VEZETŐTŐL.

AZ ÚJ F-MAX AJTAJAI EGY TÁGAS 
ÉLETTÉRBE ENGEDIK BE A VEZETŐT, 
AHOL PÉLDÁTLAN KÉNYELEM ÉS 
UTAZÁSI KOMFORT VÁRJA.



PILÓTAFÜLKESZERŰ MŰSZERFAL
Az új F-MAX ergonomikus műszerfala minden 
kezelőszervhez könnyű hozzáférést biztosít. 

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ 
BERENDEZÉS
Kényelmes utazás ideális hőmérséklet mellett, 
minden évszakban.

•  Könnyen hozzáférhető légkondicionáló 
berendezés

•  Egyszerű, funkcionális kialakítás

•  A légkondicionáló vezérlőegysége természetes 
légáramlást biztosít a fülkehőmérséklet 
szabályozása mellett

ÚJ VEZETŐÜLÉS, PÁRATLAN KÉNYELEM
Az új F-MAX vezetőülése maximális kényelmet nyújt.

•  Ergonomikus ülések, amelyek kiváló deréktámaszt 
nyújtanak vezetés közben

•  Magas minőségű, lélegző ülésbevonat

•  Kategória-első, 260 milliméternyi ülésállíthatóság

SZÉLES LÁTÓSZÖG
Az új visszapillantó-kialakításnak köszönhetően 
semmi se kerüli el a vezető figyelmét.



SZÉLVÉDŐ FELETTI CSOMAGTÉR
225 liternyi tárolóhely a vezető feje fölött

KÖNNYEN ELÉRHETŐ HŰTŐ
A 38 literes italhűtő egy karnyújtásnyira van  
a vezetőüléstől és az ágytól is

ÁGY ALATTI TÁROLÓHELY
• Kettő ágy alatti tárolórekesz

• Könnyű hozzáférés a külső tárolóhoz

CSOMAGOLJON KÉNYELMESEN!
AZ ÚJ F-MAX ÓRIÁSI TÁROLÓHELYEIRE 
BÁTRAN SZÁMÍTHAT.

KÖNNYEN NYITHATÓ ÁGY FELETTI 
TÁROLÓHELY
• Repülőgép-stílusú gázrugós fedélkialakítás

• Nagy űrtartalmú ágy feletti csomagtér

• 105 liternyi tárolóhely TELJESEN FELHAJTHATÓ FELSŐ ÁGY
A teljesen felhajtható felső ágy kényelmes alvófelületet 
biztosít

FUNKCIONÁLIS PIHENŐTÉR
• Kényelmes matraccal ellátott fekhely

• Tisztítható külső borítás

• Kényelmes alsó ágy, felhajtható fejtámlával

• Könnyen elérhető pihenőtéri irányítópanel

OLDALSÓ HÁLÓ A BIZTONSÁGOS 
ALVÁS ÉRDEKÉBEN
Ez a megoldás elősegíti a biztonságos és kényelmes 
pihenést



Trip Computer
Minden hasznos utazással kapcsolatos információt 
megjelenít, mint például a megtett út hossza és  
az átlagos üzemanyag-fogyasztás.

Tengelyterhelés-mérő
A hátsó tengelyterhelés megjelenítése segít 
elkerülni a túlterhelést, valamint a helytelen 
rakodást.

MyView
A személyreszabott MyView technológia 
minden szükséges információt megjelenít  
a főképernyőn

Intelligens karbantartás
Az Intelligens Karbantartás funkció segítségével 
láthatja a motorolaj élettartamát.

Állófűtés
Beállíthatja a hőmérsékletet és az időzítőt a kijelzőn. 
Rövid ideig tartó parkolás esetén a fűtés a motor 
hőjének felhasználásával történik.

Járművezető-értékelés 
Elemzi és értékeli a járművezető vezetési stílusát 
olyan szempontok szerint, mint például az út 
közbeni fékezés és gyorsítás. Aktiválásakor 
javaslatokat nyújt a vezetés optimalizálása 
céljából.

SZÍNES KIJELZŐJŰ KEZELŐFELÜLET, 
RAJTA MINDEN SZÜKSÉGES 
INFORMÁCIÓVAL

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer (TPMS)
A beépített szenzorok minden kerék hőmérsékletét 
és nyomását egyedileg mérik, a szenzorok által 
mért adatokat a kijelző mutatja. Biztosítja  
az ideális gumiabroncsnyomást a biztonságos 
és üzemanyag-hatékony vezetéshez.



MULTIMÉDIÁS 
RENDSZEREK
Az F-MAX csúcstechnológiás okoskijelzőivel  
a kényelem egy karnyújtásnyira van.

A rádió és a navigációs rendszer egyetlen 
koppintással kezelhető.

Bluetooth segítségével csatlakozik az okostelefon 
a jármű rendszeréhez, és így kényelmesen 
használhatja az Apple CarPlay és a Weblink 
alkalmazásokat.

TEHERGÉPKOCSI  
NAVIGÁCIÓS RENDSZER
A navigációs rendszer megtervezi a legideálisabb 
útvonalat a nyerges szerelvények számára.

AZ APPLE CARPLAY® 
MEGKÖNNYÍTI AZ ÉLETET
Az Apple iPhone és az Apple CarPlay® 
rendszerének összekapcsolásával 
az okostelefon fő funkciói a jármű 
érintőképernyőjén is elérhetővé 
válnak.

7,2”-OS MULTIMÉDIA-KIJELZŐ 
TÖBB VEZÉRLÉSI MÓDDAL 

7,2”-os érintőképernyős-kijelző éjjeli és nappali 
móddal.

MINDEN INFORMÁCIÓ 
EGYETLEN KIJELZŐN 
A könnyen kezelhető főképernyő egy helyen 
jeleníti meg a naptárat, a rádiót és minden más 
csatlakoztatott eszközt.

SZABÁLYOZOTT ÉS BIZTONSÁGOS 
VEZETÉSI KÉNYELEM
A fejlett vezetéstámogató rendszereinek köszönhetően  
az új F-MAX jogosan érdemli ki a beléfektetett bizalmat.

ELEKTRONIKUS STABILIZÁLÓ PROGRAM (ESP)
A fékrendszerrel történő aktív együttműködésnek köszönhetően segít 
megtartani a jármű egyensúlyát a különböző út- és időjárási viszonyok 
mellett, ezzel elkerülve a megcsúszás és a borulás veszélyét.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ RENDSZER (ACC)
A rendszer folyamatosan figyeli az F-MAX előtt haladó jármű 
távolságát az ideális követési távolság betartásához, és ennek 
megfelelően szabályozza a haladási sebességet is.

AKTÍV VÉSZFÉKRENDSZER (AEBS)
A rendszer folyamatosan méri a távolságot az előtte haladó 
járműtől, és szükség esetén fékez, hogy az F-MAX biztonságosan 
le tudjon lassulni.

SEBESSÉGTARTÓ
A sebesség beállításával segíti az optimális üzemanyag-felhasználást 
a sebességhatár betartásával.

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZER
Megakadályozza a jármű visszagurulását az emelkedőn 
való elinduláskor.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER 
(LDWS)
Vizuális- és hangjelzés figyelmezteti a járművezetőt a sáv elhagyása 
esetén.



EGY OKOS TECHNOLÓGIAI PLATFORM, 
AMELY NÖVELI A HATÉKONYSÁGOT ÉS 
MEGKÖNNYÍTI AZ ÖN ÉLETÉT
Bemutatjuk a ConnecTruck rendszert, amelynek segítségévelminden 
információhoz hozzáfér az Ön F-MAX nyerges vontatójáról.  
A ConnecTruck egy felhőalapú rendszer, amely gyors hozzáférést  
nyújt a járműadataihoz és segítségével ellenőrizheti annak állapotát.

MAXCRUISE - DOMBORZATKÖVETŐ 
TEMPOMAT
•  Az útviszonyok elemzése alapján automatikusan 

szabályozza a haladási sebességet

•  Okos szoftverei segítésével javítja az új F-MAX 
üzemanyag-fogyasztását

FELHŐALAPÚ TECHNOLÓGIA
•  Biztonságosan rögzít és szükség esetén kiértékel 

minden adatot a járművével kapcsolatban

•  Kimutatást készít a rögzített adatok alapján és 
személyre szabott megoldásokat kínál

TÁVOLI DIAGNÓZIS ÉS 
SZOFTVERFRISSÍTÉS
•  Az új F-MAX állapotát irodájából elemezheti, majd 

gyors beavatkozásának köszönhetően javíthatja 
annak teljesítményét

•  Gyors, távoli és folyamatos frissítések  
a ConnecTruck szoftver számára

•  Járműteljesítményt javító frissítések

MY FORD TRUCKS 
MOBILALKALMAZÁS 
•  A Ford Trucks legnagyobb nyerges vontatója, az új 

F-MAX, akár a zsebében is elfér! A My Ford Trucks 
mobilalkalmazás segítségével a járműve összes 
adata egy karnyújtásnyira van öntől.

•  Az applikáció segítségével hozzáférhet a jármű- 
és karbantartási adatokhoz, meghatározhatja 
bármely járműve helyzetét, illetve távdiagnosztikai 
információkat kaphat.

VEZETÉSSEGÍTŐ ÉS 
VEZETÉSTÉRTÉKELŐ TECHNOLÓGIÁK  
•  A vezetési asszisztens biztosítja a gazdaságos 

üzemanyag-fogyasztást

•  Elemzi a járművezető profilját és folyamatos 
tanácsokkal látja el a vezetési komfort javítása 
érdekében

•  Számos szempont alapján értékeli és pontozza  
a járművezető teljesítményét
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ECO+ MÓD
• Max Cruise (3. szint)

• 450 PS

• 85km/h sebességkorlát

• Eco Roll szabadon gurulás

• 5 perces auto-stop

• „Kick down” funkció kikapcsolása

AZ ECO+ FUNKCIÓ
A MEGOLDÁS, HOGY A RAKOMÁNYÁHOZ 
ILLESZKEDŐ MOTORÜZEMMÓDOT VÁLASSZON.
Az Eco+ móddal olyan, mintha két járműve lenne egyben. Aktiválja egyetlen gombnyomással a telefonjáról, vagy a műszerfalról!
Az Eco+ móddal akár 5%-kal több üzemanyagot is megtakaríthat, mivel könnyedén válthat 450 és 500 lóerő között.



TÖBB, MINT EGY NYERGES VONTATÓ, 
EZ 500 LÓERŐNYI NYERS ERŐ
Az F-MAX 500 lóerős ECOTORQ motorja egy mérnöki mestermű. Erőteljes, hatékony 
üzemanyag-fogyasztással bír, és 2500 Nm forgatónyomatékával segít a legkeményebb  
utak meghódításában is.

ECOTORQ E6 ENGINE 
Az új F-MAX ECOTORQ motorja maximális teljesítményt nyújt alacsony 
üzemanyag-fogyasztás mellett, bármilyen útviszonyról is legyen szó.

• 500 Le motorteljesítmény, 2500 Nm forgatónyomaték

•  A különböző vezetési üzemmódok, mint például az Eco Mode és  
a Power Mode, segítenek optimalizálni az üzemanyag-fogyasztást

• Elektronikusan vezérelt hűtőventilátor

• Változó geometriájú turbófeltöltő

• Többfokozatú vízpumpa és kompresszor

• 400 kW motorfék-teljesítmény

ECOTORQ 12,7L EU6 500LE
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TÖBB, MINT EGY NYERGES VONTATÓ, 
EZ AZ ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG BAJNOKA

A MOTOR, SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS HÁTSÓ 
TENGELY TÖKÉLETES HARMÓNIÁJA
Az új F-MAX garantálja a hatékony üzemanyag-fogyasztást az erőteljes Ecotorq 
motorjának köszönhetően, és egyedülálló vezetési élményt nyújt a precíz,  
12 sebességes ZF automatizált váltójával.

Az átfogó közúti tesztek eredményeképpen kialakított, egyedi szoftver képes 
precízen kiválasztani az útviszonyokhoz ideális sebességfokozatot.

A speciális szoftver segítségével a jármű motorja mindig a legmagasabb 
hatásfokot biztosító fordulatszám-tartományban dolgozik, ami csökkenti 
az üzemanyag-fogyasztást. Az optimalizált végáttétel segít a szinte 
veszteségmentes erőátvitel elérésében.

A tökéletes harmónia a hatalmas fékteljesítményben is megnyilvánul.  
A 400 kW-os motorfék-teljesítmény mellett 1000 kW összesített 
fékteljesítmény érhető el az opcionális intarder segítségével.

ECO+ MÓD
Az új Eco+ mód két különböző motorüzemmódot kínál egyetlen motorban. A rendszer az útviszonyoknak 
megfelelően vált motorteljesítményt, amivel akár 5%-kal több üzemanyagot is megtakaríthat. 
Egyetlen gombnyomással aktiválhatja ezt a funkciót a vezetőfülkéből, vagy a telefonján a ConnecTruck 
applikációval. Az Eco+ mód aktiválásával élvezheti a 3 szintű Max Cruise funkció előnyeit is. A GPS adatok 
és a topográfiai viszonyokat figyelembe véve, az Eco+ mód segítségével az ön járműve mindig az optimális 
sebességtartományban marad, köszönhetően a 450 lóerőre korlátozott motorteljesítménynek és  
a 85 km/h-s utazósebességnek. Ráadásul, az Eco Roll szabadon gurulási mód bekapcsolásával a motor 
automatikusan leáll, ha a jármű 5 percen túl tétlen állapotban áll.

Az Eco+ mód segítségével a motor auto-stop funkciója segít még több üzemanyagot megtakarítani, 
amikor például járműve üresben áll vámoláskor vagy berakodáskor. Az Eco+ mód bekapcsolása 
kikapcsolja a „kick down” funkciót és ezzel csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, amikor a vezető  
túl erősen nyomja a gázpedált.

 

KÖRNYEZETBARÁT
• Tökéletes harmónia és optimális teljesítmény a kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel

• Euro 6D károsanyag-kibocsátási normáknak való megfelelés

AERODINAMIKAI TÖKÉLY
Új F-MAX: a szél sem tartja vissza.

• Légterelőkkel optimalizált aerodinamikus kialakítás

• Alacsony üzemanyag-fogyasztás a csökkentett légellenállás által
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450 LITERES MÁSODIK ÜZEMANYAGTARTÁLY (OPCIONÁLIS)

1350 literes (700+650 liter) üzemanyagtartály is választható az F-MAX Range modellhez
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* 1050, 1250 és 1300 mm-es nyeregmagasság is választható

 F-MAX  F-MAX LL
Tengelytáv 3600 3600
Nyeregmagasság* 1100       1200 980
Első túlnyúlás 1450 1450
Hátsó túlnyúlás 875 875
Hosszúság 5925 5925
Fülkehosszúság 2290 2290
Magasság 3915        3930 3795
Járműszélesség (tükrök nélkül) 2540 2540
Hasmagasság - elöl 286        302 248
Hasmagasság - hátul 238        253 203



FELSZERELTSÉG

STANDARD

OPCIONÁLIS

NEM VÁLASZTHATÓ

BELSŐ ÉS KÜLSŐ FELSZERELTSÉG F-MAX F-MAX LL
LED nappali menetfény n n

Kanyarkövető fényszórók n n

Első és hátsó ködfényszórók n n

LED tompított fényszórók q q

Külső napellenző n n

Tetőlégterelő n n

Oldalsó légterelők n n

Oldalsó burkolat q -
Alumínium keréktárcsák q q

Második üzemanyagtartály q n

Automatikus fényszórókapcsolás n n

Esőérzékelő szenzor n n

Bőrborítású kormánykerék n n

Kormánykeréken elhelyezett vezérlők n n

Teljesen felhajtható felső ágy n n

8"-os műszerfali kijelző n n

7,2"-os érintőképernyős multimédia-kijelző q q

Tehergépkocsi navigációs rendszer q q

Hűtőláda (38 liter) q q

Elektromos fülkebillentés q q

Vizes állófűtés q q

Kiegészítő állófűtés (hővisszanyerő) q q

940 mm-es másodlagos nyeregmagasság - n

Állítható első hasmagasság (70 mm) - n

4 légrugós hátsófelfüggesztés (1200 mm nyeregmagasság felett) q -
1350 L üzemanyagtartály az F-MAX Range esetén (3750 mm tengelytáv) q -
Gondozásmentes nyereg (1100 mm nyeregmagassággal) q -

TECHNOLÓGIAI FELSZERELTSÉG
ConnecTruck n n

Sebességtartó n n

Sávelhagyás figyelő (LDWS) n n

Fejlett vészfékrendszer (AEBS) n n

Tengelyterhelés-mérő n n

Elektronikus menetstabilizátor (ESP) n n

Kipörgésgátló (ASR) n n

Eco Roll szabadon gurítás n n

Eco + sebességváltó mód n n

Differenciálzár n n

Internetkapcsolat n n

Hidraulikus retarder q q

Adaptív sebességtartó q q

MaxCruise (domborzatkövető tempomat) q q

Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelő (TPMS) q q

CSOMAGOK
COMFORT 

PLUS LUXURY
Prémiumszövet-kárpitozású vezetőülés n n

7,2"-os érintőképernyős multimédia-rendszer n n

Hűtőláda (38 liter) n n

Kiegészítő állófűtés (hővisszanyerő) n n

ConnecTruck n n

Adaptív sebességtartó és domborzatkövető tempomat n n

Elektromos fülkebillentés n n

Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelő q n

Alumínium keréktárcsák q n

LED tompított fényszóró q n

Utasülésen dupla kartámla q n

Oldalsó burkolat q n

-



GREECE

UNITED KINGDOM GERMANY

NETHERLANDS

FRANCE

LUXEMBURG

SPAIN

DENMARK

BELGIUM

ITALY

POLAND

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

BELARUS

UKRAINE

ROMANIASLOVENIA

CROATIA

BOSNIA and HERZEGOVINA
SERBIA

MACEDONIA

BULGARIA

TURKEY

IRAQLEBANON

KUWAIT

ISRAEL

JORDAN

QATAR

UAE

OMAN

SAUDI ARABIA

BAHRAIN
EGYPT

TUNUSIA

MOROCCO

GHANA

RUSSIA

KAZAKHSTAN

AZERBAIJAN

GEORGIA

TURKMENISTAN

CZECH REPUBLIC

ALGERIA

PORTUGAL

NIGERIA

GUINEA

IRELAND

NORWAY

SWEDEN

FINLAND

SLOVAKIA

HUNGARY
AUSTRIA

FORD TRUCKS 
NEMZETKÖZI  
HÁLÓZAT
A Delta-Truck magyarországi és szlovákiai hálózatán 
keresztül  képes gyorsan reagálni a megrendelésekre, 
valamint műszaki támogatást nyújtani ügyfeleinek, 
bárhol is legyenek.

FORD TRUCKS IMPORTŐR 
(ÉRTÉKESÍTÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI TÁMOGATÁS)

FORD TRUCKS SZERVIZKÖZPONT 
(ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI TÁMOGATÁS)

FORD TRUCKS IMPORTŐR  
MAGYARORSZÁGON 
DELTA-TRUCK KFT.

FORD TRUCKS IMPORTŐR 
SZOVÁKIÁBAN 
DELTA-TRUCK S.R.O.

SZÍNEK

METÁL SZÍNEK STANDARD SZÍNEK

DIFFUSED SILVER

MOONDUST SILVER

ABSOLUTE BLACK

RED RUSH

BLUE LIGHTNING

METAL BLUE

OPAL GREEN

FROZEN WHITE

BEIGE

DEEP ORANGE 

RACE RED

TRAFFIC BLACK

MOSS GREEN

CHROME YELLOW

SKY BLUE 



www.fordtrucks.hu • www.deltatruck.hu

Sharing the load - Megosztjuk a terhet

Fenntartjuk a változtatás jogát az ezen kiadványban szereplő felszereltségekre, színekre, modellekre és kiegészítőkre vonatkozóan. A standard felszereltség és az opcionális kiegészítők időről időre változhatnak. 
Az aktuális ajánlatainkról érdeklődjön kereskedőinknél. Az ezen kiadványban szereplő képek illusztrációk, az értékesítésre kerülő járművek ezektől eltérhetnek. Bármilyen opcionális kiegészítő választása eltérést eredményezhet a kiadványba ismertetett adatokhoz képest.  

A Bluetooth szó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képzi. Az Apple CarPlay logók az Apple Inc. tulajdonát képzik.

Ja
nu

ár
 /

 2
0

21

Ford Trucks Importőr, Delta-Truck Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, Leshegy utca 13.

Tel: +36 24 50 22 50 • Fax: +36 24 50 22 33
marketing@delta-truck.hu


