
FORD TRUCKS F-MAX

Alapadatok
Jármű típusa Nyergesvontató
Tengelyképlet 4x2
Emissziós osztály Euro 6D
Vezetőfülke típusa 2,5 m széles Mega fülke két ággyal
Tengelytáv (mm) 3600
Motor
Típusa Ecotorq 12.7 l
Hengerűrtartalom (cm³) 12740
Hengerfurat átmérő x lökethossz 130 mm x 160 mm
Teljesítmény 500 LE
Forgatónyomaték 2500 Nm
Olajfeltöltési mennyiség 50 l
Hűtőközeg feltöltési mennyiség 37 l (57 l intarderrel szerelt jármű esetén)
Erőátvitel
Tengelykapcsoló 430 mm egytárcsás
Automatizált váltómű ZF 12 TX 2620 (16,688-1)
Kormányzás

Egy körös szervo rásegítés
Alváz
Alváz vastagsága 8 mm
Alváz merevség 500 MPa
Rugózás (elöl / hátul) Parabola laprugók / légrugók
Tengely Hídáttétel a differenciálművel egyben
Gumiabroncs méret és hídáttétel
Kapcsolási magasság Hídáttétel Gumiabroncs méret
   1050 mm kapcsolási magasság 2,47 vagy 2,64 315/60 R22,5 (elöl) és 295/60 R22,5 (hátul)
   1100 mm kapcsolási magasság 2,47 vagy 2,64 315/70 R22,5 
   1150 mm kapcsolási magasság 2,64 295/80 R22,5
   1200 mm kapcsolási magasság 2,64 295/80 R22,5 vagy 315/80 R22,5
   1250 mm kapcsolási magasság 2,64 295/80 R22,5
   1300 mm kapcsolási magasság 2,64 315/80 R22,5
Keréktárcsa 22,5 x 9 acél
Fékrendszer
Fékek (elöl / hátul) (Ø mm x vastagság mm) 430 x 45 féktárcsák
Fékrendszer Kétkörös légfékrendszer - beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék teljesítmény 340 kW (főtengelyen mérve)
Intarder teljesítmény (opció) Maximális 600 kW / folyamatosan 160 kW
Elektromos rendszer
Akkumulátor 225 Ah
Generátor / Önindító 130 A / 6,5 kW
Tartályok
Üzemanyag tartály 600 l alumínium
SCR / AdBlue tartály 78 l
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VÁLASZTHATÓ FELSZERELTSÉG
 • Hidraulikus tartósfék (intarder)
 • Comfort Plus csomag* (Prémium szövet kárpitozású 

vezetőülés, 7,2"-os érintőképernyős multimédia rendszer 
navigációval, hűtőszekrény, állófűtés maradékhő 
visszanyeréssel, MaxCruise prediktív sebességtartó 
rendszer, elektromos fülkebillentés)

 • Luxury csomag ** (gumiabroncs hőmérséklet és 
nyomásfigyelő rendszer, alumínium keréktácsák, kávéfőző, 
LED tompított fényszóró, utasülésen dupla kartámla, 
oldalsó burkolat***)

 • Fényes szürke hűtőrács
 • Elektromos szélvédőfűtés
 • ADR csomag
 • Vizes állófűtés (maradékhő visszanyerés nélkül, 

Eberspacher Hydronic M2)
 • Motor mellékhajtás
 • Második üzemanyag tartály + 450 l térfogat

ALAPFELSZERELTSÉG
 • Automatizált váltómű
 • 225 Ah akkumulátor
 • Légrugózású hátsó futómű (C2AS)
 • Légrugózású vezetőfülke
 • Automata légkondicionáló berendezés
 • Alsó fekhelyről elérhető vezérlő panel
 • Fekete hűtőrács
 • Színrefújt kilincsek
 • Színrefújt külső tükör házak
 • Színrefújt lökhárító
 • Sebességtartó és sebességkorlátozó
 • Pihenőtér dupla ággyal
 • Fűthető és légrugós vezetőülés
 • Állófűtés (Eberspacher Airtronic D2)
 • EBS - elektronikusan vezérelt légfék rendszer
 • AEBS - aktív vészfékrendszer
 • Elektromosan működtethető és fűthető külső tükrök
 • Elektromosan működtethető napfénytető
 • Első aláfutás gátló
 • 8"-os színes központi műszerfali kijelző
 • LDWS - sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 • Alacsony első lökhárító
 • Esőérzékelő szenzor
 • Automata fényszóró bekapcsolás
 • Kapcsolható levegő kompresszor a gazdaságos 

üzemanyag fogyasztásért
 • 1100mm-es kapcsolási magasság és 2,47 

módosítású hídáttétel
 • Üzemanyag tartály 600 l térfogat

Méretek (mm)
Első túlnyúlás 1500
Tengelytáv 3600
Teljes hosszúság 5950
Jármű teljes magassága (1100 mm kapcsolási magasság esetén) 3915
Vezetőfülke hossza 2890
Hátsó túlnyúlás 850
Jármű szélessége (külső tükrök nélkül) 2540
Szabad magasság - elöl (1100 mm kapcsolási magasság esetén) 286
Szabad magasság - hátul (1100 mm kapcsolási magasság esetén) 238
Tömegadatok (kg) 1. tengely  2. tengely  Összes
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg 7100 11500 18000
Saját tömeg **** 5576 2298 7874
Hasznos tömeg 1524 9202 10126
Megengedett legnagyobb tömeg 7100 11500 18000

Megengedett szerelvény össztömeg 44000

* A Comfort Plus csomagban elérhető opciók külön-külön, önmagukban is rendelhetők
** A Luxury csomag magában foglalja a Comfort Plus csomagot

*** Az oldalsó burkolat a Lowliner járműhöz nem rendelhető
**** A tömeg információ az 1100mm-es kapcsolási magasságú járműre vonatkozik  

egyetlen 600 literes gázolajtartállyal

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, 
felszereltségről. Ettől függetlenül a standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos 

márkaképviselettől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak.  
A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található műszaki adatok standard járműre vonatkoznak,  

ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban.
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