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NUMMER tüN IN EUROPA
Wij bij Ford kennen de bestelwagen markt.
Wij weten dus wat u als ondernemer ver-
langt.
U verwacht van een een bestelwagen, dat hij
wat betreft laadvermogen, ruimte en
prestaties op zijn taak berekend is.
Uw bestelvvagen moet verder uitermate
betrouwbaar, duurzaam, maar ook com-
fortabel zijn.
Ford heeft bij de ontwikkeling van zijn
nieuwe Transit-Programma al deze eisen als
uitgangspunt genomen. Een combi-
natie van kwaliteiten die de Transit tot
de best verkochte middelzware bestel-
wagen heeft gemaakt. Een nieuwe gen-
eratie met een nog groter aantal car-
rosserie varianten, hogere laadvermogens
en een nieuwe serie krachtige benzine-
en dieselmotoren betekent dat er nu voor
iedere job een op maat gesneden Transit is.
De Transit is o.m. ontworpen om een
maximale veiligheid aan de bestuurder en
zijn passagiers te bieden. Het veilig-
heidsstuurwiel, dat het risico van letsel
aan het hoofd van de bestuurder tot een
minimum beperkt, is daar een sprekend
voorbeeld van. De nieuw gevormde
stoelkussens en -frames beperken de
voorwaartse beweging van de inzittenden.
Veiligheidsgordels zijn standaard op alle
zitplaatsen in alle uitvoeringen. De bestuur-
dersstoel en de enkele bijrijdersstoel zijn
tevens voorzien van gordelklampen, die bij
sterk remmen of een aanrijding de gordels
zo klemmen dat zij niet verder "meegeven".

Kracht en
prestaties
• Ileuze uit 6 motoren:

2,5 liter 100 pk turbodiesel (87 US)
2,5 liter 85 pk turbodiesel (EEC 93)
2,5 liter 80 pk direct-ingespoten
diesel (EEC 5 car)
2,5 liter 70 pk direct-ingespoten
diese! (EEC 5 car)
2,0 liier 97 pk benzinemotor
met elektronisch gestuurde
injectie (83 US)
2,0 liter 88 pk benzinemotor
met dubbele venturi-
carburateur (EEC 5)

Exterieurverfijningen
• Strakke grille en herzien

motorkapontwerp
• Krachtige koplampen
• Sterke voorbumper
• Aantrekkelijke

wielsierdeksels

'3W
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Robuuste chassis/cabine-
combinaties
• Extra sterk chassis
• Enkellucht-achterwielen
• Dubbellucht-achterwielen

als optie leverbaar op
chassis/cabinemodellen
met 1,9 ton
laadvermogen

Toonaangevend interieur
• Stoelen met hoge

rugleuningen en
hoofdsteunen

• Verwarmde stoelen als
optie leverbaar

• Luxe en tevens
praktische bekleding

• Minimaal geluidsniveau
in interieur

Handelbaarheid en
veiligheid
•Tandlieugelbesturing met

variabele
overbrengingsverhouding

•Stuurbekrachtiging als
optie leverbaar (stan-
daard op 150L- en
190-modellen)

•Onafhankelijke
voorwielophanging

•Gewijzigde positie van
achterschokdempers

•Grote, geventileerde
schijfremmen op
voorwielen

•Zichtbare
chassisnummer-plaat ter
vergroting van de

opsporingsmogelijkheden
bij diefstal

• Veiligheidsstuurwiel
• Stoelen met

wigvormig zitvlak
ter voorkoming van
het onder de gordel
vandaan glijden

• Gordelklampen om
de gordel strak te houden

• Geavanceerd,
elektronisch gestuurd
anti-blokkeerremsysteem
als optie leverbaar

• 'Quickclear' elektrisch
verwarmde voorruit als
optie leverbaar

Grotere laadcapaciteit
• Grote vrije ruimte tussen

wielkasten in laadruimte
• Wielkasten met vlakke

bovenkant
• Langere wielbasis voor

efficiknte gewichts-
verdeling en betere
wegligging

• Toonaangevend 1,6 tons
model met korte wielbasis
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Laadvolume Standaard dak
Korte wielbasis 6,()

Korte wielbasis

Lange wielbasis

Chassis met laadbak

Chassis-cabine

Semi-verhoogd dak
6,6

Extra hoog dak
7,9

Bestel‘N agens dienen vandaag de dag vooral
veelzijdig te zijn. Ze moeten een grote
verscheidenheid aan goederen kunnen
vervoeren. Verder moeten ze in staat zijn de
talloze laad- en los problemen, die het steeds
intensievere verkeer met zieh mee brengt,
te trotseren.
De nieuwe Transit-serie komt aan al deze
eisen tegemoet.

LAADRUIMTE
De verlenging van de wielbasis die zowel op
de korte versie met 20mm, als de lange
versie met 550mm is doorgevoerd, heeft
geresulteerd in een efficientere gewichts-
verdeling en betere rijeigenschappen. De
wend baarheid heeft hier overigens absoluut
niet onder geleden.
De enkele achterwielen onder de nieuwe
Ford Transit modellen met een lange wiel-
basis, evenals de grotere spoorbreedte op de
Transits met korte wielbasis, hebben geleid
tot een aanzienlijk toename van de effec-
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LAADVOLUMES EN LAADVERMOGENS

De Transit biedt de ideale combinatie van royaal bemeten laadruimtes,
hoge laadvermogens en een gemakkelijke toegankelijkheid.

Laadvolume
Lange wielbasis

Semi-verhoogd dak
8,1

tieve vloerbreedte tussen de wielkasten.
Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld het laden
en lossen van pallets. Met zijn huidige
breedte is de Transit (zelfs) toonaangevend
in zijn klasse.
In combinatie met de vlakke wielkasten en
de bijna verticale zijwanden, draagt de
ongevenaarde breedte zorg, voor een nog
efficienter gebruik van de laadruimte.
Gemakkelijk geplaatste bevestigingsogen
voor spanriemen — als optie verkrijbaar
— zorgen dat de lading veilig op z'n plaats
blijft. Ook verminderen zij de kans op
carrosserieschade.
LAADVERM OG EN
De Transit bestelwagen is verkrijgbaar in
twee vvielbasisvarianten. Zo wordt de keuze
op het gebied van laadvermogens bijzonder
groot. Bij de versies met een korte wielbasis
varieert het laadvermogen van 0.8 tot een
ongevenaarde (toonaangevende) 1.6 ton.
Bij de varianten met een lange wielbasis ligt
het laadvermogen tussen 1.3 en 1.9 ton.

Extra hoog dak
10,1

TOEGANKELIJKIIE1D
De volumes en laadvermogens mogen
indrukwekliend zijn, de toegankelijkheid is
minstens zo belangrijk. Via de brede
achterklep of de dubbele achterdeuren
kunnen zelfs de grootste ladingen
gemakkelijk in-en uit worden geladen. De
dubbele achterdeuren kunnen tot twee
standen worden geopend (tot 90 of 180
graden), terwij1 bij de uitvoeringen met
lange wielbasis, zelfs deuren leverbaar zijn
die tot 270 graden kunnen worden geopend.
Modellen met semi verhoogd of extra hoog
dak zijn standaard uitgerust met dubbele
achterdeuren, die tot aan het dak doorlopen.
De zijlaaddeuren zijn berekend op pallets
van 1 meter breedte: de Europese standaard-
maat. Als speciale optie is een verkoogde
zijlaaddeur leverbaar. Bij bestelwagens met
dubbele cabine zorgt de zijdeur voor een ge-
makkelijke instap van de achterpassagiers.
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PRESTATIES

Subliem verbrandings rendement en motorvermogen garanderen
optimale prestaties en zuinigheid.

Afhankelijk van het soort werk, varierend
van stadsbestelwerk tot lange afstandsver-
voer, heeft iedere transportondernemer zijn
eigen specifieke wensen. Vooral op het
gebied van koppel en vermogen. Vergeleken
met het meer gespecialiseerde vervoer
stellen zware ladingen nu eenmaal andere
eisen aan een bestelwagen. De Transit biedt
een brede keuze aan emissie-arme diesel- en
benzinemotoren om aan alle specifieke
eisen tegemoet te komen.

Behalve de beproefde 70 pk 2.5 liter
dieselmotor is de Transit tegenwoordig
leverbaar met drie krachtiger versies,
gebaseerd op hetzelfde succesvolle diesel-
concept met directe inspuiting. Er is een 80
pk variant met natuurlijke luchtaanzuiging,
maar ook een ttuto uitvoering van 85 pk en
een van 100 pk. Deze laatste is goed voor een
topsnelheid van 137 km/h en een accelera-
tie van 0-80 km/h in 19.8 seconden. Ondanks
deze hoge prestaties is het brandstofver-
bruik van de turbo-Transit bescheiden: met
een handgeschakelde 5-versnellingsbak
wordt een gemiddeld stadsverbruik gerea-
liseerd van 9,2 liter per 100 km (1:10,9)*.

Ford's betrokkenheid bij onze leef-
omgeving wordt gedemonstreerd door de
introductie van de 85 pk Turbo Dieselmotor.
In lijn met de overige Transit dieselmotoren
is ook deze motor voorzien van een Uitlaat
Gas Recirculatie (EGR) systeem. Bovendien
is het uitlaatsysteem voorzien van een
oxidatie-katalysator, waarmee deze Turbo
Diesel motor geheel voldoet aan de strenge
EEC 93 personenwagen-emissienormen.

Efficiency was het sleutelwoord bij de
ontwikkeling van de twee nieuwe Transit-
benzinemotoren: een 88 pk-variant met
dubbele venturi Weber-carburateur (2V)
en een versie met elektronisch geregelde
benzine-inspuiting (EH) die 97 pk levert.
Beide motoren hebben een cilinderinhoud
van 2,0 liter. Zij bieden een uitgelezen
combinatie van pittige prestaties en lage
verbruikscijfers, bovendien zijn ze geschikt
voor het gebruik van ongelode benzine.

emodel met 1,9 ton nuttig laadvermogen

1 Het met behulp
van de computer
ontworpen huis
van de MT75-
versnellingsbak
heeft een zeer
grote torsiestijfheid
zodat geluiden en
trillingen tot een
minimum worden
beperkt.
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V Doordat de
motor zich buiten
het cabine-interieur
en de laadruimte
bevindt, is de
toegankelijkheid
voor onderhoud
optimaal.
Bovendien zijn alle
regelmatig door
de bestuurder
te controleren
onderhoudspunten
duidelijk gemerkt.

y Motorvermogen:
• 2,5 liter TC
dieselmotor
(100 pk)

Alle Transit-motoren worden standaard
gecombineerd met Fords veel geroemde
MT75 handgeschakelde 5-versnellingsbak.
Deze soepel en snel schakelende versnel-
lingsbak heeft overbrengingsverhoudingen
die m.b.v. een computer op de diverse
leverbare motorvarianten zijn afgestemd.
Zo wordt een optimaal gebruik van koppel
en brandstof gegarandeerd. De vlot reage-
rende Ford A4LD 4-traps automatische

• 2,5 liter TC
dieselmotor
katalysator
(85 pk)
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De 'Ouick-clear'
elektrisch
vervvarmde
voorruit (extra
uitrusting).

De stoel-
verwarming die
als extra uitrusting
op de bestuurders-
stoel en de enkel
uitgevoerde
bijrijdersstoel
leverbaar is (alleen
i.cm. stoffen
bekleding), wordt
bediend door een
op de zijkant van
de stoelzitting
geplaatste
schakelaar.

1›- Het dashboard
is rijkelijk voorzien
van opbergvakken
voor allerhande
papieren, zoals
afleveringsbonnen
e.d.

COMFORT, VEILIGHEID EN
BEDIENINGSGEMAK

Het comfortabele en compleet uitgeruste Transit-interieur vormt
een doeltreffende remedie tegen verkeersstress en vermoeidheid.

De cabine van de Transit is tot in de finesses
op comfort en bedieningsgemak ontworpen.
De brede portieren zijn bijvoorbeeld
voorzien van ver naar voren geplaatste
scharnieren, die een gemakkelijke toegan-
kelijkheid van de cabine verzekeren. Via een
met anti-slipprofiel beklede opstaptrede, die
doeltreffend tegen regen en vuil is
beschermd, betreedt de bestuurder de
royaal bemeten cabine. De rijpositie achter
de motor en de vooras biedt een optimale
veiligheid en comfort. Mede dankzij de
vvielkasten, die minimaal naar binnen
steken wordt een maximale ruimte en een
ongehinderde doorschuifmogelijkheid ge-
boden.

leder detail is zorgvuldig bestudeerd om
de stress van stop/start-bestelwerk en de
vermoeidheid van lange ritten te ver-
minderen. Stoelen met hoge rugleuningen
en in hoogte verstelbare hoofdsteunen zijn
standaard op elke Transit. De stoelen zijn
voorzien van lange kussens die een maxi-
mum aan dijbeensteun en comfort bieden.
Ms stoelbekleding wordt slijtvast vinyl of
een fraai gedessineerde 'Saturn' stof ge-
bruikt. De bestuurdersstoel is standaard,
behalve in de Transit Trader. in hoogte

verstelbaar; voor optimaal comfort is hij op
bestelling eveneens leverbaar met verstel-
bare lendesteun en stoelverwarrning.

Voor uw veiligheid heeft Ford de Transit
standaard voorzien van een veiligheids —
stuurwiel, veiligheidsgordelklampen en vvig
vormige stoelframes, die voor komen dat u
onder de gordel door kunt glijden.

Het krachtige vervvarmings- en ventilatie-
systeem is nauwkeurig regelbaar. Bij de
dieseluitvoeringen omvat dit systeem een
circulatiemogelijkheid, die voor een snelle
verwarming zorgt bij extreem lage tem-
peraturen. De warme luchtstroom uit de
dashboardroosters zorgt voor een goede
zijruitontwaseming, tervvijl de als optie
leverbare 'Quickclear' elektrisch ver-
warmde voorruit, zelfs bij zeer strenge vorst
een optimaal zieht op de weg garandeert.

Verder is het geluidsniveau in de cabine
tot een minimum teruggebracht door rnid-
del van speciaal geselecteerde materialen
die trillingen en gelinden maximaal absor-
beren. Zij zorgen voor rust in het Transit-
interieur.

De Transit heeft, ter bescherming van uw
goederen tegen diefstal, een aantal be-
veiligings-extra's, zoals een geheel gesloten
laadschot en onbeglaasde achterdeuren, die
tesamen de laadruimte van uw Transit af-
schermen tegen ongewenste inkijk.

Een verbeterde montage van de deur-
sloten voorkomt dat de sloten alte makkelijk
geforceerd kunnen worden. Ook zijn aan de
binnenzijde van alle deuren slotbescherm-
platen aangebracht, die voorkomen dat het
slot via de binnenzijde geforceerd kan
worden.
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RIJEIGENSCHAPPEN

Een uitgelezen combinatie van rij-eigenschappen stelt de Transit-bestuurder
in staat, de hele dag geconcentreerd zijn werk te doen.

Alle Transit-modellen zijn tegenwoordig
uitgerust met een onafhankelijke voorvviel-
ophanging van het serni-MacPhersontype
en een achteras met lange half elliptische
bladveren en onder een hoek geplaatste
schokdempers. Deze combinatie garan-
deert een voorspelbare en probleernloze
wegligging.

Bij het manoeuvreren komt de Transit
helemaal in z'n element Het tandheugel-
stuurhuis met variabele overbrengingsver-
houding en de speciale stuurgeometrie
zorgen voor een lichte maar toch exacte
besturing. Dankzij deze constructie is het
wegcontact uitstekend, evenals de koers- en
remstabiliteit. Bovendien zijn alle modellen
op bestelling leverbaar met stuurbekrach-
tiging (standaard op 150L en 190 model-
len). Voeg bij al deze factoren de extreem
kleine draaicirkel, de prima zitpositie en het
eersteklas zieht rondom en u zult begrijpen
dat de nieuwe Transit-bestelwagens zich
in het drukke stadsverkeer net zo goed
thuisvoelen als op de snelweg.

Spoilers op de buitenspiegels richten de
luchtstroom zodanig dat het spiegelopper-
vlak vrij blijft van neergeslagen waternevel
en vuil. Het goede zieht naar achter blijft te
allen tijde aanwezig.

Een servo-bekrachtigd remsysteem met
geventileerde schijfremmen op de voor-
wielen waarborgt een hoge mate van
veiligheid. Zij versterkt het vertrouwen van
de bestu u rder.

V Spoilers houden
de spiegels vrij van
waternevel en vuil.

(e)

.4 Beide
wielbasisvarianten
van de Transit
hebben een
extreem kleine
draaicirkel:
modellen met
korte wielbasis
10,7 m (tussen
trottoirs);
modellen met
lange wielbasis
131 m (tussen
trottoirs).

Alle Transit-
modellen zijn nu
voorzien van een
onafhankelijke
voorwielophanging.

V De dubbele microprocessors van de
als optie leverbare ABS-installatie
reageren onmiddellijk wanneer bij
krachtig remmen een wiel dreigt
te blokkeren. Door tijdelijk de rem-
druk te verlagen en vveer te ver-
hogen zodra het wiel sneller gaat
draaien, wordt dreigende wielslip
voorkomen en tegelijk een maxi-
male remwerking gehandhaafd.

1 De besturing
van de Transit is
licht en exact.
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GESLOTEN BESTELWAGENS
KORTE WIELBASIS

De Transit-bestelwagens met korte wielbasis stellen in hun klasse
nieuwe normen ten aanzien van efficiönt goederentransport.

De fraaie, praktische Transits met korte wielbasis
weerspiegelen Fords streven naar absolute
perfectie op het gebied van styling en techniek.
Door personenautocomfort te combineren met
een grote verscheidenheid aan leverbare
motortypen, laadvermogens, dakhoogtes en
deurvarianten kunnen ze aan alle denkbare
vervoerseisen voldoen.
• De 2835 mm grote wielbasis met een effectieN

vloerbreedte (1376 mm) waarborgen een opti-
male handelbaarheid.

• De grotere spoorbreedtes hebben tot gevolg dat
de nieuwe Transits toonaangevend in hun
klasse zijn.

• In de dubbele cabine uitvoeringen kunnen com-
fortabel en ruim 5 of 6 personen plaatsnemen.

V Bij de uitvoering
met een Extra Hoog
Dak zijn ook de
ruiten in de
dubbele
achterdeuren
extra hoog.

Spatlappen legen
meerprijs.

LAADRUIMTE
standaard

dak
semi-verhoogd

dak
extra hoog

dak
Inhoud, m3 (SAE) 6,0 6,6 7,9
Lengte, mm 2458 2458 2458
Breedte, mm 1719 1719 1719
I loogte, mm 1328 1516 1900

loeropper-
vlak, m2 4,2 4,2 4,2

GEWICHTEN — 6,0 m3 bestelwagen (gesloten)
Benzine

Model Trader 100S 120S 150S
Motor, I/pk 2,0/88 2,0/88 2,0/88 2,0/88
Rijklaar gewicht, kg 1410 1459 1490 1508
Laadvermogen, kg* 850 1041 1200 1592
GVW, kg 2260 2500 2690 3100

Diesel
Model Trader 100S 120S 150S
Motor, l/pk 2,5/70 2,5/70 2,5/70 2,5/80
Rijklaar gewicht, kg 1550 1520 1550 1627
Laadvermogen, kg* 870 1130 1270 1573
GVW, kg 2420 2650 2820 3200
*Incl. 75 kg voor bestuurder
GEWICHTEN — 6,6 m3 en 7,9 m3 bestelvvagens
Voor 6,6 m3 bestelwagens (semi-verhoogd dak) moet men
10 kg bij het bovenvermelde rijklare gewicht optellen en van
het laadvermogen aftrekken.
Voor 7,9 m3 bestelwagens (extra hoog dak) moet men 68 kg bij
het bovenvermelde rijklare gewicht optellen en van het
laadvermogen aftrekken.
N.B. De cijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen
variüren al naar gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.

AFMETINGEN

100S
150S

•6O7
681

886

- 1030

1328 1252

2458

t ()OS
150S

609/
681

2835- - 895 -
4616 

r- 1030-

2458
_283,

4616

212.2.3

895

•-•-• 1972
1719

1264

"1997/
2069

1
1700-1692-.1

1972
1719

-----
11 %,
I

1700-1692
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2251

'Onbeladen afhankelijk van de uitvoering
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GESLOTEN BESTELWAGENS '
LANGE WIELBASIS

De Transit met lange wielbasis biedt meer motorvermogen
en een grotere laadcapaciteit, zonder enige concessie te doen op

het gebied van rijeigenschappen of comfort.

Door de onafhankelijke voorwielophanging, de
verbeterde positie van de achterschokdempers en
de tandheugelbesturing met variabele overbren-
gingsverhouding, is de wendbaarheid, maar ook
de wegligging, van de Transit met lange wielbasis
aanzienlijk verbeterd. Bovendien is door de
toepassing van enkele achterwielen, de effec
tieve ruimte tussen de wielkasten vergroot. Dit
alles maakt deze Transit-versie tot een gezonde
nvestering.
• In de dubbele cabine uitvoeringen kunnen com-

fortabel en ruim 5 of 6 personen plaatsnemen.
• Door de enkele-achtervvielen is de effectieve

vloerbreedte tussen de wielkasten toegenomen
tot 1376 mm, de grootste waarde in deze klasse.

• De tot aan het dak doorlopende achterdeuren
met dubbele scharnieren behoren tot de
standaarduitrusting, evenals een zijschuifdeur
aan de bijrijderszijde. Een tweede zijschuifdeur
aan chauffeurszijde is als extra uitrusting te

4Ä De modellen
met semi- of extra
verhoogd dak zijn,
dankzij de hoge
dubbele
achterdeuren en
de brede
zijschuifdeur,
uitermate geschikt
voor het vervoer
van goederen op
pallets. De als
extra leverbare
spiegelbak boven
de cabine geeft
nog eens extra
laadruimte.

10- Model met
Extra Hoog Dak.

bestellen. Alle laadopeningen zijn geschikt voor
het laden en lossen van goederen op pallets.

• De Transit met lange wielbasis is leverbaar in
drie verschillende laadvermogens: 1,3 ton, 1,6
ton en 1,9 ton.

LAADRUIMTE

Inhoud, rn3 (SAE)
Lengte, mm
Breedte, mm
Hoogte, mm
Vloeroppervlak, m2

semi-verhoogd extra hoog
dak dak

8,4 10,1
3214 3214
1719 1719
1516 1900
5,5 5,5

GEWICHTEN — 8,4m3 bestelwagens

Benzine

Model 100L 150L 190L
Motor, l/pk 2,0/88 2,0/88 2,0/88
Rijklaar gewicht, kg 1519 1586 1598
Laadvermogen, kg* 1281 1614 1902
GM, kg 2800 3200 3500

Diesel

\ lodel 100L 150L 190L
Motor, l/pk 2,5/80 2,5/80 2,5/80
Rijklaar gewicht, kg 1643 1699 1757
Laadvermogen, kg* 1257 1601 1743
GVW, kg 2900 3300 3500

*Incl. 75 kg voor bestuurder

GEWICHTEN — 10,1 m3 bestelwagens

Voor 10,1 oll bestelwagens (extra hoog dak) rnoet men 93 kg bij het
bovensermelde rijklare gewicht optellen en %an het laachermogen
aftrekken.

\.l1. De cijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen
varikren al naar gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.

ARVIETINGEN

100L
150L
190L

MIM

1900 1516125 : 111'

*687/ e

1030

713

r---- 1972
I 1719

903
3214 
 3570
 5368 

•onbeladen afhankelijk van de uitroering

T

17. 17oo-169i-

*2627/
26,53

*2257/
2283

Spatlappen Legen meerprijs.
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BESTELWAGENS MET RUITEN

Ook de Transit met ruiten is ideaal geschikt
voor goederenvervoer.

De Transit met ruiten is een veelzijdige
bestelwagen met het uiterlijk van een per-
sonenbus.
• De Transits met ruiten zijn leverbaar met

diverse dakhoogten: laag, serni-hoog en extra
hoog dak.

• Het uitzicht rondom is extra royaal dankzij de
zijruiten.

• Op geel kenteken uitermate geschikt voor
comfortabel personenvervoer. Verder biedt hij
de kwaliteiten van elk ander type Transit.

GEWICHTEN — Bestelwagens met ruiten.
Korte resp. lange wielbasis (alle gewichten zijn
voorlopige waarden en gelden voor 3-zits modellen)

Korte wielbasis Benzine Diesel

Model 100S
Motor, l/pk 2,0/88
Rijklaar gewicht, kg 1459
Laadvermogen, kg* 1041
GVW, kg 2500

150S
2,0/88
1508
1592
3100

100S
2,5/70
1602
1048
2650

150S
2,5/80
1627
1573
3200

Lange wielbasis Benzine Diesel

Model 100L
Motor, I/pk 2,0/88
Rijklaar gewicht, kg 1607
Laadvermogen, kgs 1193
GVW, kg 2800
Incl. 75 kg voor bestuurder

150L 100L 150L
2,0/88 2,5/70 2,5/80
1586 1643 1699
1614 1257 1601
3200 2900 3500

GEWICHTEN — 6,6 m3 en 10,1 m3 bestelvvagens
met ruiten

\UH' ti,i 111 (S('Illi-verhougd dak op korte wielbasis) moet men
10 kg bij het bovenvermelde rijklare gewicht optellen en van
het laadvermogen aftrekken.
Voor 7,9 m3 (extra hoog dak op korte wielbasis) moet men 68 kg
bij het bovenvermelde rijklare gewicht optellen en van het
laadvermogen aftrekken.
Voor 10,1 m3 versies (extra hoog dak op lange wielbasis) moet
men 93 kg bij het bovenvermelde rijklare geeicht optellen en
van het laadvermogen aftrekken.
N.B. De cijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen varieren
al naar gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.

AFMETINGEN
100S
150S

681

100L

1328
121

52

150L I

i(-7P1
211.11

2835 895
4616 

r— 1030-1

(IQ(  igallwLt. ...121llUr J I 

• 6 8 77 r geir!"-
713

90

3117.2513

3570
5368

'Onbeladen afhankelijk van de uitvoering

Bestelvvagen
met ruiten,
korte vvielbasis,
standaard dak,
achterklep
(schuifruit tegen
meerprijs).

Bestelvvagen
met ruiten, korte
wielbasis, semi-
verhoogd dak, tot
in het dak
doorlopende
achterdeuren en
zijschuifdeur
(banken i.c.m.
geel kenteken
leverbaar).

Bestelvvagen met
ruiten, lange wielbasis,

standaard dak, tot aan het dak
doorlopende achterdeuren en

zijschuifdeur
(banken i.c.m.

geel
kenteken

leverbaar).

Spatlappen Legen
meerprijs.

1972-----
1719 

1548

12641

H-1376

1700-1692
 1972 
 1719 

*2549/
2621

*1997/
20691

D  1548
376-1 h
 =11'

1700-1692-J

1972
1719

1700-1692

'2179#
2251

"2627/

18
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CHASSIS ENKELE
CABINE MET LAADBAK 9395314

Dit stoere werkpaard combineert alle Transit-
kwaliteiten met een handige platte aluminium

laadbak voorzien van neerklapbare laadborden.

Chassis/enkele
cabine met
verlengd chassis
en laadbaklengte
van 4,04 m.

Spatlappen tegen
meerprijs.

GEWICHTEN

Chassis enkele cabine met laadbak
Korte wielbasis Benzine Diesel
Model 120S 150S 120S 150S
Motor, l/pk 2.0/88 2.0/88 2.5/70 2.5/80
Rijklaar gewicht, kg 1437 1538 1524 1664
Laadvermogen, kg* 1163 1422 1196 1436
GVW, kg 2600 2960 2720 3100
Chassis enkele cabine met laadbak
Lange wielbasis

Enkellucht-
achteras

Benzine

Dubbelludit-
aditeras

Model 100L 150L I 90L 190 190EF
Motor, I/pk 2.0/88 2.0/88 2.0/88 2.0/88 2.0/88
Rijklaar
gewicht, kg 1572 1637 1654 1700 1742
Laadver-
rnogen, kg* 1228 1563 1846 1800 1758
GV‘‘ , kg 2800 3200 3500 3500 3500
Chassis enkele cabine met laadbak
Lange wielbasis Diesel

Enkellucht-
achteras

Dubbellucht-
achteras

Model 1001. 150L 190L 190 190EF
Motor, l/pk 2.5/70 2.5/80 2.5/80 2.5/80 2.5/80
Rijklaar
gewicht, kg 1621 1752 1754 1815 1857
Laadver-
mogen, kg* 1279 1548 1746 1685 1643
GVW, kg 2900 3300 3500 3500 3500
'Incl. 75 kg voor bestuurder
N.B. De cijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen
varieren al naar gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.
AFMETINGEN

120S
150S

100L
150L
190L
190

190

.844

3150

4040

4920 

5400

1275

3570 895
6270

2010

2010

1700-1692-1

100L
1 150L

190L
2094 /
2116

2130  190
  190

EF
'2133

2143

11 I 

- 1692-1642

'Onbeladen affiankelijk van de uitvoering
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CHASSIS DUBBELE
efflii4 CABINE MET LAADBAK

W an11 eer ladingtransport moet worden
gekoppeld aan het vervoer van een werkploeg,
vormen de Transit-uitvoeringen met dubbele
cabine en laadbak het meest praktische en
economische antwoord.
GEWICHTEN
Chassis dubbele cabine
Horte wielbasis

Model
Motor, l/pk
Rijklaar gewicht, kg
Laadvermogen, kg*
GVW, kg

met laadbak
Benzine Diesel

120S
2.0/88
1526
994

2520

120S
2.5/70
1635
1015
2650

Chassis dubbele cabine
Lange wielbasis

Model
Motor, l/pk
Rijklaar gewicht, kg
Laadvermogen, kg*
GVW, kg

met laadbak
Benzine

Enkellucht-
achteras

Dubbellucht-
achteras

100L 150L 190 190 El'
2.0/88 2.0/88 2.0/88 2.0/88
1672 1732 1805 1820
1128 1468 1695 1680
2800 3200 3500 3500

Chassis dubbele cabine met Iaadbak
Lange wielbasis Diesel

Enkellucht
achteras

Dubbellucht-
achteras

Model
Motor, 1/pk
Rijklaar gewicht, kg
Laadvermogen, kg*
GVW, kg

100L
2.5/70
1750
1150
2900

150L
2.5/80
1838
1462
3300

190
2.5/80
1919
1581
3500

190 EF
2.5/80
1934
1566
3500

"Incl. 75 kg voor bestuurder
N.B. De cijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen
varieren al naar gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.

AFMETINGEN

120S -2010-------

5

190
EF

1671

3150 2010

•Onheladen afhankelijk van de uitvoering

r- 2010

2056

L__ 1700.1692J

2130 

1501,

*2091
2106

IhT 
1692-1642-4

190
190
EF

*2134
2143

Ä Een derde deur
behoort tot de
standaarduitrusting.
Deze vergemakkelijkt het
in- en uitstappen van de
achterpassagiers.

Het 1,9 tons
model met lange
wielbasis en
verlengd chassis
heeft een
laadbaklengte
van 3,15 m.

Spatlappen legen
meerprijs.
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CHASSIS-CABINE
gaiztr-likN (ENKEL & DUBBEL)

Chassis/cabine
met lange wiel-
basis en verlengde
achter overbouvv.

Spzitlappen Legen
meerprils.

Hoewel het Transit-bestelwagenprogramma bijzonder uitgebreid is, blijven
er altijd toepassingen bestaan waarvoor een speciale carrosserie nodig is.

Om aan dergelijke specifieke wensen tegemoet te
komen, bieden de Transit chassis/cabine-
combinaties met hun robuuste ladderchassis en
nieuwe enkellucht-achtervvielen een grotere
flexibiliteit voor de montage van speciale
carrosserie&I en uitrustingen. Bespreek uw
opbouweisen met uw plaatselijke Ford Dealer.

GEWICHTEN Chassis enkele cabine

Korte wielbasis Benzine Diesel

Model
Motor, 1/pk
Rijklaar gewicht, kg
Laadvermogen, kgs
GV\V.Lg

120S 150S 12.0> 150S
2.0/88 2.0/88 2.i 70 2.i 80
1242 1343 1357 1469
1358 1617 1363 1631
2600 2960 2720 3100

Lange wielbasis Benzine

Enkellucht-
achteras

Dubbellucht-
achteras

Model 100L 1501, 1901,
Motor, 1/pk 2.0/88 2.0/88 2.0/88
Rijklaar gewicht, kg 1345 1410 1427
Laadvermogen, kg* 1455 1790 2073
GVW, kg 2800 3200 3500

190 190E1:
2.0/88 2.0/88
1473 1515
2027 1985
3500 3500

Lange wielbasis Diesel

Enkellucht-
achteras

Dubbellucht-
achteras

Nlodel 100L 150L 190L
Motor, l/pk 2.5/70 2.5/80 2.5/80
Rijklaar gewicht, kg 1460 1525 1542
Laadvermogen, kg* 1440 1775 1958
GVW. kg 2900 3300 3500

190 190E1.
2.5/80 2.5/80
1588 1630
1912 1870
3500 3500

Om de
carrosseriebouwer
zo veel mogelijk
vrijheid te geven
en de opbouw-
kosten te
beperken, is de
tankvulopening in
de 'B'sstijI van de
cabine
aangebracht.

-41 Nieuwe enkele
achterwielen zijn
leverbaar op
chassis-cabines
met 1,9 ton
laadvermogen.

GEWICHTEN Chassis dubbele cabine

Korte wielbasis Benzine Diesel

Model
Motor, l/pk
Rijklaar gewicht, kg
1.aadvermogen, kg*
G \ \V, kg

120S
2.0/88
1380
1140
2520

120S
2.5/70
1493
1157
2650

Lange wielbasis Benzine

Enkellucht-
achteras

Dubbellucht-
achteras

Model
Motor, 1/pk
Rijklaar gewieft, kg
Laadvermogen, kg*
(;\ \V, kg

1001, 1501, 190 190 EF
2.0/88 2.0/88 2.0 88 2.0/88
1445 1517 1578 1593
1355 1683 1922 1907
2800 3200 3500 3500

Lange wielbasis Diesel

Enkellucht-
achtera s

Dubbellucht
achteras

Model
Motor, I/pk
Rijklaar gewicht, kg
Laadvermogen, kgs
GVW, kg

1001,
2.5/70
1560
1340
2900

1501, 190 190 El:
2.5 "80 2.5/80 2.5/80
1643 1694 1709
1657 1806 1791
3300 3500 3500

*Inn 75 kg voor bestuurder
N.B. De eijfers voor het rijklare gewicht en het laadvermogen
‘ariüren al near gelang het motortype. Zie "Motoropties", blz. 27.

AFMETINGEN
- 153/ - 1275

12

,
'673

- 888 -

100L
150L
1901.
190

'706/ ,
732

911

2835
4618

2295

  :  
  1 895.

190 El:

.74 _-

100L
150L
190

*722

1620 -

1536

 2

1925

•• '2057

 ;

- 1700-1692-

3570 -- 895-- - 1700-1692
5376

2272- 1275-

120S

.671

-3570
6085

5

190EF

2090/
2116

- 1925

.1;

'2134
2143

- 1692-1642 -

- 801- 2010

-2835
4618

- -1536-- - - 2010

•759

-911  3570 -895 - 1620
--5376-

'Onbeladen afhankelijk van de uihoering

ie.

-895-

us71.1 

3570 895.-
6085





TECHNISCHE GEGEVENS

Algemene specificaties

Wielbasis (mm) 2835
3570

Trader, 100L, 150L, 190L,
1005, 1205, 1505 190, 190EF

2,0 Itr. 88 pk benzine (2V) - EEC5 Comm S S
2,0 Itr. 97 pk benzine (EH) - 83 US 0 0
2,5 Itr. 70 pk diese' (Dl) - EEC5 Car S (op Trader, 100S, 120S) S alleen op 100L
2,5 lir. 80 pk diesel (Dl) - EEC5 Car • 0/S op 150S S
2,5 kr. 85 pk diesel (Turbo) - EEC 93 0 (op 100S, 120S) 0 op 100L
2,5 IV. 100 pk diesel (Turbo) - 87 US 0 op 150S 0 (niet op 100L)

Koppeling (mm) 240

Versnellingsbak Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak met
vloerschakeling

Ford A4LD 4-traps automatische transmissie
i.c.m. 2,0 ltr. EFI-benzinemotor 97 pk of 2,5 ltr.
diesel 80 pk 0 0

Achterasreductie (:1) 4,11/4,56/4,63/5,14/5,83 Informeer bij uw dealer naar de leveringsmogelijkheden

Remmen Vacuümbekrachtigd hydraulisch systeem;
geventileerde schijfremmen - vöör/trommel-
remmen -achter; asbestvrije voeringen

Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS)

Banden Informeer bij uw dealer naar de leveringsmogelijkheden

Stuurinrichting Tandheugelsysteem met variabele
overbrengingsverhouding

Stuurbekrachtiging (standaard op 1501, en
190 modellen)

Draaicirkel (m) Tussen trottoirs: 10,7
13,1
(zonder stuurbekrachtiging)

Brandstoftank 68 liter

Aanhangwagengewicht Voor de automatische transmissie gelden 1500 kg behalve 2000 kg behalve
(geremd) afwijkende gewichten. Raadpleeg uw dealer. 150S:2000 kg 100L: 1500 kg

Met 85 pk turbodiesel 2000 kg

Elektrische installatie Wisselstroomdynamo: 55 A op 70 pk diesehnotor
70 A op overige motoren

Accu: benzinemotor - 360 CCA
dieselmotor - 2 x 520 CCA

Onder CCA wordt verstaan de stroomsterkte die de accu bij een temperatuur van -18°C gedurende minimaal
30 seconden levert, waarbij de klemspanning niet onder 7,2 volt daalt.

S standaard 0 - optie *ii i t voor Trader.

Motorspecificaties 2,0 liter
benzine (2V)

2,0 liter
benzine (EFI)

2,5 liter
diesel (Dl)

2,5 liter
diesel (Dl)

2,5 fiter
diesel (TC)

2,5 liter
diesel (T()

Cilinderinhoud, cm, 1993 1993 2 196 2496 219(i 2 Plti
Baring x slag, mm 90,8 x 77,0 90,8 x 77,0 93,7 x 90,5 93,7 x 90,5 93,7 90,5 93,7 ,: 90,5
Max. vermogen, kW(pk) 66(88) 72(97) 51(70) 59(80) 63(85) 74(100)
bij toerental, tpm 5000 5250 4000 4000 4000 4000
Max. koppel, Nm 152 153 143 170 200 224
bij toerental, tpm 3500 2600 2500 2500 2100 2100
Compressieverhouding (:1) 9,2 8,5 19,1 20,6 18,0 18,0
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Trader

0
S

Van

0
S

Van met
ruiten

Chassis
enkele cabine

Chassis
dubbele cabine

Standaarduitrusting en als extra
uitrusting leverbare voorzieningen

Dubbele Cabine
Beveiliging bestaande uit:
verzvvaard kontaktslot
vergrote weerstand tegen forceren van deursloten op
alle portieren
slotbeschermplaten aan de binnenzijde van de portieren
verbeterde nummerplaatbevestiging en -verlichting
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel — S S S S
Vinyl bekleding 0 0 0 0 0
Hoog zwaartepunt pakket *1 — 0 0 0 0
Sperdifferentieel (Raadpleeg uw dealer voor eindreducties) — 0 0 0 0
Elektronisch gestuurd anti-blokkeerremsysteem (ABS) 0 0 0 0 0
Dubbele bijrijdersbank 0 S S S S
Stuurbekrachtiging "2 0 0 0 0 0
lächograaf — 0 0 0 0
Radio-inbouvvset (dakantenne, bedrading, twee luidsprekers) 0 0 0 0 0
Aluminium laadbak — — — 0 0
Wieldeksels — S S S S
Laadschot zonder ruit met geblindeerde achterdeuren 0 0 — — —
Half verticaal laadschot S S S (alleen 150) — —
Heel laadschot 0 0 0 (alleen 150) — —
Achterdeuren of -klep zonder glas 0 0 — — —
Zijlaaddeur, links 0 0 0 (alleen 150) — —
Ruit in zijlaaddeur 0 0 S — —
Achterruitverwarming — 0 S — —
Wis/wasinstallatie op achterruit i.c.m.
achterruitvervvarming en achterklep 0 0 0 — —
Zijwandafwerking 0 0 S — —
Rubber mat i.c.m. zijwandbekleding 0 0 0 — —
Volledige hemelbekleding — 0 0 — —
Opstap, achter 0 0 0 — —
Verlichting in laadruimte S S S — —
Metaallak met rubber mat in laadruimte en zijwandbekleding 0 0 0 — —
'Quick-clear' elektrisch verwarrnde voorruit 0 0 0 0 0
Verwarmbare stoelen met lendesteun verstelling 0 0 0 0 0
Spatlappen 0 0 0 0 0

S — standaard 0 — optie "I — standaard op chassis (dubbele) cabine zonder laadbak '2 — standaard op 150L en 190, 190L en 190EF-modellen

Motoropties
De in de gewichtstabellen vermelde waarden voor het rijklare gewicht en het laadvermogen gelden voor wagens die met de aangegeven motoren zijn
nitgenist. De gewichtsopgaven dienen als volgt te worden bijgesteld indien een alternatieve motor in een bepaald modei is gemonteerd:

Diesel

bij montage van 80 pk motor
bij montage van 85 pk, 100 pk turbo motoren

Benzine

bij montage van 97 pk motor

Verhoging van rijklare gewicht
i.p.v. 70 pk tiitvoering-
10 kg
20 kg

verhoging van rijklare gewicht
i.p.v. 88 pk uitvoering
8 kg

Verlaging van laadvermogen
i.p.‘. 70 pk tiitvoering
10 kg
20 kg

verlaging van laadvermogen
i.p.v. 88 pk uitvoering
8 kg

Uaikleuren

Garne( Ruci iltario Blue Radiant Red Diamond White Dark Blue Saffron Yellow

Metaalkleuren
(als optie leverbaar op Van- en Van/ruiten-modellen i.c.m. mat in laadruimte, halfhoge zijwandbekleding en zonder laadschot).

College Blue Mercury Grey Moondust Silver
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HET TRANSIT BESTELWAGEN-PROGRAMMA

Europa's populairste bestelwagen-programma biedt thans nog
meer carrosserievarianten, nog hogere laadvermogens en een nog
uitgebreidere serie benzine- en dieselmotoren. Dit betekent dat er
altijd een Transit is die exact aan uw eisen tegemoet komt.

Corrosiebescherming
ledere nieuwe Transit krijgt een
uitgebreide anti-corrosiebehandeling.
Hierdoor is Ford in staat om de carrosserie
zes jaar lang te garanderen legen door-
roesten van binnenuit. Raadpleeg uw Ford
Dealer voor bijzonderheden over deze
unieke, kosteloze garantie. Ook bij
eventueel schadeherstel blijft de garantie
van kracht, mits de oorspronkelijke anti-
corrosiebescherming wordt hersteld en
alleen originele Ford carrosseriedelen
worden gebruikt.

Ford weet wat u beweegt

Bestelwagen
_

Bestel- Bestel- Chassis/ Chassis/ Chassis/
6,0m3/ wagen wagen enkele dubbele cabine
6,6m3 8,4 m3/ met cab. met cab. met (enkel &
7,9m3 10,1 m3 ruiten laadbak laadbak dubbel)

blz. 1)1/.. 1)11.. 1,I/. 1)1/
11 15 16/17 18i19 20/21

Trader —

1005

1205 e .0.2tee

150S 
JeaZ

100L

1501

190L

190
Dubbellucht

190EF
Dubbellucht

FN,

keAe3

f71\-_e-

Uw Ford Dealerome— ial Ford Dealer .
Automobielbedrijf

'das Bogman Maagtricht B.V.
iloignsingel 11-13 6229 P13 Idatistricht

Tri, 043 - 616604

Dit is een Europese export-brochure. De mogelijkheid bestaat dat in de afbeeldingen,
specificaties of beschrijvingen verwezen wordt naar details of uitvoeringen die niet of alleen als
extra uitrusting in bepaalde landen leverbaar zijn. Ook kan het voorkomen dat uitvoeringen en
voorzieningen niet in de brochure zijn opgenomen, terwijI deze toch leverbaar zijn. Raadpleeg
daarom altijd uw Ford Dealer voor de meest recente informatie over het leveringsprogramma
en de prijzen. Ford streeft ernaar haar produkten voortdurend te verbeteren en behoudt zieh
het recht voor um te allen tijde — zonder voorafgaande kennisgeving — prijzen, specificaties en
uitrustingen te %vijzigen.

Published tu Ntactscting Communications, Ford of Europe.
Printed by Karl Schwegler AG, C11-8050 Zürich-örlikon, Hagenholzstrasse 71, Switzerland.
Version Netherlands 1/94.


