
פורד פוקוס

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 

FORD FOCUS



 FORD FOCUS מגוון דגמים

דיזלבנזיןמנוע
האצ'בקסדאן 4 דלתותמרכב

Tourerסדאן 4 דלתות5Tourer דלתות

Titanium / TrendTitanium / Trendרמת גימור

 FORD FOCUS מגוון דגמים

דיזל 1.5L Duratorqבנזין 1.5L EcoBoostמנוע
האצ'בקסדאן 4 דלתותמרכב

Tourerסדאן 4 דלתות5Tourer דלתות

מידות
1510 - 14881,482 - 1,5101,456 - 1,4851,482 - 1,4881,455 - 1,456)מ"מ(גובה
4,5384,3604,5604,5384,560)מ"מ(אורך
2,010)מ"מ(כולל מראות צד - פתוחותרוחב

1,823ללא מראות צד - מקופלות
2,648)מ"מ(בסיס גלגלים

1,559 - 1,544)מ"מ(קדמימפסק גלגלים
1,549 - 1,534)מ"מ(אחורי

898898898898898)מ"מ(קדמיתשלוחה
9928141,0149921,014)מ"מ(אחורית

421316476421476)ליטר(VDAנפח תא מטען
750)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

675)ק"ג(גרור ללא בלמים
1,3581,3641,3881,3581,388)ק"ג(משקל עצמי מרבי

מנוע
דיזל 1.5L Duratorqבנזין 1.5L EcoBoostסוג

1,499)סמ"ק(נפח
X 76.473.5 X 88.3 79.0)מ"מ(קדח X מהלך

1 : 116.0 : 10.0יחס דחיסה
150/6,000120/3,600)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי
24.46/1,500-4,50027.52/1,700-2,000)סל"ד / ק"ג-מ׳(מומנט מרבי

5553)ליטר(קיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית Select Shift 6 הילוכיםסוג
עם הפעלה ידנית/ספורטיבית

אוטומטית Power Shift  6 הילוכים
כפולת מצמד עם הפעלה ידנית/ספורטיבית

1.194 / 1.952 / 3.583 1.912 / 2.964 / 4.548ראשון / שני / שלישייחס העברה
0.756 / 0.943 / 0.7460.829 / 1.000 / 1.446רביעי / חמישי / שישי

2.944.85אחורי
ראשון / שני / שלישי/ רביעייחס העברה סופי

3.07
4.07

2.91חמישי / שישי / אחורי
ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(

208208210193191)קמ"ש(מהירות מקסימלית
9.39.29.410.911)שניות(0-100 קמ"שתאוצה

21.28 / 25.64 / 11.924.39 / 20.40 / 16.13)ק"מ / ליטר(עירונית/בינעירונית/משולבתתצרוכת דלק
מערכת היגוי

הגה כוח חשמליסוג
11.02)מטר(קוטר סיבוב

מתלים
נפרדים, תמוכות מק׳פרסון עם קפיצים לולינייםקדמיייםסוג

זרוע מובנית בלתי תלויה עם קפיצים לולינייםאחוריים
בלמים

דיסק מאווררקדמיייםסוג
דיסק מלאאחוריים

מרווחי טיפולים תקופתיים
15,000 ק"מ / 12 חודשים / התראה בצג ההודעותהמוקדם מביניהםטיפול תקופתי

אחריות
24 חודשים ללא הגבלת ק"מ. 12 חודשים נוספים או עד 100,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(  אחריות יצרן

אביזרים ומערכות
סדאן / האצ'בק / Tourerסדאן / האצ'בק / Tourerמרכב
TrendTitanium הנעה

בטיחות
)ABS( אאמערכת למניעת נעילת גלגלים

)ESP( אאמערכת בקרת יציבות

)EBA( אאמערכת סיוע בבלימת חירום



אביזרים ומערכות FORD FOCUS )המשך(
סדאן/האצ'בק/Tourerסדאן/האצ'בק/Tourerמרכב
TrendTitanium הנעה

בטיחות )המשך(
)HLA( אאמערכת סיוע זינוק בעלייה

Active City Stop אאמערכת אקטיבית לבלימה בעיר

אא6 כריות אויר

מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב מאותיתי חירום בעת פתיחת כרית 
אאאויר

)TPMS( אאמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

אאאימובילייזר מקורי

חוץ
אאמערכת Stop-Start לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק )בדגמים עם מנוע בנזין בלבד(

אאשבכה קדמית )"גריל"( עם תריס אקטיבי )בדגמים עם מנוע בנזין בלבד(

אשבכה קדמית )"גריל"( עם שריגים ומסגרת כרום

אאמסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב )בדגמי האצ׳בק בלבד(

אפנסים ראשיים הלוגן עם הפעלה אוטומטית ופעולת כיבוי מושהה

LED מסוג )DRL( אאתאורת יום

אאפנסי ערפל קדמיים

אאחשמליות עם מהבהבי פנייה מראות צד

אמחוממות

אא)בדגמי Tourer(שמשות אחוריות כהות

א)בדגמי האצ׳בק( 

אפס עיטור כרום לחלונות הצד

אאמסילות גג כסופות )בדגמי Tourer בלבד(

אקדמיים - בעלי הפעלה אוטומטית על-ידי חיישני גשםמגבים

אאאחורי - עם מתז שטיפה )בדגמי האצ׳בק ו- Tourer בלבד( 

אפלדה 205/55R16צמיגים וחישוקים 

235/40R18 )"אסגסוגת קלה )"מגנזיום

אאגלגל חילופי זמני

פנים
אכפתור התנעה )ללא מפתח(

אאמערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב

אאגלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

אאבלם יד מצופה עור

אאמסך מגע "9מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית 

אאאפליקציית ניווט Waze ואפליקציות נוספות

אאדיבורית ®Bluetooth עם אפשרות להשמעת מוסיקה מהטלפון הנייד

אאמצלמת נסיעה לאחור

אאDVD )אפשרות חיבור מסכים אחוריים(

iPOD -ו USB חיבור לשקעי ,AV כניסה/יציאת ,SD אאכרטיס

FM אארדיו

אאשליטה באמצעות מסך המגע, לחצני הפעלה או מתגי הפעלה על גלגל ההגה

אאתומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות

ASLD אאמערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות

אאמחשב דרך

אמראה בעלת עמעום אוטומטי למניעת סינוור

אאמערכת בקרת אקלים מפוצלת

אחלונות חשמליים עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת 

אתא אחסון עילי למשקפיים

אאסטנדרטתאורת נוחות

אLED עם תאורת מפה מלפנים ומאחור

LED אתאורת אוירה אדומה

אתאורה לאזור הרגליים

12V אאשקע עזר

אעם תא אחסון משענת יד מרכזית 

אמתכווננת עם תא אחסון

אאמושב נהג ונוסע קדמי - מתכוונן ידנית ל- 4 כיווניםמושבים 

אמושב נהג ונוסע קדמי - עם כרית תמיכה לגב התחתון

אאמושב נהג - מתכוונן לגובה

אאשורה שנייה - מתפצלים 60:40

אשורה שנייה - משענת יד מרכזית מתקפלת

אבד שחורריפודים

אבד שחור מהודר



FORD FOCUS מידות חיצוניות
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קבוצהצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*מנוע

1.5L EcoBoost 4.94בינעירוני8.4עירוניבנזין

1.5L Duratorq 3.98בינעירוני5.3עירונידיזל

715/2007  ועידכוניו  EC נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

לתשומת לבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות

להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום
מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
זיהום
מזערי

1,544-1,599 מ"מ

1,544-1,599 מ"מ

1,455-1,485 מ"מ

1,482-1,510 מ"מ

4,360 מ"מ

2,010 מ"מ

1,534-1,549 מ"מ

2,010 מ"מ

דגם 4 דלתות

דגם 5 דלתות

Tourer דגם

2,648 מ"מ1,534-1,549 מ"מ

4,538 מ"מ

1,456-1,488 מ"מ

1,544-1,599 מ"מ

2,010 מ"מ

1,534-1,549 מ"מ

2,648 מ"מ

2,648 מ"מ

4,560 מ"מ


