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Alusta
• Ford Transit uusin vuosimallin 2022 alusta 
• 3 500 kilon jämäkkä alusta 
• Korotettu alusta 
• Moottori Euro 6D Final, Ad Blue ja hiukkassuodatin 
• AWD nelivetojärjestelmä on/off-lukituspainikkeella 
• ESP-ajonvakauden hallintajärjestelmä 
• TractionPlus etuakseliston tasauspyörästö 
• Mäkilähtöavustin 
• Kuljettajan ja kartanlukijan turvatyynyt 
• Kartanlukijan turvatyyny on poiskytkettävissä 

turvaistuinta varten Ohjaamoilmastointi manuaalinen 
• Vakionopeudensäädin 
• 70 litran dieseltankki + 24 litran Ad Blue-tankki 
• Keskuslukitus kaukosäädöllä kaikissa ovissa 
• Sähköiset ikkunanostimet ohjaamossa 
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit 
• Vararengas ja tunkki 
• Nahkainen ohjauspyörä 
• Ulkoväri vakiona valkoinen 
Koriosa
• Led-ulkovalo koko sivuoven leveydeltä 
• Sähkötoiminen kulkurappu 
Ohjaamo
• Kääntyvät ohjaamopenkit käsinojin 
• Ohjaamoistuimet verhoiltu asuinosan kankailla 
• Seisomakorkeus myös ohjaamossa, avara kattokorkeus 
• 2 lukuvaloa vuoteen päädyssä 

Asuinosa
• Kahteen osaan taitettava pöytälevy alta kääntyvällä 

jatkopalalla
• Irrotettava pöytä
• Käytännölliset ja kestävät kalustemateriaalit
• Ohjaamopenkit ja asuinosan penkit verhoitu samalla 

kestävällä Karmann-materiaalilla
• Asuinosan sivuikkunoissa hyttyskasettiverhot ja 

pimennysverhot
• Auton keskellä avattava kirkaslasinen kattoluukku 

hyttyskasettiverholla ja pimennysverholla
• 12 voltin ja 230 voltin pistorasiat, USB-pistorasia
• Monipuolinen valaistusjärjestelmä led-valoilla
Keittiö
• Uudelleen suunniteltu keittiöryhmä
• Laatikostot äänettömällä Soft Lock -

kiinnivetotoiminnolla
• Kaksiliekkinen kaasuliesi, lieden ja altaan lasikannet
• Kompressorijääkaappi, jonka tilavuus on 80 litraa, voi 

avata kummalta puolelta tahansa (avaussaranointi 
molemmilla puolilla)

• Pöytäkisko pöydän kiinnittämiseen ulkopöydäksi 
liukuoven kohdalle

Pesuhuone
• Combi-pesuhuone, jossa kätevä tilaa säästävä 

kääntyvä suihkuseinä
• Puinen suihkuritilä lattiassa
• Kätevä wc-istuimen päälle kääntyvä käsienpesuallas
• Säilytyslokeroita
• Peili
• Kätevä pesuhuoneen rulo-ovi
• Vesikasetti-wc
• Avattava tuuletuskattoluukku

Takavuoteen alue
• Takavuoteessa keskiosassa sälepohja, 

kylmävaahtopatjat
• Takasängyn keskiosan voi nostaa sivulle 

saranaratkaisun ansiosta tai ottaa kokonaan pois
• Avattava sivuikkuna vuoteen vieressä kuljettajan 

puoleisella kyljellä, jossa hyttyskasettiverho ja 
pimennysverho

• Vaatekaappi vuoteen jalkopäässä, pohjalevyn saa 
pois jolloin voi säilyttää pitempiäkin vaatteita

• Paljon tavaratilaa vuoteen alla
Lämmitysjärjestelmä
• Vakiona 4 kW tehoinen Truma 4 

nestekaasulämmitin ilman mahdollisuutta 
lämmittää verkkovirralla

• Saatavana lisävarusteena Truma Combi 6 DE 
asuintilan dieseltoiminen keskuslämmitin, tehokkain 
6 kilowatin malli, jossa on lisäksi myös mahdollisuus 
lämmittää myös 230 V verkkovirralla 1,8 kW teholla

• Digitaalinen lämmityslaitteen ohjauspaneeli
Vesijärjestelmä
• Lämmityslaitteeseen integroitu lämminvesivaraaja
• Yksiotesekoittajat (yksiotevesihanat)
• Painevesipumppu ja painevesijohdot
• Lämmitettävä jätevesisäiliö
Sähköjärjestelmä
• Asuinosalla oma akku
• Monipuolinen valaistus led-valoilla
• 12 voltin ja 230 voltin pistorasioita, USB-pistorasia
• Asuintilan akun päävirtakytkin
• Asuinosaan on mahdollisuus ottaa virtaa myös 

moottorin akusta
• Lämmityslaitteen päävirtakytkin
• 230 V automaattilaturi asuintilan- ja moottoriakulle, 

teho 17 Ah
• Liitäntärasia 230V verkkovirralle vikavirtasuojalla ja 

automaattisulakkeilla
• Ohjauspaneelin digitaalisessa näyttötaulussa tiedot 

asuinosan tärkeistä toiminnoista
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