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VISIONAIR. GENIAAL. OPMERKELIJK.
ELK VOERTUIG HEEFT ZIJN EIGEN SIGNATUUR.

Het afgebeelde model is een Transit
Courier Limited in de speciale
metaalkleur Metal Blue (optie) met
15" lichtmetalen velgen met vijf
spaken (standaard).
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Het afgebeelde model is een Transit Courier
Trend in de niet-metaalkleur Race Red met
15" stalen velgen met volle wieldeksels
(standaard).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_nl.indd   1 24/03/2021   08:38:09

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_NL_bp_08:51_24.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   4 08/01/2021   15:46:18

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

De nieuwe Transit Courier helpt u om uw werkdag te vereenvoudigen. Of u zich nu een weg baant door nauwe
stadsstraatjes of parkeerplaatsen inneemt waar anderen gewoon niet in geraken, hij blijft één van de meest
wendbare bestelwagens op de markt.

Maar laat u niet misleiden door de stadsvriendelijke afmetingen van de nieuwe Transit Courier. Hoewel hij een
van de meest compacte bestelwagens in ons gamma is, is hij verrassend ruim vanbinnen. Binnenin vindt u een
genereuse uitrusting, een hoogstaand comfort en een veelzijdig karakter met onder meer een
achteruitrijcamera, parkeersensoren en Ford SYNC 3 met spraakbediening om handenvrij te telefoneren.
Bovendien biedt hij de grootste laadruimte in zijn klasse, met tot 2,3 m³* aan ruimte.

Parkeersensoren voor en achter
Een waarschuwingssignaal helpt u om de afstand tussen uw
bestelwagen en eventuele obstakels voor- en achteraan
veilig in te schatten om zo het parkeren en manoeuvreren te
vergemakkelijken. (Optioneel. Parkeersensoren achteraan
zijn standaard op de Limited-uitvoering)

SYNC 3 met 6"-aanraakscherm
Verzekert uw entertainment en connectiviteit tijdens het
rijden, met bediening via het aanraakscherm of verrassend
eenvoudige gesproken commando’s. (Optioneel, standaard
op Limited)

6 Manuele versnellingen
De nieuwe Transit Courier is uitgerust met
een ergonomische manuele
versnellingsbak met 6 versnellingen voor
een meer ontspannen en economische
rijervaring (standaard).

Werken
gemakkelijker gemaakt.

*Rijd niet terwijl u wordt afgeleid. Gebruik waar mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen handheld apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd als de auto in
de versnelling staat. Niet alle functies zijn compatibel met alle telefoons.
**Gemeten in kubieke meter volgens SAE J1100: Motor Vehicle Dimensions. Laad- en loscapaciteit beperkt door gewicht en gewichtsverdeling.
ØGebruikt sensoren. 2) Driver Assistance-functie.
 Hulpfuncties voor de bestuurder zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de noodzaak van de bestuurder om het voertuig te besturen.
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Transit Courier-bestelwagen 2-3

Het afgebeelde model is een Transit Courier Limited in de
speciale metaalkleur Metal Blue (option).
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Transit Courier-bestelwagen 4-5

Uw mobiele 
kantoor.
Alles wat u nodig hebt om uw werk te vereenvoudigen.
De nieuwe Transit Courier kan buitengewoon veel aan – en niet alleen uw lading. In zijn cabine vindt u
comfortabele zetels, een volledig verstelbare stuurkolom en tal van opbergvakken, precies waar u ze wilt
hebben. En dan zwijgen we nog over de attente functies die uw werkdag eenvoudiger maken.

Voor entertainment en informatie zorgt de gebruiksvriendelijke interface van het Ford SYNC 3-systeem
(Optioneel, standaard op Limited). De verbeterde spraakherkenning reageert op uw gesproken commando’s
terwijl het 6"-aanraakkleurenscherm telefoon-, audio- en (als optie) navigatiegegevens weergeeft met
intuïtieve veegbewegingen en inzoomtunctionaliteit.

Ruime middenconsole
De Transit Courier beschikt ook over aanzienlijke veel
opbergruimte, inclusief een vak in de middenconsole dat plaats
biedt aan A4-documenten en kleine laptops. (Standaard)

Lade onder de zetel
De handige lade onder de voorzetel biedt plaats aan een
A4-clipboard, een tablet of een laptop. (Optie op Ambiente,
standaard op andere series)

* Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen mobiele apparaten tijdens het rijden. Sommige
functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle functies zijn compatibel met alle telefoons.
Het afgebeelde model is een Transit Courier Limited in de speciale metaalkleur Metal Blue (optie) met SYNC 3-navigatiesysteem (Optie).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_nl.indd   5 24/03/2021   08:38:09

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_NL_bp_08:51_24.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   8 08/01/2021   15:46:26

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Intelligente 
laadruimte.
Ruim en gemakkelijk toegankelijk.
De nieuwe Transit Courier maakt bijna elke opdracht tot kinderspel dankzij een laadruimte van 2,3 m³* en een
laadvermogen van 604kg (603kg voor benzine motor). Met tussenschot, biedt de zijdelingse schuifdeur een
opening van 0,45 meter voor een vlotte toegang tot de laadruimte.

■ Het neerklapbare tussenschot en de neer- en wegklapbare passagierszetel breiden de bagageruimte uit tot aan het dashboard.
Zo kunt u voorwerpen met een lengte tot 2,59 meter** zonder probleem vervoeren (standaard op Trend en Limited, niet
verkrijgbaar op Sport Van)

■ Sjorogen in de zijwanden houden de laadvloer vrij van hindernissen (standaard)
■ De led-verlichting in de laadruimte vergemakkelijkt het in- en uitladen in het donker (optie)

*Gemeten in kubieke meter volgens de SAE J1100-methode voor Voertuigafmetingen.
** Extra lengte enkel beschikbaar voor bestelwagen.
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1244 mm

1488 mm
2593 mm
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Slimme ideeën.
Om zijn ruime plaatsaanbod optimaal te benutten, zijn de twee asymmetrische achterdeuren
standaard. Ze openen in een hoek van 158 graden en bieden een onbeperkte toegang tot de
laadruimte van de nieuwe Transit Courier.

Optionele tussenschot
Naargelang het koetswerktype en de uitvoering biedt Ford
een brede waaier aan DIN- en ISO-compatibele
tussenschotten (met of zonder ruiten) over de volledige
hoogte en breedte van het interieur. Een neerklapbaar
tussenschot  met rooster en neer/wegklapbare
passagierszetel zijn eveneens verkrijgbaar voor nog meer
mogelijkheden (standaard op Trend en Limited, deel van
een optiepakket voor Ambiente en niet verkrijgbaar op
Sport Van).

Transit Courier-bestelwagen 6-7

2,3
m3*

Laadcapaciteit
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Transit Courier-bestelwagen 8-9

Echt
veelzijdig.
Transit Courier staat klaar voor uw
onderneming.
De Transit Courier is de perfecte, ijverige partner voor uw onderneming. Hij
is compact van buiten, maar ruim van binnen en levert met hetzelfde
gemak goederen in de stad, als gereedschap en uitrusting op een
bouwterrein. Tegelijk geeft hij u en uw onderneming ook een professioneel
imago.

Het afgebeelde model is een Transit Courier Base in de metaalkleur Blazer Blue (standaard) met 15"
stalen velgen met zwarte wieldoppen (standaard).
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Minder brandstof. Meer
vermogen.
Benzine of diesel? We hebben beide opties even verleidelijk
gemaakt.
De nieuwe Transit Courier zorgt voor u en uw budget. Met onze motoren van de nieuwste generatie, inclusief de meermaals
bekroonde 1,0-liter Ford EcoBoost-benzinemotor, toont hij zich even zuinig in de stad als op de open weg.

Om het brandstofverbruik en de emissies nog verder te reduceren, kunnen alle versies tegen meerprijs worden uitgerust
met het automatische start-stop systeem, terwijl de Duratorq TDCi-dieselmotoren over een Active Grille Shutter
(standaard) beschikken om zijn stroomlijn en verbruik te optimaliseren.

Zes jaar op rij winnaar van de
titel ‘Internationale motor van

het jaar’

Efficiënt
1,0-liter Ford EcoBoost-benzinemotor
Onze nieuwste, meermaals bekroonde
benzinemotor garandeert een indrukwekkende mix
van efficiëntie en prestaties. Hij toont zich compact,
licht en geraffineerd en helpt de nieuwe Transit
Courier om uitmuntende verbruikscijfers neer te
zetten voor een benzinemotor.

170 Nm
153/km*

100 pk
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*Lichte vracht type-approved gebruikmakend van
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure
(WLTP).

Evenwichtig
1,5-liter Duratorq TDCi-dieselmotor
De Duratorq TDCi-dieselmotor met 75 pk (56 kW)
onderscheidt zich door zijn uitstekende
prestatiecijfers. Hij combineert een flexibel
vermogen en hoge koppel met lage verbruiks- en
emissiewaarden.

Krachtig
1,5-liter Duratorq TDCi-dieselmotor
De nieuwe Duratorq TDCi-diesel met 100 pk (75
kW) ontwikkelt een koppel van 215 Nm. Hij vormt
de ideale keuze voor wie betere prestaties en een
groot laadvermogen zoekt in combinatie met een
laag verbruik (vanaf 5,0 l/100 km* over de
gemengde cyclus).

Transit Courier-motoren 10-11

Betere prestaties, 
lagere uitstoot.
De Ford EcoBoost-benzinemotoren
en Duratorq TDCi-dieselmotoren
van de nieuwe Transit Courier
voldoen aan de nieuwste Euro
6-emissienormen zonder gebruik
van additieven.

75 pk

100 pk
190 Nm

215 Nm

129g/km*

130g/km*
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Connectiviteit.
Ontmoet de nieuwe beste vriend van
uw telefoon.
Ford SYNC 3
Verplaatsingen mogen niet ten koste gaan van uw bereikbaarheid. Het
nieuwe Ford SYNC 3-systeem koppelt zich naadloos met uw
smartphone en is de centrale interface voor alles van bellen en sms'en
tot muziek, navigatie (optie) en uw favoriete mobiele apps. U bedient
alles via het 6"-aanraakscherm (indien beschikbaar) of met opmerkelijk
eenvoudige spraakcommando's (standaard op Limited, optie op de
andere uitvoeringen). Een 4"-scherm zonder aanraakfunctie is eveneens
verkrijgbaar (optie).

SYNC 3-functies
■ Handenvrij bellen
■ SMS'en laten voorlezen
■ Navigatie met eenvoudige spraakbediening (optie)
■ Luisteren naar uw eigen muziek (link naar Spotify)
■ Aanraakinterface (6"-scherm) (optioneel, standaard op Limited)
■ 4"-kleurenscherm (optioneel)
■ Toegang tot uw favoriete mobiele apps

Download de FordPass app en geniet via
AppLink van Live Traffic† updates.

De afbeelding toont een Transit Courier Limited
met SYNC 3 met navigatie en 6"-aanraakscherm.
(Optie)
N.B.: de volledige smartphone-integratie voor
SYNC 3 is enkel beschikbaar voor iPhone 5/
Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC
3-functies vereisen een gegevensverbinding,
waardoor kosten voor mobiele data in rekening
kunnen worden gebracht. Om te controleren of
Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in
uw land, raadpleegt u de officiële websites van
Apple CarPlay en Android Auto voor de meest
recente informatie.
*Niet rijden terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien
mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen
apparaten die u in de hand moet houden tijdens
het rijden. Sommige functies kunnen worden
geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat.
Mogelijk zijn niet alle functies compatibel met alle
telefoons.
†Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12
maanden na aankoop van een nieuwe Ford met
SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u een
abonnement nodig.

Aanraakscherm
Het 6" grote SYNC 3-aanraakscherm ondersteunt tal van veeg- en
knijpbewegingen met meerdere vingers en biedt u de mogelijkheid om de
pictogrammen en achtergronden te rangschikken zoals u dat op een tablet of
smartphone zou doen. U kunt ook overschakelen tussen de dag- en nachtmodus
en instellingen opslaan voor diverse gebruikers. (Standaard op Limited)

Transit Courier Audio en communicatie 12-13

"Luister naar bericht"

"Vind
stadscentrum"

"Ik moet

tanken"

"Ik wil parkeren"

"Bel Jan"

"Ik hebhonger"
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Opties om uw leven 
te vergemakkelijken.

Plafondopbergvak over de
volledige breedte
Praktisch opbergvak aan het plafond helpt u
om items vlot toegankelijk te houden
doorheen de werkdag. (Standaard op Trend,
Limited en Sport Van)

Cruise controle met 
instelbare
snelheidsbegrenzer
De cruise controle laat u het tempo bepalen.
Met de instelbare snelheidsbegrenzer stelt u
een maximumsnelheid in om te voorkomen
dat u de snelheidsbeperking overschrijdt.
(Standaard op Limited; optie op Ambiente en
Trend)

Elektrisch bedienbare 
ruiten vooraan
Voor nog meer gebruiksgemak laten de
elektrisch bediende ruiten in beide
voordeuren van de Transit Courier zich
openen en sluiten met een 'one-touch'-knop
(standaard op Limited, optie op andere
versies).

Ford Easy-Fuel-systeem
zonder tankdop
Ford Easy Fuel systeem zonder tankdop helpt
te voorkomen dat u per ongeluk de verkeerde
brandstof tankt. En u hoeft geen vuile
tankdop aan te raken! (Standaard)
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MyFord Dock
Ontworpen als een houder voor uw
smartphone, mp3-speler of
navigatiesysteem. Stream uw muziek via de
luidsprekers met behulp van Bluetooth® of
een USB-kabel die is aangesloten op de My
Connection-radio. Het compartiment met
deksel biedt een afgedekte opbergruimte
voor uw toestel en een USB-poort om uw
toestel op te laden. (Standaard op Van Trend
en Sport)

SYNC 3 met
4"-kleurenscherm
Nieuw 4"-kleurenscherm geeft u toegang tot
SYNC 3-voorzieningen met draaiknoppen
onder het scherm of via eenvoudige
gesproken commando’s. (Optie)

SYNC 3 met
6"-aanraakkleurenscherm
Geeft uw telefoon, audio en mobiele apps
weer, kan bediend worden met
veegbewegingen, inzoomfunctionaliteit en
een verbeterde spraakherkenning. Gebruik
Live Traffic met de FordPass-app om
overbelasting te vermijden. 2 jaar gratis na
registratie. SYNC 3, standaard op Limited en
optioneel op andere uitvoeringen, is ook
optioneel verkrijgbaar met navigatie.

Bandenspanningscontrole
Stelt u in staat om de bandendruk te
controleren tijdens het rijden. Het systeem
geeft u een waarschuwing wanneer de druk in
een band te laag is, zoals bij een lekke band.
(Optie)

* Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen handheld-apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle functies
zijn compatibel met alle telefoons
Opmerking: de naam Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaars.

Transit Courier – Opmerkelijke technologieën 14-15
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Ambiente

Voornaamste
buitenuitrusting
■ Nieuwe voorkant en nieuwe grille
■ 15" stalen velgen met centre caps
■ Tweedelige halogeen koplampen
■ Dagrijlichten
■ Ford Easy-Fuel-systeem zonder tankdop
■ Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
■ Active Grille Shutter (dieselversies)

Voornaamste
binnenuitrusting
■ In diepte en hoogte verstelbare stuurkolom
■ Vast tussenschot
■ Middenconsole met twee bekerhouders en

opbergruimte voor A4-documenten
■ Bestuurdersairbag
■ My Connection Radio met DAB met Ford

Dock
■ Verlichting in bagageruimte
■ Elektrische stuurbekrachtiging

Koetswerkversie
■ Bestelwagen

Motoren
Benzine
■ 1,0-liter Ford EcoBoost 100 pk (75 kW) 

Diesel
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 75 pk (56 kW)
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 100 pk (75 kW)

Het afgebeelde model is een Transit Courier Ambiente in
de metaalkleur Moondust Silver (optie).
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Trend

Koetswerkkenmerken
bovenop Ambiente
■ Enkele zijdelingse schuifdeur
■ 15" stalen velgen met volle wieldeksels
■ Mistlampen vooraan
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels

Interieurkenmerken bovenop 
Ambiente
■ Opbergvak onder de zetel
■ Bestuurderszetel met verstelbare

lendensteun en armsteun
■ Plafondopbergvak vooraan over de

volledige lengte
■ Elektrisch bedienbare ruiten vooraan met

'one-touch'-bediening aan
bestuurderszijde

■ Lederen stuurwiel
■ Brandstofcomputer
■ Deurgrepen met heldere afwerking
■ Instapverlichting met leeslampen vooraan

Koetswerkversie
■ Bestelwagen

Motoren
Benzine
■ 1,0-liter Ford EcoBoost 100 pk (75 kW)

Diesel
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 75 pk (56 kW) 
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels
(Standaard)

Bestuurderszetel met verstelbare
lendensteun en armsteun
(Standaard)

Het afgebeelde model is een Transit Courier Trend in de
speciale metaalkleur Metal Blue (optie).
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Limited

Koetswerkkenmerken
bovenop Trend
■ 15" lichtmetalen velgen met 5 spaken
■ Bovenkant voor- en

achterbumperuiteinden in koetswerkkleur
■ Deurgrepen en zijdelingse beschermstrips

in koetswerkkleur
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels met behuizing in
koetswerkkleur

■ Automatische koplampen en ruitenwissers
met regensensoren

■ Parkeersensoren achteraan
■ Railafdekking voor zijdeur
■ Akoestische voorruit

Interieurkenmerken bovenop
Trend
■ Ford SYNC 3 radio, 6"-aanraakscherm,

handenvrij telefoneren (met
spraakbediening), Apple CarPlay, Android
Auto, AppLink, Emergency Assistance*,
USB-aansluiting, DAB en vier luidsprekers
(vooraan)

■ Op de voorruit gemonteerde zelfdimmende
achteruitkijkspiegel (enkel met optionele
ruiten achteraan)

■ Lederen versnellingspook
■ Handschoenkastje met vergrendelbaar

deksel
■ Cruise controle met instelbare

snelheidsbegrenzer
■ Elektronische automatische

temperatuurregeling
■ Elektrisch bedienbare ruiten vooraan met

‘one-touch’-bediening voor openen en
sluiten aan bestuurders- en passagierszijde

■ 12V-aansluiting in de bagageruimte

Koetswerkversie
■ Bestelwagen

Motoren
Benzine
■ 1,0-liter Ford EcoBoost 100 pk (75 kW)

Diesel
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 75 pk (56 kW)
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) Parkeersensoren achteraan

(Standaard)
Ford SYNC 3 met 6"-aanraakscherm
(Standaard)

Het afgebeelde model is een Transit Courier Limited in de metaalkleur Diffused Silver (optie).
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die een via Bluetooth® verbonden mobiele
telefoon gebruikt. Na een aanrijding waarbij een airbag werd opgeblazen of de brandstofpomp werd
uitgeschakeld, helpt ze de inzittenden om rechtstreeks contact op te nemen met het plaatselijke
communicatiecentrum. Deze voorziening werkt in meer dan veertig Europese regio's en landen.
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Sport

Koetswerkkenmerken
bovenop Trend
■ 16" lichtmetalen velgen met 7 spaken in de

lakafwerking ‘Magnetic Grey’
■ Voor- en achterbumper in koetswerkkleur
■ Beschermstrips in koetswerkkleur
■ Bodemplaten voor en achter
■ Sportieve rokken
■ Sport striping op motorkap, dak en deuren

achter
■ Sportieve dakrails in ‘Magnetic Grey’
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels met gelakte behuizingen in
‘Magnetic Grey’

Interieurkenmerken bovenop 
Trend
■ Lederen stuurwiel met rode bestikking
■ Lederen versnellingspookknop met rode

bestikking
■ Zetelinzetstukken in Charcoal Black met

Groove-design, deels bekleed met
Torino-leder

■ Verlicht handschoenkastje
■ Afsluitbaar handschoenkastje
■ 12V-aansluiting in de bagageruimte

Koetswerkversie
■ Bestelwagen

Motoren
Benzine
■ 1,0-liter Ford EcoBoost 100 pk (75 kW)

Diesel
■ 1,5-liter Duratorq TDCi 100 pk (75 kW)

Gedeeltelijk lederen zetelbekleding
(Standaard)

16" lichtmetalen velgen met 7 spaken in de
lakafwerking ‘Magnetic Grey’
(Standaard)

Het afgebeelde model is een Transit Courier Sport in de
niet-metaalkleur Race Red (standaard).
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Kleur en
binnenbekleding.

1. Ambiente
Zitting: Netdot in Soft Charcoal.
Zetelrand: Max in Charcoal Black.

2. Trend en Limited
Zitting: Max in Charcoal Black.
Zetelrand: Light Commercial Twill in Charcoal Black.

3. Sport
Zitting: Groove-design met gedeeltelijk Torino-leder in Charcoal Black.
Zetelrand: Light Commercial Twill in Charcoal Black.

Kies de kleur en binnenbekleding die het
beste passen bij uw bedrijf.

* Metaalkleuren, micakleuren en speciale koetswerkkleuren zijn beschikbaar als optie tegen
meerprijs.
Opmerking: de afgebeelde auto's zijn enkel bedoeld om de koetswerkkleuren te illustreren en
kunnen afwijken van de huidige specificaties. De kleuren en bekledingen zoals afgebeeld in deze
brochure geven mogelijk niet de echte kleuren weer vanwege de beperkingen van het
toegepaste drukproces.
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Transit Courier kleur en bekleding 24-25

Blazer Blue
Niet-metaalkleur

Moondust Silver
Metaalkleur*

Diffused Silver
Metaalkleur*

Agate Black
Micakleur*

Metal Blue
Speciale metaalkleur*

Frozen White
Niet-metaalkleur

Race Red
Niet-metaalkleur

Chrome Blue
Metaalkleur*

Magnetic
Metaalkleur*

Zinkcoating Fosfaatlaag Electrocoating Primer Bovenlaag Clearcoat

12 jaar garantie tegen doorroesten
De nieuwe Ford Transit Courier wordt 12 jaar gedekt door de Ford Corrosion Protection Warranty (garantie tegen doorroesten) vanaf de datum van de eerste registratie. Onderhevig aan
voorwaarden.
De nieuwe Transit Courier dankt zijn duurzame koetswerk aan een grondig lakproces in meerdere lagen. Van de met was geïnjecteerde stalen koetswerksecties tot de slijtvaste bovenlaag: nieuwe
materialen en aanbrengingsprocessen helpen de Tourneo Courier om zijn goede look jarenlang te behouden.
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Opties en accessoires 26

Accessoires.
Lichtmetalen velgen
15" zilverkleurige lichtmetalen velgen met 5 spaken.
(Standaard op Limited)

Antidiefstalmoeren
Set van vier vergrendelbare wielmoeren om de wielen
tegen diefstal te helpen beschermen. (Accessoire)

Thule®+ Professionele dakbevestigingen
Bieden een maximale flexibiliteit om te voldoen aan alle
transportbehoeften met moduleerbare bevestigingen,
zoals een uitschuifbare ladderhouder, laadstops, roller,
ringbout en bevestigingspunten. (Accessoires)

Thule®+ ladderhouder
(Accessoire)

Thule®+ ladderroller
Ladderroller achteraan voor gemakkelijker in- en
uitladen. (Accessoire)

Trekhaak Brink®+

Creëert extra vervoerscapaciteit. De trekhaak biedt
afhankelijk van de motorversie een sleepvermogen tot
895 kilogram*. Vraag uw Ford-verdeler voor meer
informatie. De trekhaak kan worden verwijderd wanneer
u hem niet gebruikt. Er is ook een vaste trekhaak
verkrijgbaar. (Accessoire)

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen het koetswerk van uw
Ford Transit Courier te beschermen tegen waterspatten
en steenslag. Beschikbaar als sets voor voor- en
achterwielen. (Optie en accessoire)

Beschermrooster voor de achterruit
Het rooster wordt bevestigd aan de binnenkant van de
achterruiten voor extra veiligheid zonder het zicht naar
achter te verhinderen. 
(Optie en accessoire)

ClimAir®+-windafleiders
Beperken turbulentie en lawaai zodat u van uw rit kunt
genieten met de voorste ruiten open, zelfs bij lichte
regen. (Accessoire)

Xvision (SCC)+-parkeersensoren
Een geluidssignaal helpt u om parkeerafstanden in te
schatten. (Accessoire)

+Item onder garantie van externe leverancier. Op de achterflap vindt u meer informatie.
*Het maximale sleepvermogen is afhankelijk van de lading, de voertuigconfiguratie, de accessoires
en het aantal passagiers. Raadpleeg de voertuigspecificaties voor gewicht en ladingen.

Download hier de volledige accessoiregids van Transit Courier
Bezoek voor meer Transit Courier-accessoires ford-accessories.com
Voor een reeks producten met het Ford-label bezoekt u fordlifestylecollection.com
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Veiligheid en bescherming 27

Veiligheid en beveiliging.
In het hele gamma van de nieuwe Ford Transit maakt de complete veiligheidsuitrusting* gebruik van de
meest recente technologieën om u, uw passagiers en uw lading te beschermen.

■ Airbags voor bestuurder (standaard) en voorpassagier◊ (optie)
■ Zijairbags voor bestuurder en passagier (optie als onderdeel van een pack)
■ DIN- en ISO-compatibele bevestigingspunten in de zijwanden (standaard)
■ Elektronische stabiliteitscontrole en aanverwante voorzieningen (standaard)
■ Centrale vergrendeling met afstandsbediening (standaard)
■ Startonderbreking (standaard)
■ Gordelwaarschuwing voor bestuurder (standaard)

ØMaakt gebruik van sensoren. 1) Veiligheidsfunctie. 2) Rij-assistentiefunctie.
*Beschikbaarheid naargelang het model. Sommige voorzieningen zijn als optie verkrijgbaar tegen
meerprijs. Zie specificaties voor meer details.
 Rij-assistentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen
en de behoefte om de auto te besturen.

Rijhulpsystemen

Hill Start Assist
Voorkomt tijdelijk dat u op een
helling naar beneden bolt
wanneer u uw voet van het
rempedaal naar het gaspedaal
verplaatst. Het werkt zowel in
vooruit als achteruit en is dus een
handig hulpmiddel als u zware
vrachten vervoert of sleept.
(Standaard)

Noodrembekrachtiging
Ontwikkeld om een
noodstopsituatie te herkennen en
om de druk in het remsysteem te
verhogen voor extra remkracht.
(Standaard)

Noodremwaarschuwing
(Emergency Brake Warning)
Bij forse remmanoeuvres gaan
alle richtingaanwijzers
automatisch knipperen om
andere bestuurders te
waarschuwen. (Standaard)

Traction control
Als bij lage snelheid wielslip
wordt opgemerkt, dan kan dit
systeem meer koppel geven aan
het wiel met de beste grip.
(Standaard)

Roll Stability Control
Identificeert mogelijk gevaarlijke
rijomstandigheden en activeert
het ESC om de stabiliteit te
herstellen. (Standaard)

Trailer Sway Control
Wanneer het systeem merkt dat
de aanhangwagen begint te
slingeren, beperkt het het
motorkoppel en remt het de
wielen af om de stabiliteit te
helpen behouden. (Standaard)
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Eigenschappen van Ford Transit24
■ Service terwijl u wacht
■ Laatavondonderhoud
■ Voorrang op onderhoud
■ Vervangvoertuig van hetzelfde niveau*
■ Kwaliteit van originele Ford-onderdelen
■ Snelle en accurate Ford-diagnoses
■ Gratis elektronische voertuigcontrole
■ Door Ford opgeleide technici
■ Tussentijdse controles voor maximale

voertuigprestaties
■ Prioritaire behandeling van dringende herstellingen
■ Gratis wegbijstand in Europa
■ Ford Protect-pakketten op maat van uw behoeften
■ Een oproep volstaat voor alle Ford-diensten die u nodig

hebt: 02/700.67.76

Efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort staan centraal in
de klantenbelofte van de Ford Transit24-
bedrijfsvoertuigenservice. Of u nu onderhoud, services of
herstellingen nodig hebt, u kunt steeds bij ons terecht.

Voor meer informatie en de dichtstbijzijnde deelnemende
verdeler van Ford-bedrijfsvoertuigen, kunt u terecht in de
servicesectie van www.ford.be

FORD PROTECT — Garantie
Extra
Verleng uw garantie tot 7 jaar.
Breid de garantie van 2 jaar uit en geniet van een zorgeloze
opvolging gedurende de volgende jaren. Ford Protect biedt
tal van voordelen:

■ Hoge mate van flexibiliteit inzake tijdsduur en
kilometertal

■ Aantrekkelijke jaarlijkse tarieven
■ Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
■ Bescherming tijdens reizen naar het buitenland —

dekking binnen de Europese Economische Ruimte
■ Inflatiebestendig: alle stijgingen in reparatiekosten

worden gedekt
■ Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
■ Beschermt de herverkoopwaarde van uw voertuig

FORD PROTECT — Global
Maintenance
Plan op voorhand en vermijd stijgende
onderhoudskosten.
Met het Ford Protect Global Maintenance onderhouds- en
herstellingscontract staat u nooit meer voor verrassingen.

Afhankelijk van de door u gewenste looptijd en aantal
kilometers, betaalt u een vast bedrag dat alle kosten voor
onderhoud en herstelling gedurende deze periode dekt.
Vraag een prijsofferte aan uw Ford Erkend Hersteller.

FORD ASSISTANCE
Uw nieuwe Ford geniet van een levenslange
pechverhelpingsbijstand** op voorwaarde dat het
onderhoud gebeurt bij een Ford Erkende Hersteller volgens
de Ford onderhoudsschema’s en richtlijnen. Voor
bijkomende info, raadpleeg uw Ford Erkend Hersteller.

*Het vervangvoertuig van hetzelfde type geldt niet voor gespecialiseerde of geconverteerde voertuigen.
**Geen leeftijdsbeperking – Geen kilometerbeperking – Niet van toepassing op Rental en Leasing, en Ford Motorcraft Service.

Ford Protect

Wij houden uw
onderneming op de
baan. 
Ford Transit24
In een Ford Transit Center
ontdekt u de waardevolle
voordelen van Ford Transit24.
Budgetvriendelijk en ontworpen om u mobiel te
houden. Ford Transit24 is een business-to-business
concept van slimme, betaalbare producten en
diensten, verzorgd door de deskundigen uit ons
gespecialiseerd netwerk van Transit Centers.
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Eigenschappen van Ford Transit24
■ Service terwijl u wacht
■ Laatavondonderhoud
■ Voorrang op onderhoud
■ Vervangvoertuig van hetzelfde niveau*
■ Kwaliteit van originele Ford-onderdelen
■ Snelle en accurate Ford-diagnoses
■ Gratis elektronische voertuigcontrole
■ Door Ford opgeleide technici
■ Tussentijdse controles voor maximale

voertuigprestaties
■ Prioritaire behandeling van dringende herstellingen
■ Gratis wegbijstand in Europa
■ Ford Protect-pakketten op maat van uw behoeften
■ Een oproep volstaat voor alle Ford-diensten die u nodig

hebt: 02/700.67.76

Efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort staan centraal in
de klantenbelofte van de Ford Transit24-
bedrijfsvoertuigenservice. Of u nu onderhoud, services of
herstellingen nodig hebt, u kunt steeds bij ons terecht.

Voor meer informatie en de dichtstbijzijnde deelnemende
verdeler van Ford-bedrijfsvoertuigen, kunt u terecht in de
servicesectie van www.ford.be

FORD PROTECT — Garantie
Extra
Verleng uw garantie tot 7 jaar.
Breid de garantie van 2 jaar uit en geniet van een zorgeloze
opvolging gedurende de volgende jaren. Ford Protect biedt
tal van voordelen:

■ Hoge mate van flexibiliteit inzake tijdsduur en
kilometertal

■ Aantrekkelijke jaarlijkse tarieven
■ Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
■ Bescherming tijdens reizen naar het buitenland —

dekking binnen de Europese Economische Ruimte
■ Inflatiebestendig: alle stijgingen in reparatiekosten

worden gedekt
■ Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
■ Beschermt de herverkoopwaarde van uw voertuig

FORD PROTECT — Global
Maintenance
Plan op voorhand en vermijd stijgende
onderhoudskosten.
Met het Ford Protect Global Maintenance onderhouds- en
herstellingscontract staat u nooit meer voor verrassingen.

Afhankelijk van de door u gewenste looptijd en aantal
kilometers, betaalt u een vast bedrag dat alle kosten voor
onderhoud en herstelling gedurende deze periode dekt.
Vraag een prijsofferte aan uw Ford Erkend Hersteller.

FORD ASSISTANCE
Uw nieuwe Ford geniet van een levenslange
pechverhelpingsbijstand** op voorwaarde dat het
onderhoud gebeurt bij een Ford Erkende Hersteller volgens
de Ford onderhoudsschema’s en richtlijnen. Voor
bijkomende info, raadpleeg uw Ford Erkend Hersteller.

*Het vervangvoertuig van hetzelfde type geldt niet voor gespecialiseerde of geconverteerde voertuigen.
**Geen leeftijdsbeperking – Geen kilometerbeperking – Niet van toepassing op Rental en Leasing, en Ford Motorcraft Service.

Ford Protect

Wij houden uw
onderneming op de
baan. 
Ford Transit24
In een Ford Transit Center
ontdekt u de waardevolle
voordelen van Ford Transit24.
Budgetvriendelijk en ontworpen om u mobiel te
houden. Ford Transit24 is een business-to-business
concept van slimme, betaalbare producten en
diensten, verzorgd door de deskundigen uit ons
gespecialiseerd netwerk van Transit Centers.

Ford Services 28-29
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Haal het meeste uit uw 
nieuwe Ford

We willen u helpen het meeste uit uw nieuwe Ford te halen. Hij werd dan ook speciaal ontworpen om uw lading veilig te vervoeren, zowel op vlak van laadvermogen als
laadvolume. Uw Ford-verdeler voor bedrijfsvoertuigen kan u professioneel advies geven over belangrijke aspecten inzake specificaties. Bovendien kan hij de bestelwagen

afstemmen op uw budget en de behoeften van uw bedrijf.

De nieuwe Ford Transit Courier is ontworpen om een grote
hoeveelheid vracht te vervoeren.
Een nieuwe bestelwagen kiezen is een belangrijke beslissing,
waarbij talrijke factoren in overweging moeten worden
genomen. Sommige aspecten, bijvoorbeeld het meest
geschikte model kiezen op basis van het beoogde gebruik en
het bepalen van de afmeting van de laadbak, zijn relatief
eenvoudig. Andere aspecten daarentegen zijn complexer, zoals
de berekening van het laadvermogen.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen, moet u twee dingen
weten: het brutogewicht (MTM) en het leeggewicht van het
voertuig.

Maximum toegelaten massa (MTM)
MTM is de maximaal toegelaten massa van een voertuig
wanneer het geladen en rijklaar is, met inbegrip van het
voertuig zelf, accessoires, bestuurder en bemanning (op basis
van de industriestandaard van 75 kg/persoon), vloeistoffen,
90 % gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg),
optionele en achteraf aangebrachte uitrustingselementen, en
de lading.

Leeggewicht
Leeggewicht is het gewicht van het basismodel van het
voertuig, Ambiente , inclusief vloeistoffen en 90% gevulde
brandstoftank, maar zonder de bestuurder, de bemanning en
de lading. Als u het voertuig wilt beladen tot dicht bij zijn
maximumvolume, verdient het aanbeveling om een foutmarge
van 5% te hanteren op het aangegeven leeggewicht alvorens
het laadvermogen te berekenen. Zo beperkt u het risico op
overbelasting.

Laadvermogen is het verschil tussen de twee. MTM min
leeggewicht = laadvermogen

Maximaal toelaatbaar treingewicht (GTM)
Het maximaal toelaatbare treingewicht is het totale gewicht
van een voertuig plus aanhangwagen en belasting.

Om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw
behoeften, volgt hieronder meer gedetailleerde informatie over
de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen
beïnvloeden. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

Bestuurder en bemanning
We berekenen het gewicht van de bestuurder en de passagiers
op basis van de industriestandaard van 75 kg/persoon.
Onthoud dat de bestuurder en de passagiers niet inbegrepen
zijn in het leeggewicht. Dus wanneer de bestuurder of
passagiers in het voertuig stappen, verlaagt tegelijk het
laadvermogen.

Fabrieksopties
De meeste fabrieksopties hebben een invloed op het
laadvermogen. Airconditioning kan bijvoorbeeld ca. 13 kg
toevoegen aan het gewicht van een voertuig en op die manier
het laadvermogen verminderen.

Modellen
Alle leeggewichten die in deze brochure vermeld worden,
gelden voor basismodellen met standaardspecificaties en
zonder reservewiel. Over het algemeen wegen Trend-modellen
meer dan de Ambiente-modellen vanwege het grotere aantal
opties en uitrustingselementen.

Productietoleranties
Variaties in het productieproces leiden ertoe dat twee
voertuigen bijna nooit exact even veel wegen.

Accessoires en achteraf aangebrachte wijzigingen
Het is van belang dat u goed nadenkt wat u na levering met uw
voertuig zult doen. Accessoires of achteraf aangebrachte
wijzigingen kunnen het laadvermogen verkleinen. Gelieve uw
Ford-verdeler te raadplegen voor meer informatie en advies.

Als laadvolume een belangrijke factor is voor uw bedrijf of als
u ladingen wilt vervoeren waarvan het gewicht dicht bij de
maximumcapaciteit van het voertuig ligt, kan uw Ford-verdeler
u helpen. Op basis van hun expertise en kennis kunnen ze u
adviseren over de exacte specificatie van uw voertuig, zodat
het voldoet aan uw persoonlijke behoeften en die van uw
bedrijf.
Opmerking Technische informatie voor ombouwers is online
beschikbaar in de Body and Equipment Mounting Manual. Ga
naar www.etis.ford.com  >information > vehicle conversions.

Configureer uw bestelwagen op maat van uw werk
De bedrijfsvoertuigen van Ford beschikken over een
uitgebreide standaarduitrusting en tal van opties. Uw
Ford-verdeler van bedrijfsvoertuigen kan u helpen de juiste
uitrusting te kiezen voor uw specifieke businessbehoeften,
inclusief technische items om ombouwen of de plaatsing van
gespecialiseerde uitrusting te vergemakkelijken.
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Transit Courier bestelwagen

1.0 Ford EcoBoost (100 pk/75 kW) (met Auto‑Start‑Stop) Fase 6d 603 1780 1177 4.16 2675 127 153‑156 5,6 6,7‑6,8

1.5 Duratorq TDCi (75 pk/56 kW) (met Auto‑Start‑Stop) Fase 6d 604 1810 1206 3.55 2295 110‑113 129‑137 4,2‑4,3 4,9‑5,2

1.5 Duratorq TDCi (100 pk/75 kW) (met Auto‑Start‑Stop) Fase 6d 604 1810 1206 3.55 2295 115‑118 130‑139 4,4‑4,5 5,0‑5,3

ØLaadvermogen = Maximaal Toegelaten Massa, min. leeggewicht. Alle leeggewichten vermeld in deze brochure zijn onderhevig aan productietoleranties en gelden voor de Basis‑modellen met minimumuitrusting, kofferklep achteraan en zonder reservewiel. De
Trend‑uitvoeringen hebben een hoger leeggewicht en dus een lager laadvermogen door de rijkere standaarduitrusting. Eventuele bijkomende opties zullen het laadvermogen evenredig beperken. uVertegenwoordigt het laagste rijklaar leeggewicht met maximale
vloeistofniveaus en een voor 90% gevulde brandstoftank, maar exclusief bestuurder, passagier, bagage of opties.
De officiële cijfers voor het brandstof‑/energieverbruik, de CO2‑emissies worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun meest recente versie. Brandstofverbruik en CO2‑
emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkele auto. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het
rijgedrag en andere niet‑technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof‑/energieverbruik, de CO2‑emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO2‑ is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.
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Met beide voeten weer op de grond. Op weg naar meer realistische cijfers voor
brandstofverbruik.
Vanaf 1 september 2017 krijgen bepaalde nieuwe voertuigen een typegoedkeuring volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP). Dat
is een nieuwe, meer realistische testprocedure om brandstofverbruik en CO2-uitstoot te meten. Vanaf 1 september 2018 zal WLTP de huidige testprocedure (Europese
rijcyclus (NEDC)) volledig vervangen. Tijdens de overgangsfase zullen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volgens beide normen vermeld worden. De cijfers voor
brandstofverbruik en CO2-uitstoot zullen enigszins verschillen doordat een aantal onderdelen van de tests gewijzigd zijn. Voor dezelfde auto kunnen dus andere
brandstofverbruik en CO2-uitstoot waarden vermeld worden.

Specificaties 30-31

Gewichten, laadvermogen & verbruik
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A Totale lengte 4.157

B Totale breedte zonder spiegels 1.764

B Totale breedte met spiegels/ingeklapt 2.112/1.991

C Totale hoogte (onbeladen zonder dakrails) 1.770

D Vooroverhang 819

E Wielbasis 2.489

F Achteroverhang 849

G Breedte zijdeur (met scheidingswand/zonder scheidingswand) 453/601

H Breedte laadopening achteraan onder gordelhoogte 1.104

I Laadbreedte tussen wielkasten 1.012

J Openingshoogte achterdeur 1.100

K Breedte laadruimte 1.488

L Openingshoogte zijdeur 1.044

M Laadhoogte vloer tot dak 1.244

N Laadlengte achter scheidingswand (op vloerhoogte) 1.620

O Laadlengte achter scheidingswand (beladen tot gordelhoogte) 1.358

O Laadlengte met opvouwbare scheidingswand (neergeklapte passagierszetel) 2.593

P Laadhoogte (onbeladen) 564

Q Spoorbreedte vooraan 1.494

R Spoorbreedte achteraan 1.482

S Bodemvrijheid 179

T Laadvolume Bestelwagen (m3) VDA/SAE 1,9/2,3

T Laadvolume Bestelwagen (m3) met flexibele scheidingswand VDA/SAE 2,4/2,6

Draaicirkel (m)

Tussen stoepranden 10,5

Alle afmetingen (uitgedrukt in mm) zijn onderworpen aan productietoleranties en gelden voor modellen met minimumspecificatie, dus zonder extra uitrusting. Deze afbeeldingen
worden enkel ter informatie gegeven. De afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de uitrusting.
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Afmetingen (mm)
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1.0 Ford EcoBoost 100 pk (75 kW) Driecilinder-in-lijn, dubbele bovenliggende nokkenas, 12 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe hogedrukinjectie, common rail, meerpuntsinjectie, turbo met intercooler 100 pk 170 Nm

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (56 kW) Viercilinder-in-lijn, enkele bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, aluminium cilinderblok met open dek, directe injectie via elektromagnetische injectoren, common rail-injectie van de derde
generatie, turbo met vaste geometrie, elektronische uitlaatgasrecirculatie 75 pk 190 Nm

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) Viercilinder-in-lijn, enkele bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe hogedrukinjectie, common rail, meerpuntsinjectie, turbo met intercooler, elektronische
uitlaatgasrecirculatie 100 pk 215 Nm

ØTGetest overeenkomstig ISO 1585. Let op: Alle dieselmotoren zijn uitgerust met een standaard dieselpartikelfilter met verdamper (vDPF).
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Ford Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 pk (75 kW) i i i i

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (56 kW) i i i –

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) i i i i

i = beschikbaar,j= Optioneel, tegen meerkost. Let op: alle dieselmotoren zijn uitgerust met een standaard dieselpartikelfilter met verdamper (vDPF).
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Specificaties 32-33

Motorgegevens

Beschikbaarheid model

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

M
FC

‑c
od

e

Velgen

Lichtmetaal – 16"x6.5", 7 spaken, afwerking in Magnetic Grey (bandenmaat 195/55 R16*) – – – i D2XB4/D5EAD

Staal – 15" x 6" (bandenmaat 195/60 R15*) i i – – D2SAF/D5EAE

Lichtmetaal – 15" x 6" (bandenmaat 195/60 R15*) – j i – D2SA1/D5EAD

Reservewiel – Volwaardig formaat (195/60 R15 band) i i i i D17AD

Zwarte wieldoppen i – – – D5DAC

Volle wieldeksels j i – – D5AAB

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs. *De velg van uw keuze wordt voorzien van de aangegeven bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen.
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Exterieurkenmerken

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_nl.indd   33 24/03/2021   08:38:11

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_NL_bp_08:51_24.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   36 08/01/2021   15:47:56

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

M
FC

‑c
od

e

Styling

Voorbumper – kunststofkleur i i – – CLFGB

Voorbumper – koetswerkkleur – – i – CLFGF

Achterbumper – kunststofkleur i i i – CLMCC

Achterbumper – koetswerkkleur met beschermplaat achteraan – – – i CLMHV

Hoekstijlen achterbumper – Kunststofkleur i i – – CLEAB

Hoekstijlen achterbumper – Koetswerkkleur – – i i CLEAC

Flankbeschermers – kunststofkleur i i – – BMBAB

Flankbeschermers – koetswerkkleur – – i i BMBBG

Sportstrepen –op motorkap, dak en deuren achter – – – i CJTAB

Deurgrepen – Kunststofkleur i i – – CAAAE/CACAF

Deurgrepen – Koetswerkkleur – – i i CAAAF/CACAC

Radiatorrooster – kunststofkleur i i i – BLDCF

Radiatorrooster – kunststofkleur met rand gelakt in Magnetic Grey – – – i BLDFA

Spatlappen – voor‑ en achteraan j j j – A3EAB/A1KAB

Dakrails – Zilver j j j – BLYAX

Dakrails – Sportieve dakrails gelakt in Magnetic Grey – – – j BLYAZ

Deuren – rechter zijschuifdeur j i i i ABFCF/ABFCB

Deuren – zijlaaddeur aan beide kanten j j j j ABFCA

Deuren – zijlaaddeur aan beide kanten met vaste ruiten ter hoogte van tweede rij j j j j ABJBE

Deuren – zijlaaddeur aan beide kanten met vaste zijruiten ter hoogte van tweede en derde rij, vaste achterruit j j j j ABJBF

Deuren – rechter zijschuifdeur met vaste ruit j j j j ABJBJ/ABJBK

Ruiten – Getint i i i i B2GAB

Achterdeuren zonder ruit i i i i B3HAF

Deurgrepen – zwart i – – – BCFAC

Deurgrepen – heldere afwerking – i i i BCFAB

Tussenschot – Volledig kunststof (Ambiente), Staal (Sport) i – – i A6ABA

Tussenschot – neerklapbaar met rooster j i i – A6AAN

Optionele packs

Voorbumper – koetswerkkleur met beschermplaat vooraan – – – i CLFKN

Zonder sportstrepen – – – j AG5AB

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs. *De velg van uw keuze wordt voorzien van de aangegeven bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen.
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Rijhulp

Elektrische stuurwielbekrachtiging (EPAS) i i i i GPAAJ

Parkeersensoren – Achteraan j/f j i j HNKAB

Parkeersensoren – voor‑ en achteraan j j j j HNLAB

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer (NC met Market comfort Pack 1) j/f j i – GTDAJ

Exterieurverlichting

Koplampen – dagrijlichten i i i i JBCAB

Koplampen – automatisch f f i f JEDAE

Koplampen – Home Safe i i i i JB1AB

Mistlampen vooraan j i i i JBKAB

Instrumenten en bedieningen

Bandendruksensoren (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) j j j j HJCAB

Toerenteller i i i i HGAAB

Optiepakketten

Achteruitrijcamera j j j j J3KAB

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs.
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Veiligheid en beveiliging

Specificaties 34-35
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Instrumenten en bedieningen

Boordcomputer – i i i HEBAD

Technologie

Remsysteem – Ford Smart Regenerative Charging i i i i A5ZAB

Auto‑Start‑Stop‑systeem i i i i DECAU

Active Grille Shutter (enkel beschikbaar voor dieselmotoren) i i i i BLHAB

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs.
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Prestaties en zuinigheid
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Comfortuitrusting interieur

Opbergruimte onder de zetel – Bestuurder f i i – BVJAE

Opbergruimte onder de zetel – Passagier f – – i BVJAF

Afsluitbaar Handschoenkastje – j i i B5LAB

Plafondopbergvlak vooraan over de volledige breedte j i i i B5VAB/BCUAB/
BCAAZ/BCBBA

Rokerspack – Uitneembare asbak en sigarenaansteker j j j j J3CAB

Audio- en communicatiesystemen

Connection‑radio met DAB, My Ford Dock, USB‑aansluiting en iPod® functionaliteit, Bluetooth® i i – i ICFAR

Ford SYNC 3‑radio (ICE 13) met DAB, 4"‑aanraakkleurenscherm, AppLink met Bluetooth® en Spraakbediening, Emergency Assistance*, USB‑aansluiting j j – j ICFAP

Ford SYNC 3‑radio met DAB, 6"‑aanraakkleurenscherm, Apple CarPlay, Android Auto, AppLink met Bluetooth® en Spraakbediening, Emergency Assistance*, USB‑aansluiting j j i j ICFBC

Ford SYNC 3‑radio met navigatiesysteem en DAB, 6” kleuren aanraakscherm, Apple CarPlay, Android Auto, AppLink met Bluetooth® en Spraakbediening, Emergency Assistance*, USB‑
aansluiting

j j j j ICFCC

Klimaatcontrole

Manuele Airconditioning j/f i – i AC‑‑B

Automatische Airconditioning – Elektronische automatische temperatuurcontrole (EATC) j j/f i j AC‑‑C

PTC – elektrisch aanvullende bijverwarming j j j j GZAAH

i= Standaard,j= Optie, tegen meerprijs,f= Deel van een optiepakket, tegen meerprijs. Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Andere handelsmerken
en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. *Ford Emergency Assistance is beschikbaar in ruim 40 Europese landen. Deze functie werkt in combinatie met een compatibele en gekoppelde mobiele telefoon, die u bij u hebt op het ogenblik dat uw airbag
wordt ontplooid (inclusief knieairbags en opblaasbare veiligheidsgordels achterin indien voorzien) of wanneer de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. Raadpleeg uw lokale Ford‑website voor de nieuwste informatie.
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Specificaties 36-37
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Interieurverlichting

LED laadruimteverlichting j j j j JCMAD

Interieurverlichting – Hoffelijkheidsverlichting met leeslampjes – i i i JCFAC

Zetels

2‑weg verstelbare bestuurderszetel i – – – BYPAB

4‑weg verstelbare bestuurderszetel f i i i BYPAD

Bestuurderszetel – Bestuurderszetel met manueel regelbare lendensteun f i i i BWRAB

Bestuurderszetel – armsteun f i i i BVNAB

Passagierszetel – 2‑weg verstelbaar i f f i BYQAB

Passagierszetel – neer‑/inklapbaar f i i – BYQAQ

Zetelverwarming bestuurder‑ en passagier f f f f BY1AB/BY2AB

Instrumenten en bedieningen

Spiegels – Spiegelkappen in kunststofkleur, manueel verstelbaar i – – – BSHAB/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in kunststofkleur, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar – i – – BSHAC/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in koetswerkkleur, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar – – i – BSHAD/BSLAC

Spiegels – Spiegelkappen gespoten in sportief Magnetic Grey, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar – – – i BSHBV/BSLAV

Ruitenwissers met regensensor (inclusief automatische koplampen, elektrochromatische achteruitkijkspiegel en accoustische voorruit) j j/f i j CFFAE/B2RAP/
BSBAF/ JEDAE

Ruitenwissers – standaard 2 snelheden, variabel met interval, manuele bediening voor drogen i i – i CFFAK

Stuurwiel – lederen stuurwiel met audio stuurbediening (+ sport‑versie met rode stiksels) f i i i+ GTAAE/IGBAB

In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom i i i i GRAAF

Ruiten – elektrisch vooraan impulsbediening aan bestuurderszijde j i – i B2CAG/BCZAK

Ruiten – manueel regelbaar vooraan i – – – B2CAB

Ruiten – elektrisch vooraan impulsbediening aan bestuurders‑ en passagierszijde – j i j B2CAF/BCZAK

Technologie

Quickclear elektrische voorruitontdooiing j j j j B3MAB/CFGAB

Elektrochromatische achteruitkijkspiegel (bij ruiten achter) f f i f BSBAF

Optiepakketten

Market comfort Pack 1 – manuele airconditioning, leren stuurwiel, cruise control en parkeersensoren achteraan j – – – AGEAB

Market comfort Pack 2 – ATC airco/automatische wissers en koplampen/15" x 6" Aluminium velgen (5 spakig) met 195/60 R15 H (Li 88) banden – j – –

i= Standaard,j= Optie, tegen meerprijs,f= Deel van een optiepakket, tegen meerprijs. Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Andere handelsmerken
en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. *Ford Emergency Assistance is beschikbaar in ruim 40 Europese landen. Deze functie werkt in combinatie met een compatibele en gekoppelde mobiele telefoon, die u bij u hebt op het ogenblik dat uw airbag
wordt ontplooid (inclusief knieairbags en opblaasbare veiligheidsgordels achterin indien voorzien) of wanneer de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. Raadpleeg uw lokale Ford‑website voor de nieuwste informatie.
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Veiligheidsuitrusting

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) – inclusief Hill Start Assist, Roll‑Over Mitigation (ROM) en elektronische remkrachtverdeling (EBD) i i i i FEAAN/JFJAC

Airbag – bestuurdersairbag i i i i CPGAB

Trailer Sway Control i i i i

Airbag – passagiersairbagu j/f j/f j/f j/f CPHAB/CPQAB

BeltMinderTM – Bestuurderszetel i i i i BY5AI

Akoestische voorruit f f i f B2RAP

Bescherming voor de achterruit j j j j BPDAB/A6KAB/
B3HAC

Hoog gemonteerd derde remlicht i i i i JDDAB

Bescherming

Centrale vergrendeling met afstandsbediening i i i i CBAAB

Dubbele Centrale deurvergrendeling j j j j CBAAD

Kindersloten op zijlaaddeuren i i i i CANAB

Centrale vergrendeling met afstandsbediening – 1 vaste sleutel en 1 gewone sleutel i – – – CBFAL

Centrale vergrendeling met afstandsbediening – 1 klapsleutel en 1 vaste sleutel j i i i CBFAM

Perimetrisch alarm j j j j HNAAD

Railafdekking voor zijlaaddeur – – i i BB3AB

Remmen

Remmen – schijven vooraan, trommels achteraan i i i i FBAAC

Noodstopbekrachtiging (EBA) i i i i FCBAB

Noodremwaarschuwing (Emergency Brake Warning) i i i i FCCAD

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs. uLet op: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien het Ford-voertuig is uitgerust met een
actieve passagiersairbag voorin.
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Specificaties 38-39
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Koetswerk

Deuren – Achterklep j j j j A6KAC/B3HAC/
CFEAD

Deuren – achteraan scharnierend i i i i A6KAB

Vaste achterruit (inclusief achterruitenwissers en -achterruitverwarming) j j j j B3HAC/CFEAD

Tapijt en bekleding

Rubberen bekleding – vooraan i i i i BBKAC

Elektrische systemen

12V-aansluiting i i i i J3EAB

12V-aansluiting in laadruimte – j i i J3MAB

Bagageruimte

Afdekking voor de laadvloer – Rubber i i BDIAU

Tussenschot – Volledig stalen zonder ruit i j j i A6AAC

Tussenschot – Volledig stalen met ruit j j j j A6AAF

Bevestigingshaken (conform DIN 75410) i i i i A9JAE

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepakket, tegen meerprijs.

Confidential - PDF Created: 16 February 2021, 08:21:38 - Origin: TRVCOUR_2021_TRVCOUR-Utility_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

Interieurkenmerken

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_nl.indd   39 24/03/2021   08:38:12

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_NL_bp_08:51_24.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   42 08/01/2021   15:47:56

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

SV
O‑

co
de

M
FC

‑c
od

e

Banden

All weather banden (#4) K103 D3UAK

Buitenkleur

Speciale buitenkleur, raadpleeg dealer voor details (mogelijk geldt er een minimum bestelhoeveelheid) Diversen
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Volgende stappen

samenstellen
Configureer uw nieuwe Ford Transit Courier naar
wens, bepaal hoeveel hij kost en kijk hoe hij eruitziet
op http://www.nl.ford.be/Bedrijfsvoertuigen/
Transit-Courier

testen
Ga langs bij uw Ford-verdeler van bedrijfsvoertuigen
en rijd zelf met de nieuwe Ford Transit Courier. Zoek
uw lokale Ford-verdeler: http://www.nl.ford.be/
SBE/DealerLocator

bezitten
Wanneer u vertrekt in uw eigen voertuig staan we aan uw zijde. Ford heeft het meest uitgebreide
servicenetwerk om uw voertuig in de beste conditie te houden. En wanneer uw nieuwe Ford een
herstelling nodig heeft, is een Ford Erkend Hersteller het beste adres om uw wagen in zijn
oorspronkelijk staat te herstellen en hem zo snel mogelijk weer op de weg te brengen.

financieren
Als het op de financiering van uw voertuig aankomt, zijn we dankzij onze omvang en expertise uw
ideale partner, met een reeks van uitstekende financieringsproducten.
Ford Credit biedt een gamma financieringsproducten voor uw voertuig, zowel voor particulieren
als zakelijke klanten.
Ford Lease is gespecialiseerd in contractverhuur en leasing en biedt een alternatief gamma
financieringsplannen op maat van uw bedrijf. Enkel voor zakelijke klanten.
Voor meer informatie over onze financieringsproducten, surf naar www.ford.be.

contact
Ford Klantendienst: Mocht uw Ford-verdeler u toch niet kunnen helpen of als u rechtstreeks met
ons contact wilt opnemen, kunt u terecht op het One Call nummer +32(0)2 700 67 76.

€

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.
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Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld
en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz.,
moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden
gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als
optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig
geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en
omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, England. Registered

in England No. 235446.
BJN 208168. FoE B59E.

Maart 2021
© Ford Motor Company Limited.
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