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FORD TRUCKS 1846T FORD TRUCKS 1846T

* Opsiyonel

Güçlü Motor
•  Optimize edilmiş yanma stratejisi ve değişken geometrili turbo
 (VGT):
 - Tork yoğunluğu: 204 Nm/L
 - Güç yoğunluğu: 45 PS/L
•  Yüksek tork / Güç yoğunluğu sayesinde düşük motor ağırlığı
• 282kW @ 2.600 rpm gücünde motor freni (sınıfının en iyisi)
• Hız kontrollü motor fanı sayesinde %1,5 daha fazla yakıt
 ekonomisi
• SCR destekli EuroV emisyonları sayesinde daha düşük yakıt
 tüketimi ve artırılmış bakım aralıkları
• Yağ soğutmalı pistonlar ve su soğutmalı VGT sayesinde    
artırılmış motor ömrü

Otomatize Şanzıman*
•  Uzun yol taşımacılığına yönelik tasarım
• Hızlı vites geçişleri sayesinde yakıt tasarrufu
•  Düşük yakıt tüketimi için optimize edilmiş vites oranları
•  Artırılmış servis aralığı (360.000 km)
•  Artırılmış debriyaj ömrü
•  Gerekli şanzıman yağ sıcaklığına kolay erişim

Intarder*
•  500 kW frenleme gücü
•  4 seviye frenleme kademesi
•  Motor hızından bağımsız frenleme imkânı

ESP & EBS
•  Elektronik denge kontrolü (ESP) çekici ve dorsenin  
 olağanüstü durumlarda kayma ve devrilmesine engel olur
•  Yüksek ABS ve ATC (otomatik çekiş kontrolü) performansı
•  EBS ile iyileştirilmiş fren tepkileri
•  Daha iyi servis edilebilirlik için modüler parçalar
•  ECU kontrollü fren basınç ayarı ile mükemmel fren  
 pedal hissiyatı

Yol Bilgisayarı & Estetik Görünümlü Göstergeler
•  Anlık vites gösterimi
•  Anlık yakıt tüketimi gösterimi
•  Kalan menzil gösterimi
•  Hata kodları uyarıları
•  Adblue seviye göstergesi
•  Bakım uyarısı
•  Binek araç stili tasarım
•  Kaliteli görüş için buz mavi ışıklandırma

GÜÇLÜ

VERİMLİ

KONFORLU

DAYANIKLI
Bu föy Ford araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Bu föy hazırlanış tarihinde geçerli olan teknik 
özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart 
ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler gündeme gelebilmektedir. Bu yüzden, 
satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için Yetkili Satıcılarımıza 
başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez. 
Broşürde kullanılan görseller ile satılan araçlar arasında farklılıklar olabilir.

STANDART EKİPMAN
Motor freni
EBS & ESP
Hız sabitleyici
4 körüklü havalı kabin süspansiyonu
Klima
Diferansiyel kilidi
Üst rüzgarlık & Yan yeleler
Stepne
Dış güneşlik
Elektrikli sunroof
Kabin içi ısıtıcı (Kuru tip)
Entegre başlıklı ve emniyet kemerli, kolçaklı, ısıtmalı ve 
bel destekli, hava süspansiyonlu 
Sürücü koltuğu
Üst yatak
Dijital takograf
Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon
Radyo/CD/MP3 çalar
Immobilizer
Uzaktan kumandalı merkezi kilit & tek anahtar

OPSİYONEL EKİPMAN
Otomatik şanzıman (80 kg daha hafif)
Intarder (90 kg ilave ağırlık)
Şanzıman tahrikli PTO + iç kontrol ünitesi
ADR
Soğuk iklim paketi
Kabin içi ısıtıcı (Sulu tip)
22.5x9.00 Alüminyum alaşım jant (84 kg daha hafif)
960mm, 1100 mm, 1150mm, 1250 mm
5. teker yükseklikleri**
Yan etek
Elektrikli kabin kaldırma mekanizması
Mekanik araç arka süspansiyonu***
Metalik boya / Özel renkler
225 Amp.h kapasiteli akü

Boyutlar (mm)  
A Ön uzunluk 1485 

B Dingil açıklığı 3555 

D Azami uzunluk 5994 

G 5. teker yüksekliği (yüklü) 1200 

G 5. teker yüksekliği (yüksüz) 1225 

K Kabin uzunluğu 2297 

L Azami yükseklik 3910 

M Genişlik 2489 

N Şasi genişliği 866 

P Arka uzunluk 954 

Q 5. teker lokasyonu 540 

 Kabin içi yükseklik 1945 

FORD TRUCKS 1846T 4x2 ÇEKİCİ 
Kabin Ekstra yüksek tavan - Çift yataklı kabin 

Motor   
Tip 10.3 litre VGT / Sıralı 6 Silindir 

Hacim 10308 cc 

Güç (DIN) 460 PS (338 kW) / 2100 rpm 

Tork 2100 Nm / 1050 - 1550 rpm 

Emisyon Euro 5  

Yakıt sistemi   
Enjeksiyon Birim enjektör 

Yakıt Tankı (litre) 650 

Üre Tankı (litre) 80  

Debriyaj   
 430 mm 

 Tek kuru tip - Asbestsiz 

 Servo takviyeli hidrolik çekme tip 

Şanzıman   

Direksiyon kutusu   
 Hidrolik takviyeli 

 Hema ZF 8098 servocom  

Fren sistemi   
(Ø.mm x mm uzunluk) 434 mm Disk fren 

 Çift devreli hava hattı, yağ süzücülü  

 ve ısıtmalı hava işleme ünitesi 

 Motor freni 

 EBS & ESP 

 Intarder (Opsiyonel) 

Süspansiyon   
Ön Parabolik makas 

Arka 4 körüklü havalı süspansiyon 

Önde ve arka Anti-rollbar ve amortisörler 

Şasi   
 10 mm, 500 Mpa yüksek mukavemetli çelik şasi

Elektrik   
Akü 24 V, 2x12 V 180 Amp.h 

Alternatör / Marş motoru 130 A / 4,5 kW 

Lastik ve Jantlar   
Lastik boyutu 295/80 R22.5 

Lastik sayısı 6+1 

Jantlar  22.5x8.25 Çelik jant

Manuel

ZF 16S2220 TO

16+2 Hızlı

Otomatik (Opsiyonel)

ZF 12AS2130 TD

12+2 Hızlı

Dinamik karakteristikler   
Azami tırmanma eğimi (%)   

Azami hız 100 km/s  

Ağırlıklar (kg)   
Boş ağırlık*   

Azami yüklü ağırlık 18000 

Azami yüklü katar ağırlık 40000 

Ön aks kapasitesi 7100 

Arka aks kapasitesi 11500

Manuel Şanzıman

53

Manuel Şanzıman

7682

Otomatik Şanzıman

50

Otomatik Şanzıman

7602

* Araç Ağırlığı 97/27/AT’ye göre 75 kg şoför ağırlığı hariç %90 dolu depo ve %100 dolu araç sıvılarına göre 
verilmiştir. Araç ağırlığı seçilen opsiyonel ekipmanlara göre değişkenlik göstermektedir. 

** 960 mm 5. teker 295/60 lastikler ve havalı araç arka süspansiyon ile verilmektedir.
    1100 mm 5. teker 315/70 lastiklere ve havalı araç arka süspansiyonu ile verilmektedir.
     1150 mm 5. teker 295/80 lastik ve havalı araç arka süspansiyonu ile verilmektedir.
     1200 mm 5. teker 295/80, 315/80 lastikler ve havalı araç arka süspansiyon ile verilmektedir.
     1250 mm 5. teker 295/80, 315/80 lastikler ve havalı araç arka süspansiyon ile verilmektedir veya 

12R22,5,295/80 lastikler ve mekanik araç arka süspansiyon ile verilmektedir.
    1300 mm 5. teker 315/80 lastikler ve havalı veya mekanik araç arka süspansiyon ile verilmektedir veya 
     Birinci aks kapasitesi, 5. teker lokasyonu, FDR ve ilgili dinamik karakteristikler seçilen 5. tekere göre 

değişiklik göstermektedir 
***Mekanik araç arka süspansiyonu sadece kampana frenler ile verilmektedir.” 



FSA - Ford Sürüş Akademisi
• Tüm ağır vasıta araç kullanıcıları için güvenli sürüş eğitimleri, ekonomik sürüş
 eğitimleri ve performans sürüşleri 
      • Lojistik firmalarına uygun eğitim programları
      • Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) yapan sürücülere uygun eğitim programları
• Ağır vasıta sürücüleri için bronz, gümüş, altın ve platin sertifikalar

Filobil - Filo Bilgi Sistemi
• Verimli filo yönetimi
• Ortalama / anlık yakıt tüketimi takibi
• Rölanti süresi takibi
• Ekonomik devir aralığında kullanım bilgisi
• Araç hızı bilgisi
• Hız aşımı ve kural ihlalleri takibi
• Araç arızalarında sorunu uzaktan görebilme imkânı
• Raporları izleme ve indirebilme imkânı
• Sürücülerin çalışma süreleri ve kullanım alışkanlıkları takibi
• Araç konum bilgisi

Avrupa Yol Yardım Hizmeti
•  42 ülkede (38 Avrupa ülkesi)
• Garanti kapsamındaki arızalara ücretsiz hizmet temin eder
• Garanti dışı arızalarda müşterilere ekonomik çözümler sunar.
• 24 dil çağrı merkezi
• 5500 anlaşmalı servis noktası
• Garanti İçi arızalarda Ücretsiz çekici hizmeti

Garanti ve Bakım Paketleri 
• 60.000 km periyodik bakım aralığı
• 2 Yıl sınırsız km garanti
•  Opsiyonel 3 yıl sınırsız km uzatılmış garanti
•  İlk 10 bakım (5 standart bakım ve 5 ana bakım) için düzenlenmiş bakım paketi
•  Hem uzatılmış garanti hem de bakım paketi araç alımı esnasında kredilendirilebilir        
 veya ilk bakıma kadar satın alınabilir.

Gezici Servis 
Müşterinin zaman kaybetmesini engellemek amacıyla aşağıdaki maddelerde 
belirtilen hizmetler yetkili servis dışında yürütülebilmektedir.
•  Periyodik bakım
•  Motor parça değişimleri
• Mekanik parça değişimleri
•  Şanzıman onarımı
•  Elektrik tesisatı tamiri ve değişimi
•  Lastik bakımı
•  Trim tamirleri
•  Elektronik teşhis

Yerinde Bakım Hizmeti
Zaman kaybını engellemek amacıyla müşterinin kendi lokasyonunda servis
• Periyodik bakımlar
• Basit onarımlar

FORD TRUCKS 1846T

Uzatılmış Garanti
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Finansman Desteği Yerinde Bakım Hizmeti

Avrupa Servis Ağı

Gezici Servis

Fi
na

ns

man Desteği

Extended
Warranty

yr3

Onaylı Üstyapı Sistemi

GEZİCİ SERVİS

Uzatılmış Garanti

Bakım Paketleri

Finansman Desteği Yerinde Bakım Hizmeti

Avrupa Servis Ağı

Gezici Servis

Fi
na

ns

man Desteği

Extended
Warranty

yr3

Onaylı Üstyapı Sistemi

GEZİCİ SERVİS

Yerinde Bakım Hizmeti


