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S-MAX ST-Line в цвят Lucid Red металик и 19" лети джанти с 5x2 спици в 
цвят Rock Metallic (опция).



ОТКРИЙТЕ НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ
Нови хоризонти. Познати маршрути. Изненадващи 
отклонения. Накъдето и да се отправите с Ford S-MAX, 
ще пътувате удобно и ще се отличавате със собствен 
стил. Впечатляващият дизайн, съчетан с 
усъвършенствани технологии и динамика, превръщат 
всяко пътуване невероятно изживяване. А за да 
постигне още по-големи нива на мощност и 
ефективност, изтънченият нов S-MAX Hybrid 
комбинира енергията на електричеството и бензина, 
като осигурява намаляване на емисиите, отлична 
гъвкавост и вълнуващо изживяване при шофиране. 
Иновативните технологии работят в перфектен 
унисон с водача и автомобила, за да осигурят на 
любителите на приключенията и активния живот 
пътешествия без компромиси.

S-MAX ST-Line с 18” фрезовани лети джанти в матово черно 
(стандартно оборудване) и цвят на каросерията Moondust Silver 
металик (опция).
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S-MAX HYBRID

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА
Задвижван от технологията за хибридни електрически 
автомобили, новият S-MAX Hybrid с лекота комбинира енергията 
на електричеството и бензина, за да осигури гладко и 
комфортно пътуване.

Чрез плавно превключване между електрическия и бензиновия 
двигател той елиминира притесненията за пробега, за да се 
насладите на пътуването. И за да може цялата система да бъде 
още по-ефективна, регенеративното спиране улавя до 90 
процента от енергията, която иначе се губи при натискане на 
спирачките, и я използва за зареждане на батерията на високо 
напрежение.

S-MAX Hybrid може да осигури задвижване само на 
електричество и комбинирано задвижване бензин-
електричество, освен това има автоматична трансмисия с 
разделена мощност и електронно управление за повече лекота, 
ефективност и вълнуваща динамика. Същевременно 
иновативното арматурно табло представя моментална 
информация за начина, по който стилът на шофиране се 
отразява върху ефективността.

 ■ Технологията за хибридни електрически автомобили 
съчетава предимствата на електрическата енергия и бензина

 ■ Регенеративното спиране улавя енергията, която 
обикновено се губи при натискане на спирачките, и я използва 
за зареждане на батерията на високо напрежение

ПРЕГЛЕД1

S-MAX Vignale FHEV.
 



БЕЗ КОМПРОМИСИ
Вие не допускате компромиси. И ако Ви трябва автомобил, който 
да превозва седем* души, който е просторен и удобен, а 
същевременно изглежда страхотно, изборът е само един. Във 
Ford S-MAX има място за всичко. Освен за компромиси. Всяка 
седалка на втория ред има точки за закрепване ISOFIX за 
повече сигурност и за лесно поставяне на детско столче за 
автомобил. А литиево-йонната батерия на новия хибрид 
съобразително е поставена под пода с цел по-ефективно 
оползотворяване на пространството. Така че – действайте. И се 
наслаждавайте на живота на максимум.

ПРЕГЛЕД1

S-MAX Vignale в цвят Magnetic металик (опция) с тапицерия на седалките от 
перфорирана кожа Hex Micro в цвят Cashmere.

*Може да превозва до седем души при монтиран трети ред седалки. 



S-MAX Vignale с 19" полирани лети джанти с 10 спици (опция) и цвят на 
каросерията Blue Panther металик (опция).

*Може да превозва до седем души при монтиран трети ред седалки.

НОВА ДЕФИНИЦИЯ ЗА 
ИЗИСКАНОСТ
Със своя просторен интериор за седем пътници* Ford S-MAX 
Vignale излъчва изисканост, съчетавайки най-добрите традиции 
на майсторската изработка с цял комплекс авангардни 
технологии. Грижливо подбраната кожа във Ford Vignale, в цвят 
Ebony или Cashmere, е естествена и мека на допир, за още 
по-луксозно усещане на таблото, облицовката на вратите и 
елегантно ватираните седалки.

ПРЕГЛЕД1



ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Насладете се на красотата на природата от комфорта на вашия 
Ford S-MAX. Стъкленият панорамен покрив по цялата дължина 
на автомобила позволява на слънцето да огрява купето, а 
отразяващото покритие Solar Reflect и електрическата щора 
осигуряват сянка и уединение, когато пожелаете. Чувството на 
комфорт, което предлага панорамният покрив на Ford S-MAX, се 
допълва от инфрачервеното предно стъкло и ръчните щори на 
задните врати. (Опция)

ПРЕГЛЕД1

S-MAX ST-Line с тапицерия на седалките от кожа Salerno в Ebony с червени 
шевове (опция).

 



Имайте предвид: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии. 100% свързаност. Допълнителни такси има само при AppLink. За да разберете дали Apple 
CarPlay и Android Auto се предлагат на вашия пазар, проверете актуалната информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto. Актуализациите на картите са безплатни за ограничен период от време след 
регистрацията на автомобила.
*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не използвайте ръчни устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не 
всички функции са съвместими с всички телефони.
*Бордовият модем ще бъде свързан при доставката на автомобила. Можете да разрешите или забраните споделяне на определени данни. Когато са налични, дистанционните функции на FordPass Connect са безплатни за 10 години, 
а след това се заплаща абонамент.
***Wi-Fi точка за достъп (до 4G LTE) включва безплатен пробен абонамент за безжичен интернет, който започва от момента на активиране. След това пакети за данни могат да бъдат закупени от Vodafone. За подробности относно 
предлаганите абонаменти вижте уеб сайта на Vodafone. За да се възползвате от вградената Wi-Fi точка за достъп, автомобилът Ford трябва да е оборудван със съответния хардуер и да е осигурен абонаментен план за мобилни 
данни. Интернет покритието и услугите не са достъпни навсякъде и може да зависят от условията на Вашия план за данни, включително приложимите тарифи за съобщения и данни.
†Достъпът до Live Traffic е безплатен само за ограничен период от време след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван със SYNC 3 с навигация, след това се заплаща лицензен абонамент.
††Информацията Local Hazard е безплатна само за ограничен период от време след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван с определени модули за информация на водача, след това се заплаща лицензен абонамент.
†††Дистанционното стартиране се предлага само при модели с автоматична скоростна кутия.
‡Ford eCall споделя местоположението на автомобила и помага на пътниците да се обадят на съответния език в местния комуникационен център след произшествие с автомобила, довело до задействане на въздушните възглавници 
или до изключване на горивната помпа. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.
ØПриложението FordPass е съвместимо с избрани смартфон платформи и се предлага за изтегляне. Възможно е да са приложими такси за съобщения и данни. 

FORD SYNC 3
Наличният Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с Вашия смартфон 
и улеснява комуникацията и навигацията. Чрез AppLink можете да 
управлявате приложения, съвместими със SYNC, а чрез Apple CarPlay и 
Android Auto работите с телефона си директно на 8-инчовия (20,3 cm) 
цветен сензорен екран. Можете да използвате сензорния екран или 
прости гласови команди за обаждания, писане и прослушване на 
текстови съобщения, както и за управление на музиката и сателитната 
навигация.

FORDPASS CONNECT
Вграденият в автомобила модем FordPass Connect активира гама от 
характеристики, проектирани да направят шофирането по-лесно и 
по-приятно**. Те включват: Live Traffic†, която изпраща актуална 
информация към навигационната система SYNC 3, и Local Hazard 
Information††, която Ви предупреждава за опасности по пътя, преди да 
стигнете до тях. В случай на произшествие eCall‡ помага на пътниците 
да се обадят на службите за спешна помощ с информация за 
местоположението на автомобила. А за оптимална свързаност в 
автомобила е осигурена и Wi-Fi** мрежа за свързване на до десет 
устройства.

ПРИЛОЖЕНИЕТО FORDPASS
Приложението FordPassø Ви позволява да извлечете максимална 
полза от свързаността на автомобила – дистанционната смарт 
функционалност на приложението FordPass Ви дава достъп до още 
повече приложения чрез смартфона. За да си осигурите спокойствие, 
можете да стартирате†††, заключвате или отключвате автомобила, 
независимо къде се намирате, а в студените зимни утрини можете дори 
да размразите предното стъкло и да активирате отоплението на 
седалките и волана (когато е част от оборудването). (Предлага се 
само на пазарите в ЕС.)

ПРЕГЛЕД1
НЕПРЕКЪСНАТА ВРЪЗКА И ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ



Адаптивно осветление с 
динамични LED фарове
Отчита различните пътни условия и избира 
подходящата конфигурация на светлинния 
сноп. Динамичното осветяване на завоите 
насочва светлината към вътрешната страна 
на завоя, за да виждате по-надалеч и 
по-навреме. Фаровете имат вградени и 
дневни светлини във вид на три LED ивици, 
който действат и като мигачи, светвайки 
последователно по посоката на завиване.  
(Част от пакет, стандартно оборудване при 
Vignale).

Незаслепяващи дълги 
светлини
Осигуряват добра видимост, без да 
заслепяват останалите участници в 
движението. Сензори регистрират превозните 
средства пред автомобила и променят 
формата на светлинния сноп така, че да не 
заслепява водачите, но същевременно да 
осветява отлично останалата част от пътя. 
(Опция на Titanium и ST-Line, стандартно на 
Vignale)

Адаптивен круиз контрол 
с функция за спиране и потегляне*2) 
Поддържа удобна дистанция от автомобила отпред и дори може да 
спре напълно автомобила и да потегли отново, когато трафикът 
позволява това. (Опция)
*Въведете желаните настройки за скорост и разстояние до автомобила отпред и добавете ограничението за 
максимална скорост. Системата ще поддържа зададеното разстояние, дори когато пътните условия не 
позволяват да се движите с желаната скорост. И никога няма да надвиши зададеното ограничение на скоростта. 
Ако спирането продължи повече от три секунди, водачът трябва да се намеси и да натисне бутона RES или 
педала на газта, за да възобнови действието на системата.
2)Функция за помощ при управление. Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят 
вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от страна на водача.

Активен асистент за 
паркиранеØ2)

Може да Ви помогне при успоредно и 
перпендикулярно паркиране. След като бъде 
активирана, системата помага за откриване 
на подходящо място, докато минавате покрай 
него, и направлява автоматично автомобила, 
докато Вие работите с педалите (следвайки 
инструкциите на екрана и звуковите сигнали). 
По същия начин асистентът за паркиране 
помага също и при извършване на маневрите 
за излизане от успоредно паркомясто. 
(Опция)
ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление. Функциите за 
помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, 
добрата преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от 
страна на водача.

Широкоъгълна предна камера2)

Предната камера с технология за комбиниран изглед показва 
180-градусово зрително поле пред автомобила и помага при влизане и 
излизане от паркомясто с ограничена видимост. (Опция)
2)Функция за помощ при управление. Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят 
вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от страна на водача.
Камерите работят само при скорост под 10 km/h (6 mph).

ХАРАКТЕРИСТИКИПРЕГЛЕД1



Задна врата с функция 
„свободни ръце“
Улеснява отварянето и затварянето на 
задната врата на S-MAX, дори когато ръцете 
Ви са заети. Стига ключовете да са в джоба 
или чантата ви, просто „ритнете“ в 
пространството под задната броня и вратата 
ще изпълни командата, без да докосвате 
нищо. (Опция)

Ергономични седалки със AGR 
сертификация*
Проектирани да осигуряват добра опора на 
гърба, тези ергономични седалки могат да се 
регулират в 18 посоки, имат AGR 
сертификация, и са идеални за дълго 
пътуване. (Опция при Titanium)
*AGR печат за качество (Aktion Gesunder Rücken = Кампания за по-здрав 
гръбначен стълб): сертифицирано и препоръчвано от Асоциацията за 
здрав гръбначен стълб – по-добър живот (Association Forum Healthy Back 
– Better Living) и Федералната асоциация на германските училища по 
гръбначния стълб (Federal Association of German Back Schools). Повече 
информация: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germany. 
Телефон + 49 4761/92 63 580.

Система за контрол на 
предните чистачки Ford 
Clearview
Подобрява видимостта, като пръска 
течността директно по траекторията на всяка 
от чистачките, докато се движи по стъклото. 
(Стандартно оборудване)

Асистент за предотвратяване на 
сблъсък с отчитане на 
пешеходци и велосипедистиØ2)

Отчита опасност от сблъсък с други превозни 
средства, велосипедисти и пешеходци и помага 
за избягване или намаляване на пораженията 
при сблъсък. Ако системата отчете риск от 
сблъсък, тя подава на водача визуално и звуково 
предупреждение и същевременно подготвя 
спирачната система. Ако водачът не реагира на 
предупрежденията, системата може 
автоматично да приложи пълно спирачно 
усилие. (Опция)
ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление. Функциите за помощ 
при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка 
и необходимостта от контрол върху автомобила от страна на водача.
Асистентът за предотвратяване на сблъсък с автоматично аварийно спиране 
може да разпознае пешеходец, но не при всякакви условия и не е заместител 
на безопасното шофиране. Вижте ръководството за употреба за 
ограниченията на системата.

Разпознаване на пътни знациØ

Разпознава автоматично стандартни пътни 
знаци и показва посоченото в тях 
ограничение на скоростта на арматурното 
табло. (Стандартно оборудване)
ØИзползва сензори.

Система за следене на сляпата 
зона с предупреждение за 
напречно движение и променлив 
заден обхватØ2)†

Ако в сляпата зона навлезе лек автомобил, бус 
или камион, системата сигнализира чрез 
светлинна индикация в съответното външно 
огледало. Зоната на отчитане варира в рамките 
на 18 метра в зависимост от скоростта на 
автомобила. Сензорите на предупреждението за 
напречно движение сканират зоните отляво и 
отдясно при излизане на заден ход от 
перпендикулярно паркомясто и подават 
визуални и звукови предупреждения, ако бъде 
отчетен движещ се автомобил или друга 
опасност. (Опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИПРЕГЛЕД1

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление. Функциите за 
помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата 
преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от страна на 
водача. †Предназначена да работи при скорости над 10 km/h (6 mph).
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ИЗБОР
Разнообразието на сериите с уникална индивидуалност Ви дават 
възможност лесно да изберете новия си Ford S-MAX. Независимо дали 
предпочитате удобството на луксозен автомобил или възбуждащата 
динамика на ST-Line, ще намерите Ford S-MAX, който е точно за Вас. 
Който и модел да предпочетете, усъвършенстваната хибридна 
технология ще Ви предложи още по-големи нива на мощност и 
ефективност, тройно по-ниски емисии и вълнуващо изживяване при 
шофиране.

ОПИСАНИЕ НА СЕРИИТЕ

S-MAX Titanium предлага превъзходни нива 
на изтънченост и комфорт с първокласните 
си материали и допълнителни технологии, 
които правят шофирането още по-приятно.

Titanium

Основни характеристики

 ■ 17" лети джанти с 5x2 спици в Sparkle Silver
 ■ Предни LED светлини за мъгла
 ■ Релси на покрива (с матирано алуминиево 

покритие)
 ■ Автоматични предни чистачки
 ■ Навигационна система Ford DAB

Отличителната и впечатляваща 
индивидуалност на S-MAX ST-Line съчетава 
забележителна мощност с гъвкавост и 
контрол.

ST-Line

Основни характеристики

 ■ 18" фрезовани/боядисани лети джанти с 10 спици 
в матово черно

 ■ Стайлинг комплект за каросерията (включва 
уникални предна и задна броня, фарове за мъгла, 
горна и долна решетки и странични прагови 
панели)

 ■ Спортно окачване
 ■ Полирани лайсни на праговете на предните врати 

с логото ST-Line

S-MAX предлага върховно изживяване с 
Vignale, който съчетава елегантност и 
майсторска изработка с най-новите 
технологии.

Vignale

Основни характеристики

 ■ 18" лети джанти с 20 спици и покритие Luster 
Nickel

 ■ Уникален външен стайлинг Ford Vignale с 
хромирани детайли

 ■ Адаптивно осветление с динамични LED фарове и 
незаслепяващи дълги светлини

 ■ Облечено с кожа арматурно табло
 ■ Навигационна система Ford SYNC 3 Premium Sony 

DAB с 12 тонколони



Titanium
Основни характеристики на екстериора

 ■ 17" лети джанти с 5x2 спици в Sparkle Silver
 ■ LED дневни светлини
 ■ Предни LED светлини за мъгла
 ■ Прагови панели в цвета на каросерията
 ■ Хромиран контур на прозорците
 ■ Релси на покрива (с матирано алуминиево покритие)

Основни характеристики на интериора

 ■ Радио/Навигационна система, двоен AM/FM тунер, DAB и 
TMC (Канал със съобщения за трафика), SYNC 3 с гласов 
контрол, 8" (20,3 cm) TFT LCD сензорен екран, Applink, Apple 
CarPlay, Android Auto, обаждане със свободни ръце и 
Bluetooth®, дисплей с компас, медиен хъб, 2 USB порта и 8 
тонколони

 ■ Безключова система Ford KeyFree със старт-бутон Ford Power
 ■ Масички в облегалките на предните седалки
 ■ Дежурно осветление в купето
 ■ Полирани прагови лайсни на предните врати
 ■ Система за поддържане на лентата на движение
 ■ Предно стъкло с отопление Quickclear
 ■ Отопляеми предни седалки
 ■ Контакт 220 V

Двигател

Напълно хибриден електрически автомобил с бензинов 
двигател 
2,5 л Ford FHEV Hybrid с бензин 190 к.с. (140 kW)

СЕРИИИЗБОР2
ST-Line
Основни характеристики на екстериора в 
допълнение към Titanium

 ■ 18" фрезовани/боядисани лети джанти с 10 спици в матово 
черно

 ■ Външни огледала с електрическо прибиране, включително 
шофьорско огледало със затъмняване, функция за 
запаметяване и автоматично насочване надолу при 
включване на задна предавка

 ■ Стайлинг комплект за каросерията (включва уникални 
предна и задна броня, фарове за мъгла, горна и долна 
решетки и странични прагови панели)

 ■ Заден спойлер
 ■ Спортно окачване
 ■ Лайсна по горната линия на вратите с черно покритие
 ■ Халогенни фарове и LED задни фарове с черна рамка

Основни характеристики на интериора в допълнение 
към Titanium

 ■ Облечен с перфорирана кожа волан с червени шевове
 ■ Алуминиеви спортни педали
 ■ Полирани лайсни на праговете на предните врати с логото 

ST-Line
 ■ Постелки с лого ST-Line и червени шевове
 ■ Интериор, решен е черно
 ■ Декоративен елемент с покритие Brush Weave
 ■ Облечен с кожа маншон на скоростния лост с червени 

шевове
 ■ Кожена/Велурена тапицерия на седалките с червени шевове

Двигател

Напълно хибриден електрически автомобил с бензинов 
двигател
2,5 л Ford FHEV Hybrid с бензин 190 к.с. (140 kW)



Vignale
Основни характеристики на екстериора в 
допълнение към Titanium

 ■ Ексклузивни 18" лети джанти с 20 спици и 
покритие Luster Nickel

 ■ Уникален външен стайлинг Ford Vignale с 
хромирани детайли

 ■ Адаптивно осветление с динамични LED фарове и 
незаслепяващи дълги светлини

 ■ Фарове за мъгла с гланцирани черни рамки и 
хромиран контур

 ■ Външни огледала с електрическо прибиране, 
включително шофьорско огледало със 
затъмняване, функция за запаметяване и 
автоматично насочване надолу при включване на 

задна предавка
 ■ Камера за задно виждане

Основни характеристики на интериора в 
допълнение към Titanium

 ■ Специална кожена тапицерия
 ■ Облечено с кожа арматурно табло
 ■ Радио/Навигационна система Sony, двоен AM/FM 

тунер, DAB и TMC (Канал със съобщения за 
трафика), SYNC 3 с гласов контрол, 8" (20,3 cm) 
TFT LCD сензорен екран, медиен хъб, AppLink, 
Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB порта и GPSM 
(включва ламинирано странично стъкло на 
предната врата)

 ■ Луксозни постелки с оверлог кантове, предни и 
задни

 ■ Полирани лайсни на праговете на предните врати 
с надпис Vignale

 ■ Предни седалки с климатичен контрол
 ■ Предни седалки с електрическо регулиране в 10 

посоки, седалка на водача с функция за 
запаметяване на позицията

Двигател

Напълно хибриден електрически автомобил с 
бензинов двигател
2,5 л Ford FHEV Hybrid с бензин 190 к.с. (140 kW)

СЕРИИИЗБОР2

    



3
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Изберете цвят, джанти, опции и екстри, за 
да конфигурирате своя отличителен 
S-MAX.

Blazer Blue◊

Стандартен цвят
Blue Panther
Цвят металик*

Magnetic
Цвят металик*

Frozen White◊

Стандартен цвят*
Chrome Blue
Цвят металик*

Moondust Silver◊ 
Цвят металик*

Agate Black
Цвят металик*

Lucid Red
Цвят металик с тониран лак*

ЦВЕТОВЕ НА КАРОСЕРИЯТА

*Цветовете металик и тониран лак са опция срещу допълнително заплащане.
◊Не се предлага за Vignale.
Ford S-MAX се предлага с гаранция срещу пробивна корозия Ford Perforation Warranty, валидна за период от 12 години след датата на първоначална 
регистрация. Гаранцията е в зависимост от съответните срокове и условия.

Ford S-MAX дължи красивата си и трайна външност на 
специален многоетапен процес на боядисване. От 

впръскването на восък в стоманените структурни елементи до 
защитния горен слой на покритието, новите материали и 

технологии гарантират добрия външен вид на новия S-MAX за 
дълги години.

ЖИВОТ В ПРЕКРАСНИ ЦВЕТОВЕ



Кожа Salerno с велур Miko в Ebony с червени 
шевове
Стандартно оборудване при ST-Line

Axis с Omni в Ebony
Стандартно оборудване при Titanium

Calder с Omni в Ebony
Опция при Titanium с ергономични седалки

Перфорирана кожа Salerno Hex в Cashmere
Опция при Vignale

Перфорирана кожа Salerno Hex Micro в Ebony
Стандартно при Vignale

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ3 ДЖАНТИТАПИЦЕРИИ

17" 18" 18"
лети джанти с 20 спици и покритие 
Pearl Grey 
Опция при Titanium

фрезовани/боядисани лети джанти 
с 5x2 спици и покритие Pearl Grey 
Опция при Titanium

фрезовани/боядисани лети джанти 
с 5x2 спици в матово черно 
Стандартно оборудване при ST-Line

18" 19" 19" 19"
лети джанти с 20 спици и покритие 
Luster Nickel 
Стандартно оборудване при Vignale

лети джанти с 5x2 спици и покритие 
Luster Nickel 
Опция при Titanium

лети джанти с 5x2 спици и покритие 
Rock Metallic 
Опция при ST-Line

полирани лети джанти с 10 спици 
Опция при Vignale

Забележка Всички лети джанти се предлагат и като допълнително оборудване срещу допълнително заплащане при Вашия представител на Ford. Посетете ford-accessories.com 

17"
лети джанти с 5x2 спици и покритие 
Sparkle Silver 
Стандартно оборудване при Titanium
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ3
1. Основен носач за покрив

2. Прибиращ се теглич

3. Мрежа за пода на багажника

4. Тава за багажника

5. Клетка за куче 4pets®+

6. Ветробрани ClimAir®+

7. Защитен панел

8. Всесезонни постелки 

9. Предни калобрани

10. Напречни носачи

11. G3+ затворен багажник за 
покрив

12. Разглобяем теглич и комплект 
за електрическо свързване

13. Задна стойка за велосипеди 
Uebler+

+Артикулът е с гаранция от външен доставчик; за 
подробности вижте задната корица.

Още допълнително оборудване за 
S-MAX ще намерите на адрес 
ford-accessories.com

Различни артикули с логото на Ford 
ще намерите на адрес 
fordlifestylecollection.com
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*Двигателят с цикъл на Аткинсън не развива толкова мощност, колкото 
двигател с цикъл на Ото, но реализира по-голяма икономия на гориво. Той е 
проектиран специално, за да работи в комбинация с електрически двигател.
**AC и DC описват типовете ток във веригата. При AC (променлив ток) 
електрическият ток непрекъснато сменя посоката си. При DC (прав ток) 
токът протича само в една посока.
***Поради комплексния характер на хибридната технология на задвижване 
с разделяне на мощността (бензин + електрически двигател) и 
методологията на измерване, нивото на ефективност (мощност на 
системата) винаги може да варира в определени граници на допуск.
†Приложението FordPass е съвместимо с избрани смартфон платформи и се 
предлага за изтегляне. Възможно е да са приложими такси за съобщения и 
данни.

4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Запознайте се с всички характеристики 
на новия Ford S-MAX – от интелигентната 
технология на двигателя до 
първокласното ниво на оборудване.

Затоплете автомобила, преди да потеглите

Приложението FordPass† Ви осигурява 
възможност за дистанционно включване на 
отоплението в автомобила, затова в студените 
дни може да сте сигурни, че още с влизането 
купето ще бъде уютно и приятно. (Предлага се 
само при автоматична скоростна кутия)

СИСТЕМА С 190 
к.с. 

 (140 kW)***
2,5 л Ford Хибриден 

електрически  
автомобил

S-MAX HYBRID

Високоволтова батерия

Литиево-йонната батерия с капацитет 1,1 kWh на S-MAX Hybrid е 
монтирана под пода, за да не заема от вътрешното пространство.

Акумулатор 12 V

Стандартен акумулатор 12 волта поддържа работата на всички 
електрически системи, докато автомобилът е паркиран, 
включително системите за сигурност, часовника и компютърната 
памет.

1

2

Скоростна кутия eCVT

Усъвършенстваната автоматична скоростна кутия с водно 
охлаждане и разделена мощност регулира предавателните 
отношения, като осигурява плавна и прецизна работа, и по-
голяма икономия на гориво.

Охлаждане на високоволтовата батерия

Високоволтовата батерия има водно охлаждане, което спомага за поддържане 
на мощността и ефективността.

Предупредителна звукова система за автомобил

Външни високоговорители издават предупредителен звук при скорост до 20 
km/h.

2,5 л двигател с цикъл на Аткинсън

S-MAX Hybrid комбинира 2,5 л бензинов двигател с цикъл на Аткинсън и 
електрически двигател със система за регенеративно спиране, която подобрява 
икономията на гориво и зарежда батерията.

Преобразувател DC/DC с водно охлаждане**

Осигурява захранване на 12 волта за зареждане на обслужващия 12-волтов 
акумулатор и електрическото оборудване на автомобила.

3

4

5

6

7

Контролер на инверторната система

Управлява компонентите на хибридното задвижване, включително преобразуването 
DC-към-AC и AC-към-DC** с цел задвижване на AC електрически двигатели с DC 
електрическа енергия от батерията на високо напрежение.

8



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ4

Дължина: 4 796 mm

Ви
со

чи
на

: 1
 6

55
 m

m

Ширина:  2 137mm Ширина (без огледала): 
1 916 mm

Размери 

Външни (mm)

Габаритна дължина с/без теглич 4796

Габаритна ширина с/без огледала 2137/1916

Габаритна ширина с прибрани огледала 1953

Габаритна височина (без товар) (5/7 места) 1658/1655

Диаметър на завой между бордюри (m) 11.95

Минимално разстояние между колесните ниши (в багажника) (mm) (5/7 места) 1044/1145

Обем за багаж (литри)‡

7-местна конфигурация (натоварен до покрива) с 5/7 седалки 285

5-местна конфигурация (натоварен до кората на багажника) с 5 седалки 700

5-местна конфигурация (натоварен до покрива) с 5/7 седалки 1035/965

2-местна конфигурация (натоварен до покрива) с 5/7 седалки 2200/2020

Вместимост на горивния резервоар (литри)

Бензинов хибрид 65

‡Измерено в съответствие с ISO 3832. Размерите може да са различни в зависимост от модела и 
монтираното оборудване.

Гориво, динамика и емисии

2,
5 

L D
ur

at
ec

 
FH

EV
 Х

иб
ри

д

*На 4-та предавка. øДанни от тестове на Ford. 
**5-местен вариант. ***7-местен вариант. 
øøПосочените данни за разход на гориво/енергия, 
емисии на CO2 и пробег на електричество съгласно 
Световната хармонизирана тестова процедура за леки 
превозни средства (WLTP) са измерени в съответствие 
с техническите изисквания и спецификации на 
най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 
715/2007 и (ЕО) 2017/1151. Използваните стандартни 
тестови процедури позволяват сравняване на 
различни типове автомобили и на различни 
производители. 
Освен от ефективното използване на горивото/
енергията от самия автомобил, разходът на гориво/
енергия, емисиите на CO2 и пробегът на електричество 
зависят и от начина на шофиране, както и от други 
нетехнически фактори. CO2 е парниковият газ, който е 
основен причинител на глобалното затопляне. Във 
всеки търговски обект можете да получите безплатно 
брошура за разхода на гориво и емисиите CO2, която 
съдържа данни за всички нови модели леки 
автомобили. Представлява най-малкото собствено 
тегло на автомобила при тегло на шофьора 75 kg, 
напълно зареден с работни течности и на 90% с 
гориво, в зависимост от допуските на производителя, 
монтираните опции и др.  Посочената максимална маса 
на ремарке представлява максималната допустима 
маса на теглен товар, с който автомобилът, при 
максимална обща маса (GVM), може да потегли по 
12-градусов наклон на морското равнище. 
Функционалните характеристики и разхода на гориво 
на всички модели се влошават при теглене.  Общата 
маса с ремарке (GTM) включва теглото на ремаркето. 
*Наклон при морското равнище. Само за еко гуми.

5 врати

Емисии на CO2
 øø (g/km) - Общи съгласно WLTP 146-150

Разход на горивоøø в L/100 km - Общ съгласно WLTP 6,4-6,5

Стандарт за емисии Euro 6d-ISC-FCM

Тип гориво Бензин

Максимална мощност, к.с. (kW) 190 (140)

Въртящ момент (Nm) 200

Скоростна кутия HF45 (eCVT 
автоматична)

Колесна формула 4x2

Динамикаø

Макс. скорост (km/h) 185

0-100 km/h (s) 9.8

50-100 km/h* (s) 5.9

Маси и товари

Собствено тегло (kg)# 1902**/1947***

Макс. вертикално натоварване (kg) 90

Обща маса на автомобила (GVM) (kg)  
2350**/2545***

Обща маса с ремарке (GTM) (kg) 4100**/4105***

Макс. маса на ремарке (със спирачки) (12%*) (kg) 1750**/1560***

Макс. маса на ремарке (със спирачки) (8%*) (kg) –

Макс. маса на ремарке (без спирачки) (kg) 750
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своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на моделите и отделните 
елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. Допълнително оборудване (опции). 
Когато в този материал дадена характеристика е описана като ‘опция’ или ‘допълнителен (опционален) елемент/комплект’, би следвало да се подразбира, че тя се 
предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на 
всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. Забележка. Някои от изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са 
компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. 
Освен това някои от показаните конструктивни особености е възможно да се предлагат само като опция. Забележка. Тази брошура съдържа както оригинални 
принадлежности Ford, така и гама продукти от наши доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво.+ Посочените 
принадлежности са грижливо подбрани продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата 
страна/доставчика. Подробности за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. Забележка. Марката и запазените знаци на Bluetooth® са 
притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Словната и графичните търговски марки на iPod са 
собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. Забележка. Някои от функциите за безопасност и за 
подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се влияе от определени 
метеорологични или други условия на средата.
Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е илюстрациите 
или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно изпълнение или като опция. 
Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия представител на Ford за най-новите 
подробности и актуалните цени.

Публикувано от Ford Motor Company 
Limited,  

Laindon, Essex, England. 
Регистрация в Англия под № 235446.
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Предлага се     

Цветове и тапицерии
Стандартни цветове Цветове металик* Специален 
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Titanium
Седалки – основна тапицерия и цвят:  Axis в Ebony  

Тапицерия и цвят на възглавниците:  Omni в Ebony  
Цвят на арматурното табло:  Ebony

Седалки – основна тапицерия и цвят:  Calder в Ebony** 
Тапицерия и цвят на възглавниците:  Omni в Ebony 

Цвят на арматурното табло:  Ebony

ST-Line
Седалки – основна тапицерия и цвят:  Кожа Salerno с Miko Suede 712 Perf в  

Ebony с червени шевове 
Тапицерия и цвят на възглавниците:  Кожа Salerno в Ebony с червени шевове 

Цвят на арматурното табло:  Ebony

Vignale
Седалки – основна тапицерия и цвят:  Кожа Windsor/Перфорирана кожа в Ebony 

Тапицерия и цвят на възглавниците:  Кожа Windsor в Ebony 
Цвят на арматурното табло:  Ebony

Седалки – основна тапицерия и цвят:  Кожа Windsor/Перфорирана кожа в Cashmere 
Тапицерия и цвят на възглавниците:  Кожа Windsor в Cashmere 

Цвят на арматурното табло:  Ebony

 *Цветовете металик и перлен, тапицериите от кожа и велур/кожа са опции срещу допълнително заплащане. **Седалките AGR/ERGO се предлагат срещу допълнително заплащане. 
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