FORD KUGA

Sesinizi
ellerinizmiş gibi
kullanın.
Dokunmatik ekranlı ve sesli kontrol özelliği olan
Ford SYNC®2 size basit bir sesli komut ile istediğiniz
müziği seçme, araç içi sıcaklığını ayarlama, navigasyon
sistemini kontrol etme, eller serbest sistemi üzerinden
arama yapabilme, arama kabul edebilme ve
telefon rehberinizden kişilerinizi seçebilme olanağı
sunmaktadır. Sistem, aynı zamanda cep telefonuna
gelen SMS’leri sesli okuyabilmektedir.
8” yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekrana
sahip Ford SYNC®2’nin en önemli ve hayat kurtarıcı
özelliklerinden biri de Ford Acil Durum Yardımı’dır.
Hava yastıklarının açıldığı veya sisteme yakıt akışının
kesildiği bir trafik kazasının meydana gelmesi halinde
bu teknoloji size acil durum çağrısının yapılmasında
yardımcı olur. Bunun yanı sıra sistem, bulunduğunuz
yeri bilmediğinizde ya da bulunduğunuz yeri
anlatamayacak durumda olduğunuzda GPS
koordinatlarınız gibi önemli bilgileri paylaşmaktadır.*
Ford Acil Durum Yardımı, Avrupa çapında faaliyet
gösteren araç güvenliği için bağımsız bir organizasyon
olan Euro NCAP tarafından tanınan bir sistemdir ve
“Advanced Award” ile ödüllendirilmiştir.

* Acil durum çağrı asistanı 30’dan fazla Avrupa ülkesinde çalışmaktadır. Bu sistem,
yanınızda taşıdığınız uygun bir mobil telefon ile bağlantılı olarak hava yastıkları
açıldığında (diz hava yastığı hariç) ya da sensörler tarafından yakıt besleme
pompasında bir çarpma sonucu kesilme olduğunun tespit edilmesi durumunda çalışır.
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Güç
Yol size ne getirirse getirsin, Ford Kuga
hepsinin üstesinden geliyor. Şık, dengeli
ve son derece keyifli bir sürüşe sahip.
Üstün yeteneklerine her durumda
güvenebilirsiniz.

İhtiyacınız olduğunda çekiş
Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) sisteminin performansını
dört tekerlek arasındaki güç dağılımını gösteren bir ekrandan
izleyebilirsiniz. Bu özellik sadece AWD modellerde standarttır.
5

Kolay iletişim
Ford Kuga ile her şeyin daha iyisine sahip
olun. Sesli komutlarla çalışan SYNC
sizi telefon görüşmelerinize, müziğe ve
daha birçok şeye bağlıyor. Hatta sistem,
eşleştirilmiş cep telefonunuza gelen yazılı
mesajları bile size okuyabiliyor.

Yeni 6 İleri Otomatik Şanzıman
Ford’un yeni otomatik şanzımanı 1.6Litre EcoBoost motor
ile en zorlu arazi koşullarının kolaylıkla üstesinden gelebilen
yüksek bir performansa sahiptir.
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Açılabilir Panoramik Cam Tavan
Önden arkaya uzanan panoramik cam tavan aydınlık bir iç hacim sunarken açılabilme
özelliği ile ferah bir seyahat imkanı sunuyor. Özel kaplamalı cam, güneş ışınlarını yansıtarak
kabinin serin kalmasını sağlıyor. Elektrikli perdesi ile de konfordan ödün vermiyor.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

9

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi*

Akıllı teknoloji

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin kızılötesi lazer teknolojisi, düşük hızdaki çarpışmaların riskini azaltmak için sürekli olarak öndeki araçla mesafeyi izler. İsteğe bağlı olarak devreye alınan sistem; 30 km/s hızın altında seyrederken öndeki araç ile
mesafenin aniden azalması ya da aracın durması halinde, kazadan kaçınmanıza veya çarpışmanın etkisinin azaltılmasına yardım etmek için önceden frenlerini hazırlar ve sürücü zamanında tepki göstermezse sistem sürücü yerine otomatik olarak
fren yapar.

Elektronik cihazlarınızı ne kadar sevdiğinizi
biliyoruz. Bu nedenle Ford Kuga en iyi ve yeni
teknoloji ile sürücü destek özellikleri sunuyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Şerit Takip Sistemi ve Şeritte Kalma Yardımcısı**

Otomatik Park Sistemi

Sistem aracın arka tamponunda yer alan radar sayesinde kör nokta
olarak adlandırılan bölgeye giren araçların tespit edilmesine yardımcı
olarak her iki yandaki dikiz aynalarında yer alan görsel LED uyarıcılar
vasıtasıyla sürücüyü uyarır.

Otoyolda giderken dikkatinizin bir an bile dağılması şeridinizden çıkmanıza neden
olabilir. Şerit Takip Sistemi dikiz aynası arkasına yerleştirilen algılayıcı sayesinde aracın
şerit içerisindeki konumunu sürekli olarak gözlemleyerek istem dışı şerit değişimi
yapılması durumunda (sinyal vermeden, ani hızlanma veya frenleme ve direksiyona
doğrudan yönlendirme olmadığı durumlarda) öncelikle gösterge panelinde beliren
görsel bir uyarı yardımı ile ve eğer sürücü tepki vermez ise direksiyonun titretilmesi
yolu ile sürücüyü uyarır. Sistem 65 - 180 km/s arası hızlarda devreye girmektedir.
Şerit Takip Sistemi’nin yaptığı uyarılara sürücünün tepki vermemesi durumunda
Şeritte Kalma Yardımcısı otomatik olarak devreye girerek, direksiyona hafif bir tork
uygulamak suretiyle aracı şeridine sokar.

Sistem sizin için uygun olan park yerini bulmakla kalmaz, park etmenize
de yardımcı olur. Araçta yer alan sensörler sayesinde Ford Kuga sizin için
gerekli direksiyon manevralarını yapar, siz sadece frene ve gaza basıp, vites
değiştirirsiniz.

* Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, otomobil dışındaki nesnelere (yaya, hayvan, motosiklet, kamyon vb.) tepki vermez. Sistemin, araç, yol ve hava koşullarından
etkilenebileceği ve algılayıcılarının engellenmesine yol açabilecek, kar, buzlanma, çamur gibi durumlarda tepki vermeyebileceği unutulmamalıdır. Aktif Şehir İçi Güvenlik
Sistemi, sürücünün aracı trafik kurallarına uygun bir şekilde dikkat ve özenle kullanma ve önündeki araç ile güvenli bir mesafe bırakma sorumluluğunu hafifletmez.
Aracın ve sistemin güvenli bir şekilde kullanılması her zaman araç sürücüsünün sorumluluğundadır.
** Şerit Takip Sistemi’nin amacı şerit çizgisine sahip ana yollarda ve otoyollarda hızlı sürüş esnasında sürücüye yardımcı olmaktır. Sistemin, yol ve hava koşullarından
etkilenebileceği ve algılayıcılarının engellenmesine yol açabilecek, kar, buzlanma, çamur ve aydınlatmadaki büyük kontrastlar, ani fren, sinyal vermeden şerit değiştirme
gibi durumlarda tepki vermeyebileceği unutulmamalıdır. Şerit Takip Sistemi, sürücünün aracı trafik kurallarına uygun bir şekilde dikkat ve özenle kullanma ve şerit takibini
dikkatlice ve kurallara uygun takip etme sorumluluğunu hafifletmez/ortadan kaldırmaz. Aracın ve sistemin güvenli bir şekilde kullanılması her zaman araç sürücüsünün
sorumluluğundadır.
** Sürücü Dikkat Takip Sistemi’nin amacı şerit çizgisine sahip ana yollarda ve otoyollarda hızlı sürüş esnasında sürücüye yardımcı olmaktır. Sistemin, yol ve hava
koşullarından etkilenebileceği ve algılayıcılarının engellenmesine yol açabilecek, kar, buzlanma, çamur, yol çalışmaları ve aydınlatmadaki büyük kontrastlar, belirli hız
limitinin altında veya üstünde yolculuk gibi durumlarda tepki vermeyebileceği unutulmamalıdır. Sürücü Dikkat Takip Sistemi, sürücünün aracı trafik kurallarına uygun
bir şekilde dikkat ve özenle kullanma sorumluluğunu hafifletmez/ortadan kaldırmaz. Aracın ve sistemin güvenli bir şekilde kullanılması her zaman araç sürücüsünün
sorumluluğundadır.
*** Ford’un yenilikçi SYNC sisteminin sunduğu Ford Acil Durum Yardımı, hava yastıklarının açılmasına ya da yakıt akışının kesilmesine neden olan bir kazada Bluetooth
ile bağlı cep telefonunuzu kullanarak 112 Acil Yardım servisini otomatik olarak arar; kaza yerinin GPS koordinatlarını acil durum birimlerine bildirir ve acil yardım birimleri
ile araç içerisindekiler arasında telefon görüşmesi de sağlar. SYNC sistemi ile uyumlu cep telefonu listesine ford.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Not: Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’e aittir ve bu markalar Ford Motor Company Limited ve bağlantılı şirketleri tarafından izin alınarak
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler sahiplerine aittir.
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Ford SYNC ve Acil Durum Yardımı***
Yeni nesil araç iletişim sistemi Ford SYNC, en yaygın MP3 çalarları,
Bluetooth özelliğine sahip telefonları ve USB bellekleri son derece basit
sesli komutlarla kullanmanıza olanak tanır. SYNC cep telefonunuza
gelen mesajları da okur ve önceden programlanmış, sesli komutlarla
gönderilebilen cevaplar verebilmenize imkan sağlar. Ford Acil Durum
Yardımı özelliği sürücünün acil durum hizmetlerine telefon etmesine
yardım etmek için tasarlanmıştır.
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Göz alıcı renkler

Derin Mavi
Metalik

Manyetik Gri
Metalik

Platin Beyaz
Metalik

Buz Beyazı
Opak

Spor Kırmızı
Opak

Blazer Mavi
Opak

* Bütün metalik gövde renkleri ek ücret karşılığında sunulan opsiyonlardır.
Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut özellikleri yansıtmayabilir.
Bu broşürde sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı işlemlerinin kısıtlamaları nedeniyle gerçek
renklerden farklı olabilir.

Jantlar

Aytozu Gri
Metalik

Döşemeler

İnci Siyah
Metalik
Trend X
Trend X

Trend X
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Selective

Titanium

Temel özellikler
17” alüminyum alaşımlı jantlar
Ön sis farları
Gündüz yanan farlar
Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar
Elektrikli ön ve arka camlar
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı
direksiyon simidi
“Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
Yol bilgisayarı
Ford EcoMode

Titanium

Selective

Trend X paketine ek olarak
Vites artırma ikazı
Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima
Arka hava menfezleri
Direksiyondan kumandalı radyo, CD, MP3 çalar
60/40 katlanır arka koltuklar
Led iç ortam aydınlatması
Sürücü ve ön yolcu ön ve yan hava yastıkları
Yan perde hava yastıkları
Sürücü diz hava yastığı
ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı)
Acil Durum Fren Desteği (EBA )

Elektronik Denge Programı (ESP)
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
Yokuş Kalkış Desteği(HLA)
Devrilmeyi Önleyici Sistem (ROM)
Dinamik Tork Kontrolü (TVC)
Hız Kontrol Sistemi
Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı
Ford Kolay Yakıt Sistemi
Akıllı Şarj Sistemi
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Titanium paketine ek olarak

18’’ alüminyum alaşımlı jantlar*
Parlak siyah ön ızgara
Arka park sensörleri
Elektrikli katlanabilir yan aynalar
Isıtmalı ön cam
Metal tavan çıtaları
Karartılmış arka camlar
8” dokunmatik ekranlı müzik sistemi
Deri kaplı vites topuzu
Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği
Yağmur sensörü

Titanium ve Selective

Otomatik Park Sistemi
8” Dokunmatik ekranlı Sony Müzik Sistemi
Anahtarsız Giriş Sistemi
Akıllı bagaj kapağı
Navigasyon Sistemi*
Geri Görüş Kamerası*

Otomatik yanan farlar
Otomatik kararan iç dikiz aynası
Parçalı deri koltuklar
Ford SYNC ve Acil Durum Yardımı
Portatif müzik çalar bağlantı soketi (USB)
Mayıs ayı üretimi itibariyle geçerlidir.

*
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Teknik Özellikler

Donanım Özellikleri

Motor Tipi

1.5 L EcoBoost
1.5 L EcoBoost
2.0 L Duratorq TDCi
Dış Özellikler
Trend X
150PS
182PS
180PS
Gövde rengi kapı kolları
S
Motor hacmi (cc)
1498
1498
1997
Aktif
Ön
Izgara
(1.5L
motorlar
ile)
S
Yakıt türü
Benzinli
Benzinli
Dizel
17” alüminyum jantlar (235/55)
S
Maksimum güç (PS/dd)
150/6000
182/6000
180/3500
18” alüminyum jantlar (235/50)
Maksimum tork (Nm/dd)
240/1600-4000
240/1600-5000
400/2000-2500
19” alüminyum jantlar
Şanzıman seçenekleri
2WD
AWD
AWD
6 ileri manuel
6 ileri Otomatik
6 ileri PowerShift
Halojen farlar
S
Model seçenekleri
Trend X
Trend X/ Titanium/ Selective
Titanium/Selective
Arka park sensörleri
Performans*			
Ön sis farları
S
Yakıt tüketimi (lt/100km) 			
Gecikmeli sönen ön farlar
Şehir içi
7,8
9,3
5,5
Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar
S
Şehir dışı
5,3
6,2
4,9
Elektirikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar
Ortalama
6,2
7,4
5,2
Bi-Xenon
farlar
(far
yıkama
sistemi
ile)
CO2 Emisyonu (g/km)
143
171
134
Statik köşe lambaları
Maksimum hız (km/s)
195
200
200
Gündüz yanan farlar
S
0-100 km/s (sn)
9,7
10,1
10,0
Ağırlık (kg)**
1579
1686
1716
Gündüz yanan LED farlar
Arazi Performansı				Isıtmalı ön cam
Yaklaşma Açısı
21.5°
22.0°
21.2°
Açılabilir Cam Tavan
Uzaklaşma Açısı
28.2°
27.8°
27.7°
Metal tavan çıtaları
Yerden yüksekliğ (boş)
197.2mm
198mm
192.9mm
Karartılmış arka camlar
Dönüş Çapı 		
11,1mm		
Spor paket
Yakıt Kapasitesi (L)		
60			
İç
Özellikler
Trend
X
Boyutlar*** 				
S
Dış (mm)				Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
S
Uzunluk		 4524		 Deri kaplı direksiyon simidi
Deri kaplı vites topuzu
Genişlik-kapı aynaları dahil/hariç		
2077/1838		
Yükseklik - tavan rayları dahil/hariç
1703/1689
1700/1686
1700/1686
Manuel 4 yönlü sürücü koltuğu
S
Aks mesafesi		
2690			
Manuel 4 yönlü ön yolcu koltuğu
S
İç (mm)				Elektrikli ayarlanabilir 10 yönlü sürücü koltuğu
Ön baş mesafesi		
1013		
Isıtmalı ön koltuklar
Ön bacak mesafesi		
1096		
Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği
Ön omuz mesafesi 		
1421		
Tek dokunuşta açılıp kapanan elektrikli ön/arka camlar
S
Arka baş mesafesi		
991		
“Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
S
Arka bacak mesafesi		
934		
Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Arka omuz mesafesi		
1404
Bagaj Hacmi (L)				Akıllı bagaj kapağı
5 kişilik oturma düzeninde		
406		
Yol bilgisayarı
S
2 kişilik oturma düzeninde		
1603			
Ford EcoMode
S
*Deklare edilen yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri Avrupa Birliği’nin (AT) 715/2007 Yönetmeliği’nin güncel seviyesine göre ölçümlenmiştir. Yakıt tüketim ve CO2 emisyon değerleri münferit bir araç için değil, bir araç tipi için
belirtilmiştir. Uygulanan standart test prosedürü farklı araç tipleri ve farklı imalatçılar arasında karşılaştırma yapmaya olanak vermektedir. Bir aracın gerçek yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerinin belirlenmesinde, aracın test
değerleri ve yakıt verimliliğinin yanı sıra araç kullanma alışkanlığı gibi diğer teknik olmayan faktörler de önemli rol oynar. CO2, küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır.		
** EG standart ağırlığa sürücü (75 kg), yağlar ve dolu yakıt deposu (% 90) dahildir. Bütün ağırlıklar temel donanıma sahip araçlar içindir.			
*** Ölçümler ISO 3832 standartları uyarınca yapılmıştır. Boyutlar model ve ekipmana göre değişiklik gösterebilir.			
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Vites arttırma ikazı
Çift Bölgeli İklim Kontrollü Otomatik Klima
Arka hava menfezleri
Fasılası ayarlanabilir ön cam silecekleri
Yağmur sensörü
Otomatik yanan farlar
Otomatik Uzun Far
Otomatik kararan iç dikiz aynası

S
S
S
S
-

Titanium
S
S
S*
O
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
Titanium
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Selective
S
S
S
O
S
S
S
S
S
TP
TP
S
TP
S
O
S
S
O
Selective
S
S
S
S
S
KP
KP
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
TP
S

İç Özellikler
Trend X
Ön koltuk arkasında eşya cepleri
S
Güneş gözlüğü haznesi
S
Parçalı deri koltuklar
Deri koltuklar
60/40 katlanır arka koltuklar
S
Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar
S
Bluetooth
Ford SYNC ve Acil Durum Yardımı
8’’ dokunmatik ekranlı müzik sistemi
8” dokunmatik ekranlı Sony Müzik Sistemi
Navigasyon Sistemi		
Portatif müzikçalar bağlantı soketi (USB)
Led iç ortam aydınlatması
S
Otomatik başlat/durdur
S
Güvenlik ve Araç Emniyeti
Trend X
Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları
S
Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları
S
Yan perde hava yastıkları
S
Sürücü diz hava yastığı
S
ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı)
S
Acil Durum Fren Desteği (EBA )
S
Elektronik Denge Programı (ESP)
S
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
S
Devrilmeyi Önleyici Sistem (ROM)
S
Yokuş Kalkış Desteği(HLA)
S
Dinamik Tork Kontrolü (TVC)
S
Hız kontrol sistemi
S
Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı
S
Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi
Otomatik Park Sistemi
Geri Görüş Kamerası
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Şerit Takip Sistemi
Şeritte Kalma Yardımcısı
Sürücü Dikkat Takip Sistemi
Ford Kolay Yakıt Sistemi
S
Akıllı Şarj Sistemi
S
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
S
Disk frenler - ön / arka
S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
S
Global Açma/Kapama
S
S= Standart ; O = Opsiyon TP: Tekno Paket NP: Navigasyon Paketi KP: Konfor Paketi
*Mayıs ayı üretimi itibariyle geçerlidir.

Titanium
S
S
S
S
S
S
S
S
NP
S
S
S
Titanium
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NP
S
S
S
S
S
S

Selective
S
S
S
KP
S
S
S
S
S
S*
S
S
S
Selective
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
TP
S
S*
TP
TP
TP
TP
S
S
S
S
S
S
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Bayi Kaşesi

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir.
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına
tabidir. Mayıs 2016’da basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan
teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.,
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.

