FORD S-MAX
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Feel the difference
Num mundo cheio de produtos “mais do mesmo”, os novos Fords dão realmente nas vistas. O
design premiado e a espantosa tecnologia incorporada podem ser seus com qualquer modelo
da nova gama. Faça um “test drive” e sinta a diferença.
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O design cinético da Ford é a razão
pela qual os nossos veículos estão mais
atraentes do que nunca. Linhas
dinâmicas e arrojadas que criam
energia em movimento.

Concebemos e construímos o seu
Ford para que se sinta tão bem ao

Utilizando a Tecnologia Ford
ECOnetic, estamos empenhados
em criar veículos com uma maior
economia de combustível, emissões
reduzidas de CO2 e com um custo
geral de propriedade menor.

O Sistema de protecção inteligente
da Ford utiliza tecnologia soﬁsticada
concebida para ajudar a prevenir
acidentes e, caso tal aconteça, para
o proteger a si.

Carros que estacionam sozinhos,
limpa pára-brisas que sabem
quando está a chover – estas são
apenas algumas das inúmeras
soluções inteligentes da Ford que
tornam a sua vida um pouco mais
fácil.

a Trend
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volante do seu automóvel após
vários anos de serviço, como no
primeiro dia em que o foi buscar. E
para que a condução seja
igualmente agradável.
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Evolução das espécies

A busca da perfeição pode ser altamente viciante. E exige atenção
até mesmo ao mais pequeno detalhe. Leva-o a não aceitar nada
menos que o melhor do melhor em cada aspecto individual do design
de um automóvel. O Ford S-MAX evoluiu. E isso é bem visível!
O modelo aqui apresentado é um Ford S-MAX Titanium com pintura metalizada Ice White (opção), jantes de
liga leve de 18" com 5 raios (opção).
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Ícone desportivo
Tal como na natureza, a evolução no design de automóveis apura a
raça! E agora, com o motor de avançada tecnologia EcoBoost a
gasolina, botão de ignição "Ford Power" e a nova transmissão Ford
PowerShift, o Ford S-MAX é, mais do que nunca, um autêntico ícone
desportivo.
O modelo apresentado é um Ford S-MAX Titanium S com pintura metalizada Ice White (opcão).
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Visão nocturna
O Ford S-MAX recebe-o no seu interior com materiais da mais alta
qualidade – realçados com detalhes subtis como iluminação interior
por LEDs, uma consola superior redesenhada com espaço de
arrumação adicional e um espelho para vigilância das crianças – e até
sinalizadores luminosos para quando abre a porta da bagageira.
O modelo apresentado é um Ford S-MAX Titanium com estofos em couro Ebony (opção), sistema Ford KeyFree com botão "Ford Power" (opção) e sistema de navegação 7" com som Premium (opção).
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Energia em movimento

A evolução do Ford S-MAX é demonstrada em todo o seu potencial
no design arrojado e inovador da sua dianteira. Sendo um produto
completamente "Ford kinetic Design", dá o aspecto de movimento,
mesmo quando o Ford S-MAX está parado.
O modelo aqui apresentado é um Ford S-MAX Titanium com pintura metalizada Ice White (opção), jantes de
liga leve de 18" com 5 raios (opção).

Apenas o melhor
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Não só melhorámos a qualidade da couro utilizado para os estofos Ford S-MAX, como até demos
especial atenção aos pespontos nos bancos.

O interior cheio de detalhes requintados do Ford S-MAX é a prova viva do
nosso inﬂexível compromisso com a qualidade. A Ford projectou cada um dos
componentes em termos de ﬁabilidade, segurança e resistência, com um
objectivo claro em mente: qualidade feita para durar.

Detalhes de primeira qualidade

Qualidade superior

Manípulos interiores das portas dianteiras com
acabamentos em cromado escovado. (de série
na versão Titanium)

A imagem apresenta um Ford S-MAX Titanium
s com estofos em couro Alcantara com
pespontos vermelhos (opção) e sistema de som
Premium (opção).

Testes exaustivos
Durante o seu desenvolvimento, ﬁzemos testes
de condução ao Ford S-MAX que somaram o
equivalente a 87 voltas ao mundo. Expusemolo a limites extremos de temperatura em
situações reais, de -40ºC a +80ºC, e testámo-lo
vezes sem conta. É um carro em que pode
conﬁar, até ao mais pequeno dos rolamentos.

Acabamentos exclusivos
A grelha dianteira inferior apresenta um
novo friso cromado e um acabamento Piano
Black no Ford S-MAX Titanium.

Luzes LED de funcionamento diurno
Oferecendo uma melhor visibilidade aos outros
utilizadores das estradas as novas luzes LED
de funcionamento diurno são uma prova da
atenção dada aos detalhes que pode encontrar
em toda a gama Ford S-MAX nas versões de
topo. Este detalhe de design elegante é
igualmente mais eﬁciente em termos
energéticos do que as luzes dos médios, devido
à utilização da mais recente tecnologia LED.

Atenção ao detalhe
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Tecto panorâmico
O novo tecto panorâmico, numa só peça,
oferece uma sensação de liberdade.
Tem cortinas do sol eléctricas que deslizam
facilmente para quando pretende ter alguma
sombra. Está disponível ainda um espelho para
observação das crianças. (opção)

Potenciando a eﬁcácia
É através do Ford S-MAX que a nossa gama de motores turbo, líderes na sua classe, foi agora
ampliada com a chegada do motor 2.2TDCi 200CV e um binário de 420Nm juntando-se assim aos
motor turbo a gasolina altamente eﬁcazes, os EcoBoost, que combinam uma elevada potência e um
aumento ainda maior do binário com as emissões reduzidas e um menor consumo de combustível.
O motor topo de gama 2.0 EcoBoost oferece 240 CV, com um consumo combinado de combustível
de apenas 8,3 L/100 km*.

O espaço do condutor de um Ford S-MAX é um excelente lugar para se
estar. Concebido desde o início para ser o carro de um verdadeiro condutor,
o Ford S-MAX premeia a sua experiência com precisão e compostura,
totalmente complementado com avançados motores turbo a gasolina ou a
diesel, e pela nossa nova transmissão automática soﬁsticada Ford PowerShift.

Um excelente lugar
para se estar

Sinta a potência, não a mudança
Utilizando a mais recente tecnologia em caixas de
velocidades, a Ford PowerShift é a próxima geração
de transmissões automáticas, oferecendo a
combinação perfeita entre o conforto de uma caixa
automática e a suavidade e desempenho da
condução normalmente associados às caixas de
velocidades manuais. Apresentando uma nova
transmissão automática de ponta de 6 velocidades,
a Ford PowerShift selecciona habilmente a mudança
adequada seguinte exactamente no momento certo,
proporcionando passagens de caixa com a rapidez
de um relâmpago, sem interrupções no ﬂuxo de
potência, tão suave e ininterruptamente quanto a
passagem do testemunho numa corrida de estafeta
executada na perfeição. A Ford PowerShift é, na
verdade, uma experiência fantástica para quem
aprecia as transmissões automáticas, e vai apreciar
também a maior economia de combustível, em
comparação com as caixas automáticas
convencionais, e um consumo combinado de
8,1 l/100 km (34,9 mpg). Adicionalmente, para quem
prefere as caixas manuais, a Ford PowerShift tem
um modo manual que lhe permite trocar de mudança
com um simples toque da alavanca, mas sem ter a
necessidade de carregar no pedal da embraiagem.

*Nota importante: Os dados de consumo indicados são perliminares.

Controlo Interactivo da Dinâmica do Veículo
(IVDC) com Controlo Contínuo dos
Amortecedores (CCD)
Sistema Ford Key-Free com o botão ‘Ford
Power’
Ponha o carro a trabalhar e tranque ou destranque
as portas sem sequer ter de pegar na chave.
Mantenha a chave junto de si, dentro do bolso ou
da mala. (opção)

Sinta o controlo na ponta dos dedos
O selector de funções montado no lado esquerdo
do volante permite-lhe comandar o sistema de áudio.
O selector do lado direito permite-lhe mover-se
facilmente pelos menus do painel de instrumentos,
proporcionando-lhe o controlo simples e lógico das
variadas funções do sistema.

O IVDC evidencia melhorias notáveis na
manobrabilidade, estabilidade e desempenho da
travagem. Cada amortecedor é ajustado cinco vezes
por segundo para garantir a melhor relação possível
entre o conforto dos ocupantes e o contacto com a
estrada. Pode ainda alternar entre os modos de
suspensão – modo desportivo, normal e conforto –
conforme o seu estado de espírito. (opção)
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A Tecnologia Ford ECOnetic foram concebidas para reduzir o custo da sua
propriedade através de uma maior economia de combustível e menos emissões
CO2, sem qualquer compromisso para com o estilo ou qualidade de condução.
Muitas destas tecnologias reúnem-se nos nossos modelos ECOnetic, que
permitem alguns dos valores de consumo de combustível e de emissões de CO2
mais baixos do seu segmento. Num futuro próximo, a nossa Tecnologia Ford
ECOnetic irá expandir-se de forma a incluir os veículos eléctricos e eléctricos
híbridos, veículos compatíveis com biocombustível, híbridos plug-in e veículos
alimentados a células de combustível de hidrogénio.

Tecnologia Ford ECOnetic
a Motores a gasolina Ford EcoBoost com
consumo eficiente
a Avançados motores a diesel Ford Duratorq
TDCi – proporcionam uma economia de
combustível excepcional e emissões de CO2
reduzidas
a Transmissão Ford PowerShift – combina a
eficiência da caixa de velocidades manual
com a conveniência de uma caixa
automática convencional
a Ford Auto-Start-Stop (ver à direita)
a Ford Smart Regenerative Charging
(Carregamento Regenerativo Inteligente) –
carrega a bateria cada vez que travar
a Direcção assistida eléctrica Ford – um
sistema mais eficiente que utiliza menos
potência do motor
a Fecho da grelha activo – melhora a
aerodinâmica e reduz o consumo de
combustível
a Sistema de informações para o condutor do
Modo Eco Ford – indica-lhe quando estiver a
atingir uma eficiência de consumo de
combustível optimizada
a Indicador de mudança – aconselha-o no
momento de mudar de velocidade para
obter a máxima eficiência de consumo de
combustível

O que é que a
Tecnologia
Ford ECOnetic
pode fazer por si?

Ford EcoBoost
Os motores Ecoboost oferecem a potência e o
binário de motores com cilindradas
superiores. Por exemplo, o motor EcoBoost
1.6 160 CV EcoBoost no Ford S-MAX quando
comparado com o motor a gasolina
convencional 2.0 Duratec 145CV, oferece uma
potência superior, mas um consumo inferior
15% e menos de 13% emissões CO2.

Ford Auto-Start-Stop
Quando o seu veículo está ao ralenti durante
algum tempo, o motor desliga-se
automaticamente para reduzir o consumo de
combustível. Quando quiser arrancar, o motor
reinicia-se imediatamente.

Veículos eléctricos e híbridos
Os nossos veículos movidos a electricidade
produzem zero emissões. Recarregáveis nas
tomadas de parede e pensados para percorrer
até 100 milhas (160,9 km) entre carregamentos,
são ideais para as deslocações diárias para o
emprego e voltas pela cidade. Além disso,
estão a ser desenvolvidos dois modelos
híbridos de nova geração.

A pensar num futuro mais limpo
Na Ford, temos estado a reduzir de forma
discreta e consistente o nosso impacto
ambiental. Eis apenas alguns destaques:
a Desde 2000, reduzimos o consumo
energético no fabrico em mais de 27% e as
emissões de CO2 em 31% em todo o mundo
a Entre 2003 e 2008, a Ford reduziu o
consumo de água nas suas instalações na
Europa em 40%
a Os painéis solares/fotovoltaicos colocados
nos telhados da nossa fábrica de motores
de Bridgend, no Reino Unido, produzem
energia suficiente para iluminar uma área de
cerca de 10 000 metros quadrados
a Quase 300 peças utilizadas nos veículos
Ford europeus são fabricadas a partir de
materiais não metálicos reciclados – evitando
o acréscimo de umas potenciais 17 000
toneladas de resíduos em aterros todos os
anos

Toda a electricidade necessária para alimentar
o Centro Diesel da Ford em Dagenham é
fornecida por duas turbinas eólicas com 85 m
de altura. Com um débito máximo combinado
de 3,6 MW, produzem mais de 6,7 milhões de
kWh de electricidade todos os anos, o suficiente
para abastecer mais de 2000 casas.

As nossas instalações em Colónia utilizam
energia hidroeléctrica proveniente da Noruega
e da Suécia. Esta medida reduz as emissões de
CO2 em 190 000 toneladas por ano. O envio
dos respectivos veículos acabados pelo Reno
em barcaças significa menos deslocações de
camião e um menor consumo de combustível
para reduzir as emissões de CO2 ainda mais.

Se pretende obter mais informações, aceda a:

ford.com/go/sustainability
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Segurança activa
O mesmo chassis eﬁcazmente equilibrado e a direcção precisa que transformam a condução do
Ford S-MAX num grande prazer, também o ajudam a responder com estabilidade e previsibilidade
numa situação de emergência.

O sistema avançado de protecção inteligente (IPS) do Ford S-MAX utiliza uma
gama de tecnologias soﬁsticadas que o mantêm protegido, incluindo um
habitáculo de segurança em aço, um sistema de travões anti-bloqueio (ABS)
distribuição electrónica da força de travagem (EBD), e airbags frontal, de
cortina e dos joelhos do condutor. contribuíu para que o Ford S-MAX tenha
recebido a classiﬁcação máxima de 5 estrelas realizados pela Euro NCAP.

3

Protecção
inteligente

1
O IPS do Ford S-MAX inclui:
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1. Airbags do condutor e do passageiro dianteirou
2. Airbags de impacto lateral do condutor e do
passageiro dianteiro*
3. Cortinas insuﬂáveis nos bancos da segunda e da
terceira ﬁlas
4. Airbag para os joelhos do condutor
5. Coluna de direcção e pedais retrácteis
Para protecção optimizada das pernas e pés do
condutor.
6. Estrutura da carroçaria robusta, optimizada por
computador, com uma célula de segurança e
zonas resistentes ultra-rígidas
7. Pré-tensores, retractores limitadores de carga e
ﬁxações superiores reguláveis em altura nos cintos
dos bancos da frente
8. Bases dos bancos anti-mergulhantes
9. Travões anti-bloqueio (ABS) com distribuição
electrónica da força de travagem (EBD) e
assistência à travagem de emergência (EBA)
(incluído com ESP)
10. Luzes de travagem de emergência
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Nota: Uma cadeira de criança nunca deve ser colocada no banco do
passageiro da frente, se o veículo Ford tiver um airbag operacional
desse lado. O lugar mais seguro para as crianças é, devidamente
presas com cinto, nos bancos da segunda ﬁla.
u
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*O interruptor de desactivação do airbag do passageiro da frente está
disponível como opção instalada pelo concessionário.

Pára-brisas com aquecimento Quickclear
O pára-brisas com desembaciador derrete
rapidamente o gelo e mantém a sua visão
desimpedida enquanto conduz, pois não permite
o embaciamento exterior do vidro. Pode ainda
desembaciar o interior do pára-brisas numa
questão de segundos. (opção)

Faróis dianteiros direcionais de Halogênio (AFS) com
função “cornering” estático

Faróis Bi-xénon (HID)

Os faróis bi-xénon (HID) do Ford S-MAX têm
Mediante a velocidade e direcção, o sistema AFS ilumina
mais do dobro da potência dos faróis
até 15 graus a direcção para aonde está a curvar. O sistema convencionais, mas utilizam apenas dois terços
AFS inclui luzes estáticas de “cornering”, iluminado o interior da energia. Também inclui luzes de curva
de uma curva quando o ângulo de viragem do volante é
estáticas e lava-faróis. (opção)
superior a 30 graus. (Opção nas versões Trend e Titanium)

Sistema de Monitorização da Pressão dos
Pneus (TPMS)
O sistema de monitorização da pressão
dos pneus (TPMS) alerta-o em caso de
esvaziamento do pneu (opção) (a imagem aqui
apresentada mostra o painel de instrumentos
Ford Convers+).

Luzes de travagem de emergência

Sistema de aviso de saída de estrada

As luzes de travagem de emergãncia são
automaticamente accionadas durante uma
travagem brusca avisando os condutores que se
encontram atrás do veículo de uma possivel
situação de emergência (de série)

O sistema de aviso de saída de estrada alerta o
condutor através de vibrações no volante no caso
de saída da faixa de rodagem**, sem utilizar o
indicador de mudança de direcção. Este sistema
também inclui o sistema de aletra ao condutor e
os faróis máximos automáticos (opção).
**só funciona a velocidade superior a 65 km/h e em estradas com
as faixas bem marcadas e com mais que uma faixa de rodagem.
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Kit de Actividade
Este sistema é perfeito para uma vida desportva
e activa que involve o transporte de objectos
grandes, como bicicletas ou pranchas de surf
(acessório).

Sistema Ford Easy Fuel
Sem ter de tocar em tampas de combustível sujas. E além disso, o sistema Ford Easy Fuel, com a
sua salvaguarda exclusiva, assegura que ninguém abastece acidentalmente com o combustível
errado. (de série)

O Ford S-MAX foi concebido para tornar a sua vida diária mais fácil. As
funcionalidades inovadoras e perspicazes, como o sistema Fold Flat da Ford
(FFS) e os sinalizadores luminosos da zona da bagageira, em breve vão deixálo a pensar como é que foi possível viver sem eles até hoje.

Sistema de detecção de ângulo morto
(BLIS)
O sistema de detecção de ângulo morto
(BLIS) é um auxiliar visual de alta tecnologia,
concebido para fazer das viagens mais
longas uma experiência muito mais
relaxante. Quando outro veículo – um carro,
carrinha, camião ou motociclo – entra no
seu ângulo morto, o BLIS alerta-o por meio
de uma discreta luz de aviso incorporada no
retrovisor da porta do condutor. (Opção)

Sistema Fold Flat da Ford (FFS)
Apresentado em baixo e à esquerda:
Cada um dos bancos da segunda e
da terceira ﬁlas pode ser rebatido
individualmente em apenas alguns
segundos, criando uma série de
possibilidades de transporte de
passageiros e de carga. Os bancos
da seguna ﬁla também deslizam para
a frente e para trás para optimizar o
espaço para as pernas e as costas
de todos os bancos são rclináveis
para melhorar o conforto.

Câmara de visão traseira
Seleccione a marcha-atrás e a câmara de visão
traseira aparece no ecrã de navegação,
permitindo-lhe ver os objectos que se encontram
por trás do seu carro. Uma representação de
orientação gráﬁca especial indica a largura e a
linha central do carro, com base no ângulo da
direcção, para efectuar a manobra de maneira
mais segura e mais fácil. (opção)
Trancagem eléctrica para crianças
Garanta a segurança das suas crianças com
um simples toque de um botão na porta do
condutor ( De série)

A atenção aos detalhes
Integradas nas portas traseiras, as cortinas do
sol são uma característica fundamental para
proteger os passageiros de trás dos raios
solares. Adicionalmente também est´disponível
a trangem eléctrica das portas para crianças
com interruptor na porta do condutor.

Uma inteligência
notável
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Trend

O S-MAX Trend alia facilmente um design elegante a um interior ﬂexível e espaçoso.

As características principais incluem:
a Tampões de 16" com 7x2 raios
a Volante e punho da alavanca das
mudanças revestidos a pele
a Vidros dianteiros e traseiros eléctricos
a Espelhos eléctricos e aquecidos
a Bancos dianteiros de estilo
desportivo
a Regulação eléctrica da altura do
banco do condutor com suporte
lombar manual
a Suporte lombar manual do banco do
passageiro dianteiro

a Ar condicionado Automático com
Controlo Electrónico da Temperatura
Duplo (DEATC)
a Pequena consola superior com
espaço de arrumação e suporte para
os óculos-de-sol
a 7 Lugares
a Coluna de direcção regulável em
altura e profundidade
a Sistema de Protecção Inteligente da
Ford (IPS)
a Sistema Ford Easy Fuel
a Fárois de nevoeiro dianteiros
a Rádio 6000CD

Imagem acima: O modelo apresentado é um Ford S-MAX Trend com
pintura metalizada Moondust Silver (opção).
Imagem na página oposta: O modelo apresentado é um Ford S-MAX
Trend com interior em tecido Daphne Orange (opção).

Ar condicionado Automático com Controlo
Electrónico da Temperatura Duplo (DEATC)
(de série)

Sistema Ford Easy Fuel

Volante forrado a pele

Faróis de nevoeiro dianteiros

(de série)

Inclui selectores de função no volante para
controlo dos menus do rádio e do painel de
instrumentos. (de série)

(de série)

Design distinto do travão de mão que se integra de forma perfeita na consola central com espaço de
arrumação e um suporte para copos
(de série)
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Titanium

Por trás do exterior arrojado do S-MAX Titanium esconde-se um mundo de tecnologia inovadora e luxos contemporâneos.

Adicional à versão Trend:
a Jantes de liga leve de 17" com 15
raios
a Pára-brisas com desembaciador
Quickclear
a Friso cromado da moldura dos vidros
a Retrovisores eléctricos recolhíveis e
aquecidos
a Embaladeiras em aço inoxidável
escovado nas portas dianteiras
a Painei de instrumentos Ford
Convers+
a Limpa pára-brisas automáticos, com
sensor de chuva

a Espelho retrovisor interior
electrocromático
a Sistema auxiliar de estacionamento à
frente e atrás
a Controlo automático de velocidade*
a Rádio Sony CD MP3
a Cortinas do sol integradas nas portas
traseiras
a Alarme de perímetro
a Suporte para os óculos e espelho de
observação para crianças
a Friso cromado grelha inferior dianteira
a Faróis automáticos

a Luzes LED de funcionamento diurno
a Trancagem eléctrica das portas para
crianças

*Inclui dispositivo regulável de limitação de velocidade (ASLD) nos motores
Euro V.
Imagem acima: O modelo apresentado é um Ford S-MAX Titanium com
pintura metalizada Panther Black (opção).
Imagem na página oposta: O modelo apresentado é um Ford S-MAX
Titanium com interior em tecido Vector/Lux Ebony.

Luzes LED de funcionamento diurno

Friso cromado da moldura dos vidros laterais

Iluminação interior LED

Painel de instrumentos Ford Convers+

(de série)

(de série)

(de série)

(de série)

Consola superior, suporte para os óculos-de-sol
e espelho de observação para crianças
(de série)

Jantes de liga leve de 17" com 15 raios
(de série)
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Titanium S

5_SMX_M_G_21850

O Titanium S é a derradeira expressão do Ford S-MAX: uma combinação exclusiva de estilo desportivo, qualidade superior,
capacidade dinâmica melhorada e excelência funcional.

Adicional na versão Titanium:
a
a
a
a
a
a

Jantes de liga leve de 18" com 5 raios
Vidros escurecidos
Faróis Bi-Xénon
Saia do pára-choques dianteiro
Saias laterais
Saia do pára-choques traseiro com
difusor integrado

a Spoiler traseiro
a Saida de escape dupla
a Bancos com estofos em couro
alcantara com pespontos a vermelho
a Suspensão desportiva
a Cobertura de pedáis em alumínio

Imagem acima: O modelo apresentado é um Ford S-MAX Titanium S
com pintura metalizada Ice White (opção).
Imagem na página oposta: O modelo apresentado é um Ford S-MAX
Titanium S com interior em couro Alcantara Ebony com pespontos
vermelhos (opção).

Cobertura de pedáis em alumínio

Faróis Bi-xenon (HID)

(de série)

(de série)

Bancos com estofos em couro alcantara com
pespontos a vermelho
(de série)

Saia do pára-choques dianteiro

Spoiler traseiro

Jantes de liga leve de 18" com 5 raios

(de série)

(de série)

(de série)
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Ofereça a si próprio o novo Ford S-MAX

Gama
Trend

Titanium

Titanium S

As características principais incluem:

Adicional à versão Trend:

Adicional na versão Titanium:

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Tampões de 16" com 7x2 raios
Volante e punho da alavanca das mudanças revestidos a pele
Vidros dianteiros e traseiros eléctricos
Espelhos eléctricos e aquecidos
Bancos dianteiros de estilo desportivo
Regulação eléctrica da altura do banco do condutor com
suporte lombar manual
Suporte lombar manual do banco do passageiro dianteiro
Ar condicionado Automático com Controlo Electrónico da
Temperatura Duplo (DEATC)
Pequena consola superior com espaço de arrumação e suporte
para os óculos-de-sol
Rádio 6000CD
Coluna de direcção regulável em altura e profundidade
Sistema de Protecção Inteligente da Ford (IPS)
Sistema Ford Easy Fuel
Faróis de nevoeiro dianteiros
7 Lugares

a Tipo de carroçaria: 5 portas
a Motores:
a Gasolina
Nãodisponível
a Diesel
2.0 Duratorq TDCi (140 CV)

a
a
a
a
a

Jantes de liga leve de 17" com 15 raios
Pára-brisas com desembaciador Quickclear
Friso cromado da moldura dos vidros
Retrovisores eléctricos recolhíveis e aquecidos
Embaladeiras em aço inoxidável escovado nas portas dianteiras
Luzes do espaço dianteiro para os pés e iluminação ambiente
Limpa pára-brisas automáticos, com sensor de chuva
Espelho retrovisor interior electrocromático
Sistema auxiliar de estacionamento à frente e atrás
Controlo automático de velocidade*
Rádio Sony CD MP3
Cortinas do sol integradas nas portas traseiras
Alarme de perímetro
Consola superior, suporte para os óculos-de-sol e espelho de
observação para crianças
Friso cromado da grelha inferior dianteira
Painel de instrumentos Ford Convers+
Faróis automáticos
Luzes LED de funcionamento diurno
Trancagem das portas eléctrica para crianças

a Tipo de carroçaria: 5 portas
a Motores:
a Gasolina
2.0 EcoBoost (203 CV)
1.6 EcoBoost (160CV)
a Diesel
2.0 Duratorq TDCi (140 CV)
2.0 Duratorq TDCi (163 CV)

Nota: Consulte a secção das especiﬁcações para ﬁcar a saber todas as funcionalidades técnicas, os
tipos de transmissões, os desempenhos e as emissões.
†Includes Auto-Start-Stop as a standard feature.
+Only available as PowerShift automatic.
*Only available as 6-speed automatic.
**Includes Speed Limiter on Euro Stage V engines, except 2.0 Duratec (145 PS) petrol engine.

Jantes de liga leve de 18" com 5 raios
Vidros escurecidos
Faróis Bi-Xenon
Saia do pára-choques dianteiro
Saias laterais
Saia do pára-choques traseiro com difusor integrado
Spoiler traseiro
Saida de escape dupla
Bancos em couro alcantara com pespontos a vermelho
Suspensão desportiva
Cobertura dos pedáis em alumínio

a Tipo de carroçaria: 5 portas
a Motores:
a Gasolina
2.0 EcoBoost (240 CV)
a Diesel
2.0 Duratorq TDCi (163 CV)
2.2 Duratorq TDCi (200 CV)

Embaladeiras
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Elegantes embaladeiras, em aço polido, com inscrição ‘Individual’, ajudam a proteger a pintura e
dão as boas-vindas ao entrar no seu Ford S-MAX (portas dianteiras).

O Pack exterior do Ford Individual foi concebido para aumentar o aspecto
dinâmico do Ford S-MAX. O painel inferior dianteiro da cor da carroçaria e a
grelha inferior dianteira em gloss black dão o tom desportivo. As saias laterais
únicas da cor da carroçaria dão ao carro o ar de quem "abraça a estrada",
ao passo que o spoiler traseiro da cor da carroçaria e o pára-choques inferior
traseiro com difusor integrado em gloss black conferem-lhe um perfeito
aspecto arredondado.

Pack interior Ford Individual

Pack 'Individual' (opção na versão Titanium)

Os Estofos em Couro exclusivos Individual, disponíveis em dois
tons diferentes, conferem ao interior desta versão um nível elevado de luxo
e uma obsessiva atencão ao detalhe caracteristicas de estofos da mais
elevada qualidade. (Opção)

a
a
a
a

Ford Individual

Estofos em couro exclusivos 'Individual'
Tapetes 'Individual' e pedáis de alumínio
Embaladeiras cromadas com logo ‘Individual’
Bancos da frente aquecidos com ajuste eléctrico em 8 posições, incluindo
ajuste lombar manual*
a Memória do ajuste do banco do condutor e retrovisores exteriores
recolhíveis
*Não disponível com bancos climatizados

Conjunto de pedais em alumínio

Spoiler traseiro

Saias do pára-choques traseiro

Inclui pormenores inteligentes como o conjunto de
pedais e o descanso para o pé com coberturas em
alumínio e superfícies antiderrapantes que acentuam
o carácter dinâmico do automóvel.

Na cor da carroçaria, o spoiler combina
perfeitamente com o exterior do S-MAX. (Disponível
como opção e acessório)

As saias do pára-choques traseiro da cor da
carroçaria, o difusor em gloss black e o acabamento
cromado das saídas de escape* contribuem para
tornar o Ford S-MAX um veículo único.
*O acabamento da saída de escape depende da motorização do seu
veículo. Consulte o seu Concessionário Ford para mais informações.

Kit de rebaixamento da suspensão Eibach*
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O kit de rebaixamento da suspensão Eibach aumenta a performance da condução e a
manobrabilidade, conferindo ao carro um aspecto mais dinâmico. Rebaixa o carro aproximadamente
30mm.

Cada peça do Ford S-MAX foi concebida para ser admirada. E, com uma
variedade deslumbrante de jantes de design desportivo, atrair segundos
olhares tornar-se-á um hábito natural. E, para maior segurança na
eventualidade de um furo, opte pelos inovadores pneus Run Flat com Sistema
de Monitorização de Pressão (TPMS) (disponível com jantes de liga leve de
17" com 5x2 raios). As jantes estão sujeitas a conﬁrmação no seu
Concessionário Ford.

Jantes

(De série no Titanium S, opção no
Titanium. Nº de peça 1693735,
apenas com ESP)

Standard = De série no veículo.
Opção = Pode ser encomendado apenas em conjunto com o seu veículo novo.
Acessório = Disponível num Concessionário Ford.
Nota As jantes de 18" disponíveis no Ford S-MAX foram concebidas para proporcionar uma condução mais
desportiva e uma estabilidade tenaz, comparativamente às jantes de série de 16" e 17".

Tampões de 16" com 7x2 raios
(De série no Trend)

Jantes de liga leve de 16" com 5x2
raios

Jantes de liga leve de 16" com
5x3 raios

(Opção. Nº de peça 1687967)

(Acessório. Nº de peça 1687970)

Jantes de liga leve de 16" com 5 raios
(Acessório. Nº de peça 1447905)

Jantes de liga leve de 17" com 15
raios

Jantes de liga leve de 17" com 5x2
raios

Jantes de liga leve "Mystique" de
17" com 5 raios

Jantes de liga leve maquinadas de
17" com 5 raios

Jantes de liga leve de 17" com
9 raios

Jantes de liga leve de 17" com
10 raios

Jantes de liga leve "Mystique" de
18" com 5 raios

Jantes de liga leve com design em Y
de 18" com 5 raios

(De série no Titanium)

(Opção. Nº de peça 1682486). Também
disponível com pneus Runﬂat.

(Acessório. Nº de peça 1553726)

(Acessório. Nº de peça 1476108).
Também em prateado brilhante.
(Acessório, Nº de peça 1440630)

(Acessório. Nº de peça 1386878)

(Acessório. Nº de peça 1510962)

(Opção. Nº de peça 1553727)

(Acessório. Nº de peça 1440631)
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Som claro como a água
Se gosta de ouvir som de elevada qualidade em
casa, vai adorar os sistemas áudio de qualidade
superior da Ford.

Sistema Bluetooth® com controlo por voz e ﬁcha USB
Permite-lhe fazer chamadas em modo "mãos-livres", ao passo que a tecnologia do Sistema de
Controlo por Voz lhe permite controlar telemóvel compatível com Bluetooth®e o sistema de áudio, a
navegação e o ar condicionado apenas com o som da sua voz. (Opção)

Imagem de Coluna Hi-ﬁ Muon KEF.

O Ford S-MAX está agora disponível com os sistemas de áudio da melhor
qualidade que alguma vez oferecemos – com o prazer do som da qualidade
dos concertos dentro do seu automóvel.

Áudio

Sistema de Som Premium
Este sistema é o que o Ford S-MAX tem de melhor
no que se refere à qualidade de som, com um
ampliﬁcador de 8 canais e colunas de qualidade
superior, incluindo um tweeter montado no painel
frontal e um sub-woofer oculto para a melhor
reprodução de som possível. A antena Diversity
procura mesmo constantemente a melhor recepção
de rádio FM possível, ressintonizando
automaticamente o sinal mais forte para a estação
que está a ouvir. Inclui porta de ligação
USB/MP3/iPod® . (Opção disponível apenas com
sistemas áudio da Sony e o Sistema de
Navegação 7")

Sistema DVD Ford Individual
O sistema de entretenimento disponível no Ford
S-MAX inclui um leitor de DVD com dois ecrãs LCD
de 7" operados de forma independente, com
comando à distância e dois auscultadores sem ﬁos.
Assim, até mesmo os seus passageiros mais
exigentes podem apreciar o seu próprio espaço
pessoal com ﬁlmes e jogos de computador. (Opção
no Titanium e Titanium S)

Sistemas áudio Sony
Dê uma nova dimensão à música dentro do carro
com os sistemas áudio da Sony. Com as funções
de tipo de programa (PTY) e processamento de
som digital, o rádio/leitor de CD/MP3 estéreo da
Sony tem 40 estações programáveis e oito
colunas de qualidade superior para um som de
qualidade superior. (de série nas versões Titanium
e Titanium S) Também disponível com tecnologia
digital DAB opcional (apresentado à esquerda).

Rádio/CD modelo 6000
Este rádio/leitor de CD estéreo apresenta um
sistema de codiﬁcação anti-roubo com "Código
de segurança", RDS EON, 24 estações
programáveis e oito colunas. Funcionalidade de
comando à distância através do selector de
funções esquerdo do volante. Inclui ligação AUX
para dispositivos de música externos. (de série
na versão Trend)

Nota A marca e logótipos da palavra Bluetooth®, são
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização
dessas marcas pela Ford Motor Company Limited e empresas
suas associadas é efectuada mediante uma licença. Outras
marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos
proprietários.
Nota É proibido os condutores utilizarem um telemóvel
manual ou um dispositivo semelhante enquanto conduzem.

Sistema de Navegação com ecrã táctil de 7" a
cores

Sistema de Navegação PLUS com ecrã táctil de
7" a cores, e cartão SD de 8GB

O Sistema de Navegação com ecrão táctil de 7" a
cores permite a vizualização no computador de
bordo das das indicações de navegação, tem 9
colunas premium e um distinto friso cromado nos
botões. Inclui o Sistema Bluetooth com controlo por
voz e ﬁcha USB, tem 8 colunas. (opção) (é
compativel com a opção caixa de 6CDs
autochanger).

O Sistema de Navegação PLUS com ecrão táctil de
7" a cores permite a vizualização no computador de
bordo das das indicações de navegação, tem 9
colunas premium e um distinto friso cromado nos
botões. Inclui o Sistema Bluetooth com controlo por
voz e ﬁcha USB e um cartão SD de 8GB. (opção)
(compatível com a opção Cãmara de visão traseira
e a opção sistema de som premium).
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Embaladeiras com inscrição "S-MAX"

Kit Parcial de Carroçaria**

Em aço polido com a inscrição ‘S-MAX’ dão-lhe as boas-vindas a bordo e protegem a pintura.
(Opção e acessório)

Pára-choques dianteiro rebaixado e grelha
em prateado ou preto brilhante†, pára-choques
traseiro rebaixado na cor da carroçaria com
difusor integrado em prateado ou preto brilhante† e
ponteiras do tubo de escapeØ.

Com as soluções de arrumação inovadoras do Ford S-MAX, não deixe nada
de fora nem ninguém para trás.

Cadeira para criança Römer*

Mala para tejadilho Thule dobrável

Oferecem protecção e conforto
excelentes permanentemente.
Diversas cadeiras para criança
disponíveis, para todas as
idades, também com ISOFIX.
Cobertura amovível e lavável.
(Acessório)

Pode ser dobrada e guardada
facilmente: a solução ideal de
poupança de espaço para transporte
de bagagem nas viagens que nem
tem tempo de programar. Apresentado
em conjunto com a base de transporte
no tejadilho. (Acessório)

Aquisições práticas

Base de transporte no
tejadilho*

Rede para o piso da
bagageira**

Base para todos os acessórios
apresentados (bloqueável).

Rede elástica presa ao piso da
bagageira. Apenas disponível
com 5 lugares.

Deﬂector de vento ClimAir®

Rede de protecção premium com barreira da
carga
Impede que os objectos rolem ou escapem quando
a porta da bagageira está aberta e oferece
capacidade adicional de carga. (Opção e acessório)

Rede de protecção de carga

Divisória para bagageira/cães

Esta rede durável de retenção mantém os seus
objectos seguros no compartimento de carga durante
a viagem. Está em conformidade com os requisitos
de segurança da norma europeia ECE-17 07/DIN
75410-2. (Opção e acessório)

Protecção robusta a toda a altura, mantém os cães
ou objectos na bagageira (amovível). Para instalação
por trás da 2ª ﬁla ou da 1ª e 2ª ﬁla de bancos. Em
conformidade com a norma europeia ECE-17 07/DIN
75410-2. (Opção e acessório)

Reduz a turbulência e o ruído,
permitindo-lhe apreciar uma condução
mais agradável com os vidros abertos,
mesmo nos dias de chuva fraca.
(Acessório, disponível para vidros
dianteiros e traseiros)

Tapetes em veludo
ou borracha
Protegem o interior do seu
Ford S-MAX.
Em borracha* (mostrado)
e em veludo, traseiros e
dianteiros**. O tapete do
condutor é ﬁxo para
prevenir que escorregue.

Tapete reversível de piso da bagageira**

Grelha lateral dianteira*

Piso deslizante para a carga

Para encaixar no seu Ford S-MAX. O design
reversível oferece uma superfície em carpete
ou borracha resistente, ideal para transportar itens
sujos ou molhados.

De forma desportiva e aerodinâmica, dá ao seu
Ford S-MAX um aspecto ainda mais desportivo.
Disponível em Gloss black, Anthracite e Silver.

O piso deslizante para carga opcional permite o
carregamento e descarregamento fácil – e suporta
até 120 kg.

Pálas das rodas
moldadas**
Disponível como conjunto
para a frente ou para trás.

Kit de Actividade**

Geleira Waeco*

Barras de alumínio** e acessórios
especíﬁcos* instalados na traseira,
permitem a ﬁxação segura de objectos
no seu lugar. Desde bicicletas e
equipamento de mergulho a geleiras
e esquis, o único limite é a sua
imaginação.

Uma geleira de elevado desempenho
com capacidade para 35 litros que
refrigera até 30 °C abaixo da
temperatura ambiente, até a um
mínimo de 1 °C. Conector integrado
de 230V CA.

*Disponível como acessório.
**Disponível como opção e acessório.
†
Depende da cor exterior. Consulte o seu
Concessionário Ford para mais detalhes.
Ø
O modelo de ponteira do tubo de escape depende da
motorização do seu veículo. Consulte o seu Concessionário
Ford para mais detalhes.

Suporte interior para bicicletas
Thule*
Podem ser ﬁxados até três suportes
para bicicletas ao Kit de Actividade.

Gancho de reboque amovível**
Para transporte extra e capacidade
de arrumação. Também disponível na
versão ﬁxa.
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Equipamento

Características Exteriores

Equipamento interior
Trend

Titanium

Titanium S

Estilo
–

–

Trend

Titanium

Titanium S

Manípulos interiores das portas com efeitos de alumínio

a

a

a

Tapetes dianteiros e traseiros e alcatifa

a

a

a

Punho da alavanca de mudanças forrado a couro

a

a

a

Remates das embaladeiras com friso cromado

–

a

a

Retrovisores exteriores de comando eléctrico, com desembaciador e repetidores dos indicadores de direcção
integrados

a

Retrovisores exteriores de comando eléctrico com desembaciador e repetidores dos indicadores de direcção
integrados, luzes de iluminação no piso e recolhíveis

b

a

a

Retrovisor com detector de ângulo morto (só disponível com retrovisores recolhíveis)

b

b

b

Volante de 4 raios forrado a couro

a

a

a

a

a

a

Faróis de Nevoeiro

a

a

a

Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade

Grelha inferior com friso na cor da carroçaria

a

–

–

Sistemas audio e de comunicação

Grelha inferior com friso cromado

–

a

a

Pré-equipamento de rádio

a

a

a

Grelha superior com friso na cor da carroçaria

a

a

a

Ford 6000 Radio/CD – com 8 colunas de som; controlo audio no volante e ficha auxiliar para aparelhos MP3

a

–

–

a

a

Sony Radio/CD MP3 – com 9 colunas de som; controlo audio no volante, leitor ficheiros MP3, ficha auxiliar para
aparelhos MP3

b

a

a

Sistema de Navegação 7" com ecrã táctil CD/SD a cores com cartão de memória 4GB SD, 8 colunas, controlo
audio no volante, ficha auxiliar para aparelhos MP3, cartão de memória SD; navigation data on SD card,
compatível com camera de visão traseira e Sistema Bluetooth® com ficha USB

–

b/f

b/f

–

b/f

b/f

Vidros escurecidos

b

Tecto panorâmico fixo

b

b/f

b/f

Linha de cintura com friso cromado

–

a

a

Jantes de aço 16" com tampões de roda de 7 raios e pneus 215/60 Rx16

a

–

–

Jantes de liga leve 16" com 5 raios e pneus 215/60 Rx16

b

–

–

Sistema de Navegação PLUS 7" com ecrã táctil CD/SD a cores com cartão de memória 4GB SD, 9
colunas, controlo audio no volante, ficha auxiliar para aparelhos MP3, cartão de memória SD; navigation data on
SD card, compatível com camera de visão traseira e Sistema Bluetooth® com ficha USB

Jantes de liga leve 17" com 5x2 raios e pneus runflat 225/50 Rx17#

b

b

b

Camara de visão traseira (só disponível em combinação com sistema de navegação PLUS)

–

b

b

Jantes de liga leve 17" com 15 raios e pneus 225/50 Rx17

–

a

–

–

b

b

Jantes de liga leve 18" com 5 raios em Y e pneus 235/45 Rx18

b

b-f

a

Sistem MultiMedia DVD system – leitor de DVD localizado debaixo do banco do passageiro da frente, dois ecrãs
LCD integrados nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros, controlo remoto com infra-vermelhos e dois
auscultadores com infra-vermelhos.

Kit de enchimento de pneus

a

a

a

b

b

b

b/f

b/f

Sistema de Som Premium – 11 colunas Audiophile (Só disponível com o sistema áudio sony e o sistema de
Navegação 7" PLUS)

–

Sistema de monitorização de pressão de pneus

Caixa 6CD autochanger – Localizada debaixo do banco do condutor (só disponível em conjunto com os sistemas –
de navegação)

b

b

Sistema Bluetooth® com controlo por voz e ficha USB (não disponível com o sistema audio 6000CD)

b

b/f

b/f

b

b

b

a

a

a

Jantes

Kits de carroçaria
Kit RS (Pára-choques e grelha frontal desportivos)

–

–

a

Características funcionais
b

b

Sistema Bluetooth® com controlo por voz, ficha USB e mobile navigation (não disponível com o sistema audio
6000CD e com os sistemas de navegação)

a

a

a

Controlos do sistema áudio na coluna de direcção

b

a

a

Conforto e conveniência

a

a

Ar condicionado isento de CFC com controlo automático de temperatura duplo (DEATC)

a

a

a

b/f

–

‘Botão Ford Power (inclui 2ª chave com controlo remoto)

b

b

b

b/f

a

Controlo automático de velocidade (inclui ajuste automático de velocidade (ASLD) para motores Stage V)

b

a

a

a

a

a

Tomada de ligação de 12V à frente (inclui isqueiro)

a

a

a

b

a

a

Tomada de ligação de 12V atrás

a

a

a

Limpa pára-brisas com intermitência programável e jactos do lava-vidros eléctricos

a

–

–

Consola central integrando apoios de braços, suporte para copos e cinzeiro na 2ª fila de bancos

a

a

a

Limpa pára-brisas automáticos

f

a

a

Luz de cortesia dianteira no tejadilho com temporizador

a

a

a

Câmara de visão traseira (só disponível com os sistemas de navegação)

–

b

b

a

a

b

b

b

Luz de cortesia dianteira no tejadilho com temporizador com 2 luzes de leitura de mapas na segunda fila de
bancos

a

Pára brisas com desembaciador Quickclear e jactos do láva-vidros aquecidos
Pára-brisas reflector (só disponível em conjunto com o limpa pára-brisas automático)

b

b

a

Retrovisor interior electrocromárico

–

a

a

Espelho de observação de crianças localizado por cima do retrovisor interior

–

a

a

Pack Navegação – Sistema de navegação com Ecran 7", Sistema Bluetooth® com controlo por voz e ficha
USB/iPod®, Câmara de Visão Traseira

–

b

b

Alçapão de arrumação sob os pés dos passageiros na 2ª fila de bancos

a

a

a

Vidros eléctricos à frente e atrás com sistema anti-entalamento

a

a

a

Pack Conforto – Ajuste eléctrico do banco do condutor 8 posições, Ajuste eléctrico do banco do passageiro 8
posições e Memória do banco do condutor e dos espelhos

–

b

b

Pack Driver – Monitorização da pressão dos pneus e Travão eléctrico

–

b

b

Pack Sport – Estofos em tecido/couro, Jantes de Liga Leve 18", Suspensão desportiva, Botão Ford Power

–

b

–

Suporte para bicicletas (só disponível em combinação com o gancho de reboque amovível)

b

Sistema 'Ford Easy Fuel'
LEDs nos faróis dianteiros
Faróis Dianteiros Automáticos

f

Faróis Dianteiros Direccionais (não disponível com faróis de xenon)

b

Faróis Dianteiros de Xenon com regulação automática e jactos do lava faróis

b

Luzes 'Follow me Home'
Sistema auxiliar de estacionamento à frente e atrás

Packs Opcionais

l = de série, m = = opcional, o = parte de um Pack opcional.. Os pneus Run Flat incluem o Sistema de Monitorização de Pneus (TPMS).
#
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Equipamento

Equipamento interior

Segurança e protecção anti-roubo
Trend

Titanium

Titanium S

Bancos

Trend

Titanium

Titanium S

Segurança

Bancos dianteiros desportivos

a

a

a

Sistema de Protecção Inteligente (IPS):

a

a

a

Bancos dianteiros Comfort (só disponível com estofos em couro)

–

b

–

Sistema de Travões Anti-bloqueio (ABS) com Distribuição Electrónica da força de travagem (EBD)

a

a

a

Banco do condutor com apoio lombar ajustável

a

a

a

a

a

a

a

a

Controlo Electrónico de Estabilidade (ESP) com Controlo de Tracção (inclui Sistema Auxiliar de Travagem de
Emergência (EBA)

a

Banco do condutor ajustável electricamente em 2 posições
Banco do condutor ajustável electricamente em 8 posições

b

b

b

Controlo automático de velocidade adaptativo, redução da velocidade automaticamente perante os
obstáculos(em aceleração e travagem), aviso sonoro e visual da probablidade de colisão

–

b

b

Banco do condutor ajustável electricamente em 8 posições com memória do banco do condutor (inclui memória
dos espelhos)

b

b/f

b/f

Sistema de aviso de saída de estrada (inclui Alerta ao Condutor e Faróis Máximos Automáticos)

–

b

b

Banco do passageiro com apoio lombar ajustável

a

a

a

Travão Eléctrico

b

b

b

Banco do passageiro ajustável electricamente em 8 posições

b

b

b

IVDC (Controlo Interactivo da Dinâmica do Veículo) (a)

–

b

b

Bancos da frente com encostos de cabeça ajustáveis em altura

a

–

–

Luzes de travagem de emergência

a

a

a

Bancos da frente com encostos de cabeça ajustáveis em altura e inclinação

–

a

a

Airbags – Condutor e passageiro

a

a

a

Bancos dianteiros aquecidos (regulação variável e climatização)

–

b

b

Airbags – Laterais

a

a

a

Estofos parcialmente em couro

–

b/f

–

Airbags – Cortinas laterais

a

a

a

Estofos em couro

–

b/f

–

Airbags – do joelho para o condutor

a

a

a

Estofos em couro Alcantara

–

b/f

–

Estofos em couro Alcantara com pespontos a vermelho

–

–

a

Fecho central com comando á distância

a

a

a

7 Lugares

a

a

a

Fechaduras blindadas, de alta segurança, com dispositivo de segurança para crianças nas portas traseiras

a

a

a

2ª fila de bancos – Três bancos individuais com sistema 'fold-flat' com regulação em altura dos encostos de
cabeça

a

a

a

Alarme de perímetro

–

a

a

Alarme de perímetro e volumétrico

b

b

b

3ª fila de bancos – Dois bancos individuais com sistema 'fold-flat' com regulação em altura dos encostos de
cabeça

a

a

a

Trancagem eléctrica das portas para crianças

a

a

a

Sistema sem Chave (inclui Botão Ford Power e 2ª chave com controlo remoto)

b

b

b

Compartimento de Bagagem
Rede da Bagageira

b

b

b

Separador da bagageira

b

b

b

Olhais de fixação de carga

a

a

a

Cobertura da bagageira

b

b

b

a = de série, b = opcional, f = Parte de um Pack Opcional. A marca e os logotipos Bluetooth ® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. estando a Ford Motor
Company autorizada a utilizar as referidas marcas. Outras marcas e nomes comerciais são da responsabilidade dos respectivos titulares. *Para veriﬁcar a
compatibilidade do Sistema Bluetooth®-com o seu telemóvel contacte um Concessionário ford ou consulte o site www.ford-mobile-connectivity.com/home.

◆

Protecção Anti-roubo

a = de série, b = Opcional, f = Parte de pack opcional.(a) inclui ESP com HLA – Assistência ao Arranque em Subidas – evita que o veículo descaia no arranque
perante uma inclinação (a subir ou descer), Assistência à travagem em curva aumentando a pressão de travagem na roda exterior à curva e CDC – Controlo
Contínuo do Amortecimento – Melhora a performance do ABS em pisos muito irregulares
◆
Nota: Uma cadeira de segurança para crianças nunca deve ser colocada no banco do passageiro dianteiro quando o airbag desse lado estiver
operacional. O lugar mais seguro para as cadeiras de segurança de crianças é no banco traseiro.

Características mecânicas
Trend

Titanium

Titanium S

a

a

a

Suspensão dianteira – independente, de tipo Macpherson, molas de ressalto, colunas de molas
helicoidais/amortecedores inclinadas, braços "A" inferiores, barra estabilizadora

a

a

a

Suspensão traseira – independente multi-link "Control Blade", molas de ressalto, barra estabilizadora

a

a

a

Suspensão traseira – Auto-nivelante (não disponível com IVDC e com suspensão desportiva)

b

b

b

Suspensão desportiva

b/f b/f

a

Auto Stop-Start (só disponível nos motores 1.6TDCi e 1.6 EcoBoost)

a

a

–

Sistema ECOmode (sistema de informação ao condutor)

a

a

a

Direcção
Direcção hidráulica assistida (HPAS)
Suspension

Tecnologia

a = de série, b = Opcional, f = Parte de pack opcional.

40

41

Especiﬁcação

Performance, consumos e emissões
Trans

Dimensões

Potência
Máxima
CV (kW)

Binário
Nm

Emissões
CO2
(g/km)øø

Consumo L/100 kmøø
Cidade
Estrada

Combinado

Performanceø
Velocidade
0-100
Máxima
km/h (s)
(km/h)

50-100
km/h* (s)

1.6 EcoBoost

Stage V

M6

160 (118)

240

159

8.8

5.7

6.8

204

9.8

9.6

2.0 EcoBoost

Stage V

MPS6

203 (149)

300

189

11.0

6.4

8.1

221

8.5

n/d

2.0 EcoBoost

Stage V

MPS6

240 (176)

340

194

11.5

6.5

8.3

235

7.9

n/d

1.6 Duratorq TDCi

Stage V
+ DPF

M6

115 (85)

270

139

5.9

4.9

5.2

180

13.0

11.8

2.0 Duratorq TDCi

Stage V
+ DPF

M6

140 (103)

320

149

7.0

4.8

5.6

195

10.2

9.5

Stage V
+ DPF

MPS6

Stage V
+ DPF

M6

2.0 Duratorq TDCi

Stage V
+ DPF

MPS6

163 (120)

340

159

7.4

5.2

6.0

202

10.2

n/d

2.2 Duratorq TDCi

Stage V
+ DPF

M6

200 (147)

420

174

8.2

5.7

6.6

215

8.6

7.1

2.2 Duratorq TDCi

Stage V
+ DPF

A6

200 (147)

420

189

9.4

5.8

7.1

212

8.9

n/d

2.0 Duratorq TDCi
2.0 Duratorq TDCi

4903/4801

Largura total incluindo/excluindo retrovisores (mm)

2154/1884

Altura total (em vazio) (mm)

1620/1660

Diâmetro de viragem – entre passeios (m)
Capapcidade da Bagageira (litros)

11.9

‡

Com 7 ocupantes (até à prateleira traseira)

285

Com 5 ocupantes (até ao tejadilho) (normal/max.)

1051/1171

Com 2 ocupantes (até ao tejadilho)

2000

Capacidade do depósito de combustível (litros)
140 (103)
163 (120)

320
340

159
149

7.4
7.0

5.2
4.8

6.0
5.6

193
205

10.9

n/d

9.5

9.3

Gasolina

70

Diesel

70

‡

*Valores do teste Ford em 4a. øøTodos os valores de emissões de CO2 em g/km e de comsumo l/100 km derivam de testes homologados em conformidade com a
directiva CEE 93/116/EC. Os valores de emissões de CO2 e consumo de combustível apresentados no quadro não representam nem sugerem qualquer garantia de
emissões e consumo de um veículo da classe em questão. Todos os valores baseiam-se em testes realizados em veículos com equipamento base, jantes e pneus de
série; jantes e pneus opcionais podem ter inﬂuência nas emissões e nos consumos de combustível. Cidade Arranque a frio do motor em condições laboratoriais,
funcionando a diferentes velocidades – máxima 50km/h e mádia 19km/h – percorrendo uma distância teórica de 4km. Estrada Teste realizado imediatamente a
seguir ao teste de Cidade, o qual consiste em percorrer 7km a uma velocidade variável, nunca excededndo os 120km/h. Combinado Consiste numa média dos
testes de consumo anteriores, ponderada pelas distâncias percorridas em cada teste. Nota Todos os veículos têm transmissão de 6 velocidades excepto quando
indicado o contrário. DPF = Filtro de Particulas Diesel. Todos os motores a gasolina estão equipados com catalisador.

Versões disponíveis, pesos e capacidades
Tara (kg)#

Peso Bruto
(kg)

Peso Bruto
Total (kg)

Peso máximo
rebocável
(travado) (kg)

Peso máximo
rebocável
(destravado)
(kg)

1.6 Duratec EcoBoost (160CV)

1602

2400

4000

1600

750

2.0 Duratec EcoBoost (203CV)

1676

2405

3900

1500

750

2.0 Duratec EcoBoost (240CV)

1676

2405

4200

1500

750

1.6 Duratorq TDCi 115 CV, Manual 6 velocidades

1703

2505

3905

1600

750

2.0 Duratorq TDCi 140 CV, Manual 6 velocidades

1690

2505

4305

2000

750

2.0 Duratorq TDCi 163 CV, Manual 6 velocidades

1690

2505

4305

2000

750

2.0 Duratorq TDCi 140 CV, FordPowershift 6 velocidades

1688

2505

4305

1800

750

2.0 Duratorq TDCi 163 CV, FordPowershift 6 velocidades

1688

2505

4305

2000

750

2.2 Duratorq TDCi 200CV, Manual 6 velocidades

1734

2505

4305

2000

750

2.2 Duratorq TDCi 200CV, Automático 6 velocidades

1733

2505

4505

2000

750

Representa a tara mais leve, presumindo-se níveis de ﬂuídos e combustível a 90% e 75 Kgs para o condutor, em conformidade com as tolerâncias de fabrico e
acessórios montados no veículo. Peso rebocável indica a capacidade máxima de reboque do veiculo em função do seu peso bruto, no arranque, no gradiente de
12% a nível do mar. A performace e economia dos veículos são menores quando o veículo é utilizado para reboque. Peso máximo vertical na barra de reboque
75Kgs em todas as versões. Peso Bruto Total inclui o peso máximo do reboque. Nota Todos os veículos estão equipados com transmissões manuais de 6
velocidades, excepto quando especiﬁcado o contrário.
#

Comprimento total incluindo/excluindo gancho de reboque (mm)

Medido de acordo com a norma ISO 3832. As dimensões poderão variar consoante as versões e o equipamento montado no veículo.
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Especiﬁcação

Cores e Estofos
Trend

Titanium

Parte central dos bancos

Tecido Daphne Silver

Tecido Vector Ebony

Couro perfurado Dark Ebony

Tecido Vector Ebony

Couro Alcantara perfurado Ebony

Couro Alcantara perfurado Ebony

Titanium S

Partes laterais dos bancos

Tecido Twill Ebony

Tecido Lux Ebony

Couro perfurado Dark Ebony

Couro Dark Ebony

Couro Dark Ebony

Couro Dark Ebony com pespontos
vermelhos

Friso e cor das portas

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Cuir Vinyl in Ebony

Pegas das portas

Silver

Titanium

Titanium

Titanium

Titanium

Carbotex Ebony

Consola central

Silver

Titanium

Titanium

Titanium

Titanium

Carbotex Ebony

Tablier/Ambiente interior

Ebony/Ebony

Ebony/Ebony

Ebony/Ebony

Ebony/Ebony

Ebony/Ebony

Ebony/Ebony

Cores Sólidas
Blazer Blue

a

a

b

b

b

–

Frozen White

a

a

b

b

b

a

Dark Micastone

a

a

b

b

b

a

Ink Blue

a

a

b

b

b

–

Lunar Sky

a

a

b

b

b

–

Morello

a

a

b

b

b

a

Panther Black

a

a

b

b

b

a

Moondust Silver

a

a

b

b

b

a

Cores Metalizadas*

Midnight Sky

Hypnotic Silver
Parkside

a

a

b

b

b

–

Ice White

a

a

b

b

b

a

a = de série, b = Opção. *As cores metalizadas, os estofos parcialmente em couro, os estofos em couro e os estofos em couro Alcantara são opções a
custo adicional.
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Cor e frisos
Torne-o seu.

Trend
Parte central dos bancos: Tecido Daphne Silver

Não disponível

Partes laterais dos bancos: Tecido Twill Ebony

Titanium
Parte central dos bancos: Tecido Vector Ebony
Partes laterais dos bancos: Couro Dark Ebony

Titanium
Parte central dos bancos: Tecido Vector Ebony
Partes laterais dos bancos: Tecido Lux Ebony

Titanium
Parte central dos bancos: Couro perfurado Dark
Ebony (disponível não perfurado)

Parkside
Cor metalizada*

Frozen White
Cor sólida

Nao disponível

Partes laterais dos bancos: Couro Dark Ebony
Midnight Sky
Cor metalizada*

Blazer Blue
Cor sólida

Titanium
Parte central dos bancos: CouroAlcantara
Ebony perfurado
Partes laterais dos bancos: Couro Dark Ebony

Titanium S
Parte central dos bancos: Couro Alcantara
perfurado Ebony / Partes laterais dos bancos:
Couro Dark Ebony com pespontos vermelhos
Ink Blue
Cor metalizadar*

Moondust Silver*
Cor metalizada*

Morello
Cor metalizada*

Hypnotic Silver
Cor metalizadar*

Ford S-MAX Individual todo em Couro Havana
com interior Ebony**

Ford S-MAX Individual todo em Couro Ebony
com interior Ebony**

Panther Black
Cor metalizadar*

Dark Micastone
Cor metalizada*

Ford S-MAX Individual todo Couro
Ebony/Orange com interior Ebony**

Ford S-MAX Individual todo em Couro
Bordeaux/Grey com interior Ebony**

Ford S-MAX Individual todo em Couro
Ebony/Silver com interior Ebony**

Lunar Sky
Cor metalizada*

Ice White
Cor metalizada *

Ford S-MAX Individual
Na gama Ford Individual, pode escolher entre cinco estofos totalmente em pele exclusivos (apresentados à
direita) como parte dos Packs Ford Individual. Peça no seu Concessionário Ford informações mais
detalhadas ou consulte a brochura Ford S-MAX Individual.

**Estofos parcialmente ou totalmente em couro , ou em Alcantara são
opções com um custo extra. A gama Ford Individual totalmente em couro
só está disponivel como parte do pack S-MAX Individual Interior Styling
(opção).

O Ford S-MAX está coberto pela Garantia de Perfuração por corrosão da Ford durante 12 anos, a partir da data do primeiro registo. Sujeito a termos e condições.
*As cores metalizadas são opções, a um custo suplementar.

Nota: As imagens do veículo utilizadas servem apenas para ilustrar as cores da carroçaria e poderão não reﬂectir as especiﬁcações actuais ou a disponibilidade do produto em determinados mercados. As cores e frisos
reproduzidos nesta brochura poderão ser diferentes das cores reais, devido às limitações dos processos de impressão utilizados.
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Tornar a vida mais fácil
A nossa gama de opções de ﬁnanciamento, serviço e
assistência foram concebidas tendo apenas um objectivo em
mente – tornar a sua vida mais fácil.

Ford Credit
O seu concessionário Ford local pode oferecer
aconselhamento verbal puro e simples sobre as várias formas
de ﬁnanciar a sua compra.
Para mais detalhes, visite www.ford.pt/ﬁnanciamentoautomovel-ford ou telefone para o 213 182 100.

Ford Assistance
Ao adquirir o seu novo Ford, o Ford Assistance tomará conta
de si nos dois primeiros anos, seja qual for o país da Europa
onde se encontre. Através do telefone (800 206 671 ou
+351 219 429 108), a assistência chegará no mais curto
espaço de tempo, quer tenha necessidade de reboque, de
um veículo de substituição, de ajuda para chegar a casa ou de
qualquer outro serviço do nosso vasto leque de valiosas
opções de assistência.

Ford Credit ALD e Ford Credit Leasing

Rede de Reparadores Autorizados Ford
A Ford oferece-lhe sempre o melhor a si e ao seu veículo. Por
isso, tem à sua disposição a Rede de Reparadores
Autorizados Ford, especialistas dotados do conhecimento e
com a tecnologia e a experiência para reparar o seu veículo
Ford. Pode consultar a lista dos Reparadores Autorizados Ford
em www.ford.pt

Serviços

Contactos

Ford Protect
Poderá prolongar a garantia do seu veículo por mais 1 ou 3
anos com o Ford Protect. Principais benefícios:

Centro de Relações com Clientes Ford
Na remota eventualidade de não ser possível ao seu
Concessionário Ford ajudá-lo, ou se precisar de falar
directamente connosco, o Centro de Relações com Clientes
Ford estará à sua disposição através do telefone
808 200 556 (custo de chamada local) e também do email
clientes@ford.com

Ford Options
Crédito Ford
Ford Business Partner

-Sem custos de reparação à excepção de peças de desgaste
e manutenção;
-Sem surpresas – adquira o Ford Protect e previna-se contra
os imprevistos;
-Em caso de avaria, pode usufruir da assistência em viagem
com o Ford Assistance.

Conﬁgure o seu Ford online
Escolha a carroçaria, cor, estofos e opções, e veja
automaticamente como ﬁca o seu veículo Ford. Tem a
possibilidade de ver o veículo de vários ângulos.

MY 2012.25 PRT pt

Ilustrações, descrições e especiﬁcações. Esta brochura estava correcta na altura em que foi impressa. Todavia, a política da Ford baseia-se no desenvolvimento contínuo do produto. Está reservado o direito da alteração de
especiﬁcações, cores e preços dos modelos e itens ilustrados e descritos nesta publicação, a qualquer altura. Para os detalhes mais recentes, consulte o seu concessionário Ford. Equipamento opcional. Ao longo desta
publicação, sempre que uma característica é descrita como ‘Opção’ ou ‘Equipamento/Pacote Opcional’, etc., deverá partir do princípio que terá um custo suplementar sobre o veículo base, a menos que seja especiﬁcamente
aﬁrmado o contrário. Todos os modelos e combinações de cores estão sujeitos a disponibilidade. Nota. Algumas das imagens apresentadas pertencem a uma versão pré-produção e/ou são geradas por computador, pelo
que o design/características da versão ﬁnal do veículo podem diferir em vários aspectos. Além disso, algumas das características mostradas nos veículos podem ser opcionais. Nota. Esta brochura contém acessórios originais
da Ford, bem como um leque de produtos cuidadosamente seleccionados dos nossos fornecedores, que são apresentados sob as suas respectivas marcas. Todos os produtos relativos a marcas de fornecedores estão sujeitos
aos termos da garantia deﬁnidos pelos fornecedores relevantes e não são da responsabilidade da Ford. Nota. A palavra marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas
pela Ford Motor Company é efectuada mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos titulares.

Quando já não precisar desta brochura, elimine-a na
reciclagem.

Ford e BP – trabalham juntos na redução de consumos e
emissões.
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