
NOVÝ FORD TRUCKS F-MAX

TRUCKS





DIZAJN SVETLOMETOV
Výrazný nový dizajn svetlometov 
F-MAX osvetľuje cestu jasnejšie a 
dbá na to, aby vám nič neuniklo.
• Asistent osvetlenia v zákrutách.
• LED denné svetlá.
• Voliteľné LED tlmené svetlá.

ZRKADLÁ
Nové zrkadlá F-MAX zobrazujú všetko priamo 
pred vašimi očami.
•  Navrhnuté pre perfektné zorné pole.
•   Elektrické a vyhrievané hlavné spätné 

zrkadlá.

VONKAJŠÍ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
•  Široký vonkajší úložný priestor dostupný z 

kabíny pohodlne poskytne priestor pre vaše 
osobné veci na cestách.

•  Ľahký prístup z vnútra aj z vonku s krytom 
otvárajúcim sa o 90 stupňov.

BOČNÉ SCHODY
Nové funkčné schody F-MAX sú 
navrhnuté tak, aby vám uľahčili 
život.
•  Osvetlené, široké schody 

navrhnuté pre ľahký prístup do 
a z vozidla.

•  Aerodynamický kryt schodov s 
vodotesným prevedením.

.

PREDNÉ SCHODY
Navrhnuté pre ľahký prístup ku 
všetkým častiam vozidla.
•  Inovatívny, ergonomický dizajn 

umožňuje ľahké sklopenie a 
poskytuje pohodlný prístup k 
čelnému sklu.

.

VIAC AKO LEN ŤAHAČ, 
F-MAX JE DIZAJNOVÝ ZÁZRAK

Zabudnite na všetko, čo viete o ťahačoch! Vďaka svojej novej kabíne 
so šírkou 2,5 m, vylepšenými svetlometmi , schodíkmi, skladovacím 

priestorom a mnohým ďalším funkciám, exteriérový dizajn F-MAX 
predefinoval výkon, prestíž a estetiku.



VIAC AKO LEN ŤAHAČ, 
NAŠE NAJVÄČŠIE VOZIDLO VÔBEC
VÁM DÁ POCIT DOMOVA
VSTÚPTE DO NAJŠIRŠEJ KABÍNY FORD TRUCKS. 
Každý detail nového F-MAX je starostlivo navrhnutý pre maximálny 
jazdný komfort. Palubná doska a všetky technológie na podporu 
jazdy sú navrhnuté tak, aby boli na dosah ruky.



NOVÉ SEDADLO VODIČA PRE 
BEZKONKURENČNÝ KOMFORT
Nové sedadlo vodiča F-MAX poskytuje maximálny komfort.
• Ergonomické sedadlá poskytujú bedrovú oporu, ktorú na cestách potrebujete.
• Vysokokvalitná, priedušná tkanina.
• Najlepšie vo svojej triede s rozsahom nastavenia sedadla až o 260 mm.

HORNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Horné skrinky s kapacitou 225L.

ĽAHKO PRÍSTUPNÁ CHLADNIČKA
38 litrová chladnička je ľahko dostupná zo 
sedadla vodiča aj z lôžka.

PLNE SKLOPNÉ HORNÉ LÔŽKO
Plne sklopné horné lôžko poskytuje pohodlný 
priestor na spanie.

FUNKČNÝ PRIESTOR LÔŽKA
• Pružinová posteľ pre zvýšený komfort.
• Umývateľná textília.
• Polohovateľná spodná posteľ typu ležadlo.
• Ovládacia jednotka je ľahko dostupná z postele.



VIAC AKO LEN ŤAHAČ,  
JE TO OKNO DO BUDÚCNOSTI
NOVÝ F-MAX NAVRHNUTÝ PRE 
BEZPEČNÚ A POHODLNÚ JAZDU



NOVÁ OBRAZOVKA SO 
ZÁLOŽKAMI
Zostava záložiek nového F-MAX zobrazuje 
všetky informácie, ktoré potrebujete na 
zlepšenie komfortu jazdy.
• 8” farebný displej
 

NOVÁ MULTIMEDIÁLNA 
OBRAZOVKA PRE VŠETKO ČO 
POTREBUJETE
Prístup ku všetkým potrebným informáciám 
na novom multimediálnom displeji F-MAX. 
• 7,2 „ LCD dotyková obrazovka
• Rádio a USB pripojenie
• Voliteľná funkcia navigácie
• Režim Hands-free
• Kompatibilita s Apple CarPlay
• Bluetooth

AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
Pohodlné jazdenie pri ideálnej teplote počas 
každej sezóny.
•  Ľahko dostupné ovládanie klimatizácie.
•  Jednoduchý, funkčný dizajn.
•  Riadiaca jednotka klimatizácie poskytuje 

prirodzený prietok vzduchu a zároveň udržiava 
teplotu v kabíne.

PALUBNÁ DOSKA TYPU 
COCKPIT
Ergonomická palubná doska nového 
F-MAX poskytuje jednoduchý prístup 
ku všetkým riadiacim systémom.

Palubný počítač
Zobrazuje všetky údaje o jazde, ako je prejdená 
vzdialenosť a priemerná spotreba paliva.

Systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách (TPMS)
Snímač zhromažďuje informácie o teplote a tlaku pre 
každú pneumatiku.
Zaručuje ideálny tlak pneumatík pre bezpečnosť a 
úsporu paliva.
Zobrazuje hodnoty senzorov na displeji.

Indikátor zaťaženia nápravy
Zabraňuje nadmernému a nesprávnemu zaťaženiu 
zobrazením stavu zaťaženia zadnej nápravy.

Inteligentná údržba
Funkcia Inteligentnej údržby zobrazuje životnosť oleja 
vo vozidle.

Hodnotenie vodiča 
Ak je aktivované, analyzuje a boduje štýl jazdy na 
základe kritérií, ako brzdenie a zrýchľovanie počas 
jazdy a zobrazuje odporúčanie na obrazovke na 
zlepšenie jazdy.

Nastavenia pomocného ohrievača
Zmeňte teplotu a časovač na displeji.
Nezávislé vykurovanie počas krátkodobého 
parkovania využíva teplo z motora.

ŠIROKÁ OBRAZOVKA PRE VŠETKY 
INFORMÁCIE, KTORÉ POTREBUJETE MyView

Prispôsobiteľná technológia MyView zobrazuje všetky 
požadované údaje na vašej hlavnej obrazovke.



ŠPECIFICKÝ NAVIGAČNÝ 
SYSTÉM PRE NÁKLADNÉ 
VOZIDLÁ
Funkcia navigácie, ktorá mapuje ideálnu trasu 
pre ťahače a ťažké nákladné vozidlá.

ŽIVOT JE JEDNODUCHŠÍ 
S APPLE CARPLAY®

Ovládajte svoj smartfón prostredníctvom 
dotykovej obrazovky pripojením 

cez Apple CarPlay®.

7,2” MULTIMEDIÁLNA 
OBRAZOVKA S VIACERÝMI 

PREVÁDZKOVÝMI REŽIMAMI
7,2” dotykový displej s nočným a denným režimom.

VŠETKY INFORMÁCIE NA JEDNEJ 
OBRAZOVKE 
Na hlavnej obrazovke s jednoduchou obsluhou 
sa zobrazuje kalendár, rádio a všetky pripojenia 
na jednom mieste.

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČ-
NÝ SYSTÉM (ESP)
Udržiava rovnováhu vozidla pri rôznych 
cestných a klimatických podmienkach 
zasahovaním do brzdového systému, aby 
sa zabránilo nebezpečenstvu šmyku a pre-
vráteniu.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT 
(ACC)
Meria vzdialenosť od vozidla pred vami 
a nastavuje rýchlosť vozidla tak, aby sa 
zachovala ideálna vzdialenosť. 

AKTÍVNY NÚDZOVÝ 
BRZDOVÝ SYSTÉM (AEBS)
Meria vzdialenosť od vozidla pred vami 
a v prípade núdze brzdí, aby sa zaistilo 
bezpečné spomalenie vozidla.

OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
Pomáha šetriť palivo nastavením 
obmedzenia rýchlosti a dodržiavaním 
dopravných predpisov na cestách s 
obmedzením rýchlosti.

ASISTENT ROZJAZDU DO 
KOPCA
Zabraňuje šmyku vozidla počas štartu a 
pomáha pri manipulácii s vozidlom počas 
brzdenia alebo jazdy na klzkých cestách.

SYSTÉM VAROVANIA PRED 
VYBOČENÍM Z JAZDNÉHO 
PRUHU (LDWS)
Zvukové a vizuálne varovanie pred 
vybočením z jazdného pruhu počas jazdy.



MAXCRUISE
•  Analyzuje typ cesty a podmienky, automaticky upravuje rýchlosť.
•  Zlepšuje spotrebu paliva nového F-MAX pomocou inteligentného softvéru. 

TECHNOLÓGIA ÚLOŽISKA CLOUD
•  Bezpečne zaznamenáva všetky údaje o novom vozidle F-MAX a v prípade 

potreby ich analyzuje. 
•  Vyhodnotí všetky zaznamenané informácie a poskytne personalizované 

riešenia.

DIAĽKOVÁ DIAGNOSTIKA A AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
•  Potreby nového F-MAX sú diaľkovo diagnostikované a rýchlo sa podniknú kroky 

k zlepšeniu výkonu.
•  Rýchle, vzdialené a nepretržité aktualizácie pre softvér ConnecTruck.
•  Aktualizácie, ktoré zlepšujú výkonnosť vozidla.

INTEGRAČNÝ SYSTÉM MANAŽMENTU  
VOZOVÉHO PARKU 
•  Systém je štandardnou funkciou nového F-MAX bez potreby dodatočného 

hardvéru.
•  Majte kedykoľvek bezproblémový prístup k informáciám o vozidle.

TECHNOLÓGIA PODPORY JAZDY A  
VYHODNOCOVANIA JAZDY  
•  Funkcia asistencie pri jazde zabezpečuje úsporu paliva.
•  Analyzuje profil vodiča a ponúka nepretržité tipy na zlepšenie vášho komfortu.
•  Vypočíta výkonové skóre založené na mnohých parametroch.

 

INTELIGENTNÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA, 
KTORÁ ZVYŠUJE EFEKTIVITU A UĽAHČUJE ŽIVOT
Predstavujeme systém ConnecTtruck, ktorý vám umožní prístup ku všetkým 
informáciám týkajúcim sa nového F-MAX. Pomocou zariadenia ConnecTruck sa môžete 
kedykoľvek na diaľku spojiť so svojím vozidlom, aby ste mali informácie o polohe, stave 
paliva a výkonnosti.



DOKONALÁ HARMÓNIA MOTORA, PREVODOVKY 
A ZADNEJ NÁPRAVY

Nový F-MAX zabezpečuje úsporu paliva s výkonným motorom Ecotorq a ponúka 
jedinečný zážitok z jazdy s jeho 12-stupňovou automatizovanou prevodovkou ZF, ktorá 
zabezpečuje presné radenie.
Špeciálne vyvinutý softvér presne vypočíta správnu rýchlosť motora a prevodových 
stupňov pre rôzne cestné a jazdné podmienky prostredníctvom rozsiahleho testovania 
na cestách.
Vďaka špeciálnemu softvéru motor beží v čo najefektívnejšom rozsahu otáčok a 
zlepšuje spotrebu paliva. Optimalizovaný prevodový pomer zadnej nápravy pomáha 
prenášať energiu z motora na kolesá bez straty.
Táto dokonalá harmónia vám tiež prináša obrovskú brzdnú silu, okrem výkonu 
motorovej brzdy 400 kW dosiahne celkový brzdný výkon 1 000 kW s voliteľným 
intardérom.  



ECOTORQ 12,7L EU6 500HP
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ECOTORQ E6 MOTOR 
Nový motor Ecotorq vozidla F-MAX ponúka maximálny výkon a minimálnu spotrebu paliva 
za akýchkoľvek cestných podmienok.
• 500 Hp motor, krútiaci moment 2500 Nm.
• Rôzne režimy jazdy, ako napríklad režim Eco a Power , pomáhajú optimalizovať spotrebu paliva.
• E-viskózny ventilátor.
• Turbodúchadlo s premenlivou geometriou.
• Vodné čerpadlo a kompresor s viacerými možnosťami pracovných otáčok.
• Výkon motorovej brzdy 400 kW.
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* 1050, 1250 a 1300mm točnice sú tiež k dispozícii

 F-MAX  F-MAX LL
Rázvor 3600 3600
Výška točnice* 1100       1200 980
Predný previs 1450 1450
Zadný previs 875 875
Celková dĺžka 5925 5925
Celková dĺžka kabíny 2290 2290
Celková výška 3915        3930 3795
Celková šírka vozidla (bez spätných zrkadiel) 2540 2540
Predná svetlá výška 286        302 248
Zadná svetlá výška 238        253 203



VÝBAVA

n ŠTANDARD 
q	VOLITEĽNÉ
- NEDOSTUPNÉ

INTERNÁ A EXTERNÁ VÝBAVA   F-MAX F-MAX LL
LED denné svietenie n n

Osvetlenie zákrut n n

Predné a zadné hmlové svetlá n n

LED tlmené svetlá q q

Externá slnečná clona n n

Strešný spojler n n

Spojler za kabínou n n

Medzinápravový spojler q -
Hliníkové disky q q

Druhá palivová nádrž q n

Automatické svetlomety n n

Dažďový senzor n n

Kožený volant n n

Multifunkčný volant n n

Plne sklopné horné lôžko n n

8” displej n n

Multimediálny systém so 7,2” dotykovou obrazovkou q q

Navigačný systém pre nákladné vozidlá q q

Chladnička q q

Kávovar q q

Elektrické sklopenie kabíny q q

Teplovodné nezávislé kúrenie q q

Parkovacie kúrenie q q

940mm výška točnice dostupná s druhým jazdným režimom - n

Nastaviteľná predná svetlá výška (70mm) - n

 
ConnecTruck n n

Tempomat n n

LDWS (Asistent jazdných pruhov) n n

AEBS n n

Indikátor zaťaženia nápravy n n

ESP n n

ASR n n

Eco Roll n n

Uzávierka diferenciálu n n

Intardér + Adaptívny tempomat q q

MaxCruise (Prediktívny tempomat) q q

TPMS (Systém monitorovania teploty a tlaku v pneumatikách) q q

BALÍKY
COMFORT 

PLUS LUXURY
Sedadlo vodiča (prémiová látka) n n

Multimediálny systém so 7,2” dotykovým displejom n n

Chladnička n n

Parkovacie kúrenie n n

ConnecTruck n n

MaxCruise (Prediktívny tempomat) n n

Elektrické sklopenie kabíny n n

TPMS (Systém monitorovania teploty a tlaku v pneumatikách) q n

Hliníkové disky q n

Kávovar q n

LED tlmené svetlá q n

Dvojitá opierka ruky na sedadle spolujazdca q n

Medzinápravový spojler q n

TECHNOLOGICKÉ PRVKY VÝBAVY



NOVÝ FORD TRUCKS F-MAX SO ZNÍŽENÍM 
CELKOVÝCH NÁKLADOV PRE MAJITEĽOV

EFEKTÍVNOSŤ PRI NÍZKEJ SPOTREBE PALIVA
Vysoko účinný motor Ecotorq 500Hp zaručuje zníženú spotrebu paliva 
pomocou kompatibilných pohonných systémov.

Technológia Maxcruise umožňuje efektívnejšie používanie vozidla a znižuje 
náklady na pohonné hmoty. Systém identifikuje trasu pomocou topografických 
údajov GPS a poskytuje optimálny rozsah rýchlostí pomocou inteligentného 
softvéru na minimalizáciu spotreby paliva.

VŽDY NA CESTE S MINIMÁLNYMI PRESTOJMI
Rôzne servisné zmluvy a zvýšené intervaly údržby určené pre nový F-MAX vám 
ušetria viac.

Ľahko dostupné náhradné diely minimalizujú prestoje.

MAXIMÁLNA HODNOTA S VYSOKOU TECHNOLÓGIOU
Vybavený špičkovými technológiami a navrhnutý s použitím špičkových 
materiálov, Nový F-MAX prináša viac výhod pre majiteľov.

ÚČINNOSŤ PRI PRÁCI S PRIPOJENÍM CONNECTRUCK
Kompatibilita s integráciou v systéme FMS, ktorú poskytuje ConnecTruck, vám 
poskytne efektívnosť pri vašej práci.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom internetu a diaľková diagnostika vás 
udrží na ceste.
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MEDZINÁRODNÁ SIEŤ 
FORD TRUCKS
Prostredníctvom našej rozšírenej siete predajcov sme 
schopní zabezpečiť a poskytnúť technickú podporu vo 
veľmi krátkom čase a kdekoľvek.

IMPORTÉR FORD TRUCKS 
(PREDAJ A SERVIS)

SERVISNÉ CENTRÁ FORD TRUCKS 
(SERVIS)

IMPORTÉROM PRE  
SLOVENSKO JE  
DELTA-TRUCK S.R.O

IMPORTÉROM PRE 
MAĎARSKO JE  
DELTA-TRUCK KFT.



FARBY

METALICKÉ FARBY MATNÉ FARBY

DIFFUSED SILVER

MOONDUST SILVER

ABSOLUTE BLACK

RED RUSH

BLUE LIGHTNING

METAL BLUE

OPAL GREEN

FROZEN WHITE

BEIGE

DEEP ORANGE 

RACE RED

TRAFFIC BLACK

MOSS GREEN

CHROME YELLOW

SKY BLUE 

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie, farby a ceny modelov a položiek, ilustrované a opísané v tejto publikácii. Vlastnosti štandardného a voliteľného príslušenstva vozidla sa môžu z času na čas meniť. 
 Z tohto dôvodu sa prosím obráťte na našich autorizovaných predajcov. Obrázky použité v tomto katalógu sa môžu líšiť od vozidiel v predaji. Voľba akéhokoľvek voliteľného príslušenstva môže spôsobiť rozdiely medzi týmito špecifikáciami.  

Slovo Bluetooth je registrovaná značka a je vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Logá Apple CarPlay sú majetkom spoločnosti Apple Inc.

www.fordtrucks-slovakia.sk • www.deltatruck.sk
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Ford Trucks Oficiálny zástupca, Delta-Truck s.r.o.
Cesta na Senec 18, 821 04 Bratislava Slovakia / Slovensko
Tel: 00 421 917 093 074
marketing@deltatruck.sk


