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FAKTA 
FORD TRANSIT 
CUSTOM
Provkörd modell: Transit Custom 310 L2 

Trend Skåp, 2,2 TDCi, 125hk

Komfort: god komfort i skåpet, men nå-

got burkig körkänsla

Säkerhet: förarkrockkudde standard, si-

doairbags samt krockgardiner som tillval

Utrustning: Mycket utrustning som stan-

dard och mycket tillval

Konkurrenter (i urval): Toyota Hilux, 

Nissan Navara, Isuzu D-Max

Serviceintervaller:  5000 mil/2 år

Grundpris, exkl. moms:  246 240 kr

Motoralternativ: Provkörd bil: 125 

hk/350 Nm. Finns även med 155 hk/385 

Nm eller i 270 S bas 100 hk/310 Nm. Alla 

motorer är 2,2 TDCi

Lastutrymme:  6,83 m3 (provkörd bil) 

finns också med 5,95 m3

Växellåda:  6-växlad manuell

Bränslealternativ l/mil: 0,69

Miljöklassning:  Euro 5

Miljöbil: Nej

CO2-utsläpp: 183 g/km

Max lastvikt:  1 038 kg

Max dragvikt:  2 250 kg

2-hjulsdriven (framhjulsdrift)

Lansering i Sverige: januari 2013

Webbsida: www.ford.se/transportbilar 
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TRANSIT CUSTOM
- UTMANAREN
FORD UTMANAR KONKURRENTERNA I MELLANKLASSEN MED 
SPRILLANS NYA TRANSIT CUSTOM. BILEN HÅLLER RAKT IGE-
NOM HÖG STANDARD OCH HAR NÅGRA TILLVAL SOM LYFTER 
REJÄLT.  AV :  A N D E R S  M Y R D A L

PÅ SENARE TID har Fords bilar fått sig 
en rejäl designmässig uppryckning, 
i något biljätten kallar för Kinetic 
Design. Custom är inget undantag. 
De första intrycken av bilen är en 
tilltalande modern form, med snygg 
och praktisk inredning i hytten och 
att man sitter högt placerad med god 
sikt. Men till personbilskänsla, som de 
flesta billeverantörer tjatar om, är det 
en bra bit kvar. 

Multimediasystemet, som sitter i 

den bil vi provkör, är ett tillval värt att 
satsa på för dig som går i Fordtankar. 
Ett smart och lättmanövrerat system, 
det är till exempel lätt att ställa in 
mobiltelefonen via Bluetooth och att 
använda GPS:en. 

Den höga placeringen av växelspa-
ken gör det enkelt att växla. Men kör-
komforten får inte lika högt betyg som 
upplevelsen av hyttens genomtänkta 
lösningar. Kanske påverkar det att den 
bil vi kör är utrustad med en 125-häs-

tars motor? Förmodligen höjer motorn 
med 155 hästar körupplevelsen en hel 
del? För dig som vill ta det lite lugnare 
finns bilen även med 100 hästar.

Årets skåpbil
Bilen knep nyligen det åtråvärda 
priset ”International Van of the Year 
2013”. Juryns motivering löd bland an-
nat: ”Körglädjen och de låga ägande-
kostnaderna”.  

Vi håller dock inte helt med juryn 

om körglädjen utan anser att en något 
burkig känsla infinner sig, både vid 
körning i låga och höga hastigheter.

Transit Custom finns i ett antal olika 
modeller. Den bil vi kör är utrustad 
med det mesta i tillvalsväg och full-
proppad med ny innovativ teknik som 
kan göra många gröna av avund.  

Backkameran, som projicerar rörliga 
bilder i färg på innerbackspegeln, är 
oerhört imponerande och fungerar 
även i mörker. Kameran som sitter i 
Custom är likadan som den i Ranger 

Wildtrak, som vi nyligen provkörde. 
Men det hindrar oss inte från att på 
nytt låta oss imponeras. 

Koll på accelerationen
Funktionen för accelerationsreglering 
förbättrar bränsleekonomin genom att 
förhindra snabbare acceleration när 
bilen körs olastad jämfört med tungt 
lastad. Den som vill briljera på byg-
get kan även utrusta bilen med Lane 
Keeping Alert – som kort beskrivet 
är konstruerat för att hindra att bilen 

glider över i ett annat körfält. Föraren 
varnas genom vibrationer i ratten. 

Det verkar som Ford har tänkt på 
det mesta. Ford SYNC-systemet med 
akuthjälp ringer automatiskt upp larm-
tjänst när en krockkudde utlöses. Det 
som också ger bilen en fördel är det ut-
ökade lastutrymmet. Även den modell 
med minst skåp (L1) tar gods på upp 
till tre meters längd och tre Europallar. 
Custom är en bra och innovativ bruks-
bil för de flesta yrkesgrupper som har 
behov av ett skåp runt sex kubikmeter, 
men det är inte någon bil man längtar 
efter att köra. 6

Imponerande backkamera, lättnavigerat multime-
diasystem, smart förvaring under passagerarsätet, 
innovativa tillval, praktisk inredning i hytten

Något burkig körkänsla, felplacerad mugghål-
lare, delad sidoruta fram

Ford Transit Custom är ”Inter-

national Van of the Year 2013”.

Marknadens bästa 

backkamera?

”BACKKAMERAN, SOM 
PROJICERAR RÖRLIGA BILDER I 
FÄRG PÅ INNERBACKSPEGELN, 
ÄR OERHÖRT IMPONERANDE”

Transit Custom är det första fordonet i 

sitt segment som lyckas få det högsta 

betyget, fem stjärnor, av den oberoende 

bilsäkerhetsorganisationen Euro NCAP.

Custom är en bra bruksbil för 

dig som har behov av ett skåp 

runt sex kubikmeter.


