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Connect Pro�  + utstyrsliste:

Tourneo Connect AWD Varebil Pro� + utstyrsliste:

• Drivsto� varmer med timer
• Xenon hovedlys med LED kjørelys
• Aluminiumsfelger 16”
• Automatisk klimaanlegg (2-soner)
• Regnsensor og automatiske hovedlys
• LED vareromsbelysning

• Adaptiv cruisekontroll med 
 trafi kkskiltgjenkjenning
• Blindsonevarsler med varsel 
 for kryssende trafi kk
• Nøkkelfritt system
• Aktiv parkeringsassistent
• Parkeringssensor foran og bak
• Kollisjonsvarsler

• Tilhengerfeste
• Nøkkelfri start
• Elektrisk innfellbare sidespeil
• DAB+ med 4,2” display m/� ernkontroll på ratt
• Ryggesensor
• Cruisekontroll. Inkluderer skinnratt

• Elektrisk parkeringsbrems
• Unnamanøvreringsassistent
• Tilhengerassistent
• Navigasjon
• Oppvarmet frontrute
• Oppvarmet ratt
• Ryggekamera

• Kollisjonspute passasjer
• Nødbremseassistanse 
• 12V – Strømuttak bak
• Skvettlapper foran og bak

• 10” touchskjerm med infotainmentsystemt
• 10,25” digitalt instrumentpanel
• 6 høyttalere og DAB+
• LED hovedlys med automatisk nær-/� ernlys
• Tilhengerfeste (fastmontert)
• 2-sone automatisk klimaanlegg
• mm

TRANSIT CONNECT (3,0m3 - 3,7m3)

 TOURNEO CONNECT AWD VAREBIL PROFF+ 

Quaife Grip Control
(mekanisk di� erensialbrems) reduserer uønsket hjulspinn, 
spesielt på løse eller ujevne underlag, ved å sende kra�  til hjulet 
med best veigrep. Det bidrar til å holde stø kurs og forbedrer 
varebilens stabilitet når du trenger det mest. 

AWD



Nye Ford E-Transit
Utslipsfrie leveranser

Ford E-Transit utstyrsliste:

Kompromissløs. Helelektrisk. Nye Ford E-Transit er vår første helelektriske varebil. Bygget for å være like tø� , kapabel
og allsidig som alltid, nå også med null utslipp under kjøring. Elvarebilen drives av et 400-volts høyspentbatteri med
68 kWt utnyttbar kapasitet, og er designet for å hjelpe virksomheten din samtidig som den når bærekra� smålene.
Batteriet leverer en imponerende rekkevidde på opptil 317 km på én enkelt lading. E-Transit varebil er tilgjengelig i to 
takhøyder og tre lengder, med opptil 15,1 kubikkmeter lastevolum og 1758 kg nyttelast. I tillegg leveres E-Transit som 
ChassisCab (skapbil og planbil) med en nyttelast på inntil 2090 kg og DobbelCab personbil med stort varerom.

• Cruisekontroll
• Parkeringssensor foran/bak (Ikke chassis)
• Regnsensor
• Kollisjonsvarsler m/autobrems bil/fotgjenger
• Filvarsler/holder
• Automatisk nedblending av hovedlys
• SYNC 4 med 12” TFT skjerm og navigasjon  
• Nytt Elektronisk klimaanlegg
• Ny dreibar girvelger
• Ny elektrisk parkeringsbrems

• Ny nøkkelfri startknapp
• Oppvarmet dobbelt passasjersete
• Oppvarmet frontrute
• Oppvarmede el. justerbare sidespeil
• Bakkestartassistanse
• Ford Pass Connect modem
• Fjernstyrt sentrallås
• Sidevindassistanse
• Veltebeskyttelse
• Høyde og lengdejusterbart ratt

• Over-the-air oppdateringer
• Forvarming/kjøling av kupe
• 3 kjøremodus: Normal, ECO, glatt
• Digitalt farge instrumentpanel
• ABS/Elektronisk Stabilitets kontroll
• Uavhengig hjuloppheng bak
• Ladekabel 8 m (3-fas, 32 Amp)
• 115 kW hurtiglading
• m.m

NYE FORD E-TRANSIT

317 km
Helelektrisk 
rekkevidde

1758 kg
Maks. 
nyttelast

15,1 m3

Maks.
lastevolum

34 min
15-80% DC 
hurtiglading



Neste generasjon E-Transit Custom

NYE E-TRANSIT CUSTOM

 TRANSIT CUSTOM (6,0m3 – 8,3m3)

Transit Custom Trend kampanjebil er utstyrt med bl.a:Quaife Grip Control
(mekanisk di� erensialbrems) reduserer uønsket 
hjulspinn, spesielt på løse eller ujevne underlag, 
ved å sende kra�  til hjulet med best veigrep. 
Det bidrar til å holde stø kurs og forbedrer 
varebilens stabilitet når du trenger det mest. 

• Skyvedør på h+v side
• Parkeringssensorer foran og bak
• Dieselvarmer med � ernkontroll
• Quaife Grip Control
• Tilhengerfeste
• Ryggekamera

• Ford Pass Connect
• Oppvarmet frontrute
• Cruisekontroll
• Roll Stability Control
• Regnsensor
• m.m

Vinner av International 
Van of the Year 2020**

**) The International Van-of-the-Year (IVOTY) organization is an international organization registered as IVOTY Co Ltd. with the trading name “International Van of the Year”, and 
established in 1992. From 2009, the International Pick-Up Award (IPUA) was formed as an a�  liate prize to the IVOTY.

Europas mest solgte varebil† har blitt elektrisk.
Den nye E-Transit Custom: Bygget fra grunnen som elektrisk varebil og tilgjengelig med neste generasjons tilkoblede teknologi.
Leverer velkjente egenskaper, men som en helelektrisk varebil for økt e� ektivitet og nullutslipp.
Den elektriske varebilen er også fullpakket med intelligent programvare og tilkoblede verktøy fra Ford Pro, som hjelper 
deg med å være en hverdagshelt i arbeidstiden, maksimere dri� stiden til kjøretøyet og øke produktiviteten for bedri� en din.

Varebilen din har aldri jobbet hardere.

KOMMER 
SNART!



NYE FORD RANGER RAPTOR
Overlegen. Overalt.

Gjør deg klar for helt nye Ford Ranger Raptor: den ultimate 4x4 fra Ford Performance.
Ford Ranger er kjent for å være tø� , men den helt nye, neste-generasjon Raptor er den tø� este hittil. Utstyrt med en 
Twin-turbo 3,0 liter V6 EcoBoost-bensinmotor, � æring med Fox støtdempere og ekstrem “Baja”-kjøremodus. 
Dette kjøretøyet er skapt for å yte under ekstreme forhold.

• 12,1” multifunksjonsskjerm med 
 SYNC4 og navigasjon
• 12,4” digitalt cluster
• 17” aluminiumsfelger og “all terrain”-dekk
• Beskyttelsesplate under motor og drivsto� tank
• Parkeringssensor foran og bak 
 med automatisk parkeringsassistent
• Akustisk laminert og oppvarmet frontrute
• Automatisk justering av støtdempere
• Raptor sportsseter med Raptor logo
• 10-veis justering av førersete

• Filski� evarsler
• Blindsonevarsling
• Tilhengerassistent
• FordPass Connect
• 10-veis justering av passasjersete.
• Integrert innsteg ved lasteplan.
• Valgbare kjøremoduser.
• Fox 2,5-tommer 
 Live Valve støtdempere
• Matrix LED hovedlys med
  LED kjørelys 

• LED tåkelys foran
• Elektrisk parkeringsbrems
• Nødbremsassistent
• Intelligent cruisekontroll
• 360 utvendig belysning
• B&O lydanlegg med 10 høyttalere
• 360 graders kamera
• Trådløs lading
• 2 sone automatisk klimaanlegg
• Trafi kkskiltgjenkjenning
• mm

Ford Ranger Raptor utstyrsliste:

HELT NYE  RANGER RAPTOR



ASFord Explorer 
ladbar hybrid varebil

Nye Ford Explorer er en SUV som oppfyller de fl este ønsker.
Det allsidige interiøret har en stilig fi nish og med generøs oppbevaringsplass.
En avansert ladbar hybrid drivlinje kombinert med et intelligent fi rehjulstrekksystem leverer imponerende 
kra�  og ytelse. Med en rekke ekstra funksjoner og smarte teknologier er Ford Explorer konstruert for at du 
skal kunne utfordre verden uten å ofre verken komfort eller stil.

• 457hk
• 825Nm
• 10-trinns automatgir
• 2.500kg hengervekt
• 360-graders kamera

• Adaptive Cruisekontroll med køassistent og fi lsentrering
• Tilhengerfeste
• Metallic lakk
• m.m.

Ford Explorer utstyrsliste:

NYE FORD EXPLORER VAREBIL



FRONTBØYLER, EKSTRALYS OG 
LYSPAKKER TIL DIN BIL.

Antec komplett lyspakke med frontbøyle 
og Lazer Lamps® Ekstralys.

Komplette lyspakker med ekstralys innfelt 
i grillen.

Lazer Linear 18 ELITE, montert på skiltplate. 
Passer på alle biler.  



Med Ford Video Check får du tilsendt video av den 
tekniske gjennomgangen av bilen din. Eventuelle 
nødvendige utbedringer vil bli priset og du kan 
godkjenne arbeidet og prisen direkte i løsningen.

Spør om en gratis Ford Video Check 
neste gang du har varebilen på 
service. Fordi god service starter 
med fullt innsyn.

MELHUS BIL –  Midt-Norges største forhandler av Ford person- og varebiler.
Som fi rmabilkunde hos oss skal du være trygg på at du får riktig rådgiving og veiledning ved kjøp eller leasing av din nye fi rmabil. 

Vi setter høye standarder for kvalitet, service og kundeoppfølging. Vi gir oss ikke før du er #heltfornøyd!
Ta kontakt med en av våre selgere for et tilbud på skreddersydd løsning som er 100% tilpasset ditt behov og ønsker.

TRONDHEIM
Torstein Sjøholtstrand

torstein.sjoholtstrand@melhusbil.no
Mobil: 959 39 351

ORKANGER
Bjørn Wraalsen

bjorn.wraalsen@melhusbil.no
Mobil: 907 65 657

TRONDHEIM
Anders Fredrik Skarland

anders.fredrik.skarland@melhusbil.no
Mobil: 91 90 66 09

STEINKJER
Anette Hammer

 varebilsenteret@melhusbil.no
Mobil: 992 38 432

STJØRDAL
Morten Johnsen

morten.johnsen@melhusbil.no
Mobil: 960 13 334

Nyhet!
Ford Video Check
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TRONDHEIM
Tor Erling Mellingsæter

tor-erling.mellingsaeter@melhusbil.no
Mobil: 934 07 423


