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NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA 

DA – L1Z FORD TRANSIT CUSTOM 340 
TREND 

 
 

Barva a čalounění:    Odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003  

čalounění Lane / Max 
 

Model:    Transit Custom 340 Trend, Kombi L2, nosnost 1 222 kg / 3 365 kg,  

2.0 TDCi 96 kW / 130 k / 385 Nm, 6 st. převodovka  
 
Vozidlo je určeno výhradně k dopravě osob včetně hasičů bez výzbroje. Maximální počet 
přepravovaných osob je 9 (8+1). Vozidlo je vybaveno světelným výstražným zařízením modré barvy 
s akustickou sirénou umístěným na přední části střechy, 2 modrými LED světly v přední části vozidla 
a světelným výstražným zařízením modré a oranžové barvy umístěným na horní straně zádi vozidla. 
 

Rozměry vozidla 

 
 Celková délka   5,34 m 
 Celková šířka    2,04 m 
 Celková výška   2,14 m 

 
 

Hmotnosti vozidla 
 

 Provozní hmotnost  2 143 kg 
 Největší povolená hmotnost 3 365 kg 
 Největší povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného 2 400 kg 
 Největší povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného    750 kg 

 
 
Technické parametry vozu: 

 
- Airbag spolujezdce, vypínatelný 

- Airbag řidiče 
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- Alternátor 150A 

- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění 

- Bez přepážky 

- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik 

- Boční posuvné dveře vpravo 

- Celoplošné kryty kol 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- Denní svícení 

- Dva sklopné klíče 

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka 

- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením 

- Elektrické přídavné topení vpředu 

- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, 

asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly 

- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat 

provozní kapalinu AdBlue®  i mimo servisní intervaly 

- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva 

- Gumová podlaha ve všech řadách 

- Interiér Trend 

- Konfigurovatelné zamykání 2 

- Kožená hlavice řadící páky 

- Lapače nečistot vzadu 

- Madlo na B sloupku vpravo 

- Manuální klimatizace vpředu 

- Mlhové světlomety vpředu 

- Monitoring tlaku v pneumatikách 

- Obložení stropu ve všech řadách 

- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky 

- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350 

- Odbočovací světla statická 

- Okno v zadních dveřích s vyhříváním 

- Osvětlení nákladového prostoru 

- Palivová nádrž 80 l 

- Palubní počítač 

- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety 
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- Pevná okna v druhé řadě 

- Podélně a výškově nastavitelný volant 

- 2 reproduktory vzadu 

- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na 

volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu 

- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, 

dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem 

- Samostatná baterie 

- Schůdek v zadním nárazníku 

- Stop-start systém 

- Stropní konzole vpředu 

- Středně vysoká střecha 

- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE 

PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15 

- Trojsedadlo v třetí řadě 

- Tónovaná skla 

- Upínací oka pro náklad, 4 ks 

- Vnitřní kryty podběhů vpředu 

- Zadní stěrač 

- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180° 

- Šedá maska chladiče 

- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm 

 
 

Servisní interval: 60 000 km / 2 roky 

 

Servis:  

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující 
ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let. 
 

Záruční podmínky:  

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance 
na 1 rok platná po celé Evropě, možnost prodloužení záruky Ford Protect na 5 let / 120 000 km za 
zvýhodněných podmínek. 
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Výbava na přání: 

- Rezervní ocelové kolo. 
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a 

kontrola hladiny kapaliny ostřikovače. 
- Sklopná opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u 

úzkého trojsedadla). 
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka. 
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu 

jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm. 

 
Úprava DA dle specifikace: 

Modrá majáková rampa Supervisior ECO 1180 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá LED 
C4 do masky vozidla, přídavná výstražná světla oranžová LED C4 dozadu vozidla, přídavná výstražná 
světla modrá LED C4 dozadu vozidla, siréna IW1 (4 tóny) s reproduktorem HT100C, Pracovní světlo LED, 
magnetické 2x, vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600 + anténa . 
 

Možnost příplatkové výbavy: 

Lampička na čtení na straně velitele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Světelné výstražné zařízení modré 
barvy s akustickou sirénou 

Modrá LED světla 

Světelné výstražné zařízení modré 
a oranžové barvy 
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Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM4600: 
 

 radiostanice je umístěna ve střešní přihrádce na sedadly spolujezdce a velitele 
 zapnutí  / vypnutí radiostanice tlačítko STANDBY ON/OFF 
 ovládání hlasitosti pomocí otočného kolečka hlasitost 
 přijímaní vysílání při zapnuté radiostanici pomocí na zvoleném kanálu 
 vysílání hovoru pomocí klíčovacího tlačítka na ručním mikrofonu 
 předvolby radiostanice pomocí tlačítek 1, 2, 3, 4 

 
 

Ovládání zvláštního výstražného  a zvukového zařízení: 
 

 zapnutí / vypnutí  otočením kolečka OFF – VOLUME 
 po zapnutí svítí podsvícený ovládací panel VRZ 
 ovládání hlasitosti reproduktoru otočením kolečka OFF – VOLUME 
 mluvení do reproduktoru  pomocí tlačítka mikrofonu 
 ovládání majáku pomocí kolébkového vypínače 
 zapnutí / vypnutí modré rampy, předních a zadních zábleskových světel LED modré barvy – 

kolébkový vypínač do střední polohy (4) 
 zapnutí / vypnutí oranžových zábleskových světel vzadu – kolébkový vypínač do dolní polohy (5) 
 ovládaní sirény středním otočným kolečkem 

1. RADIO – přenos radia do reproduktoru sirény, nefunkční 
2. PA – bez sirény 
3. STANDBY – bez sirény 
4. WALL, YELP, HILO – různé zvuky sirén 

Tlačítko MAN – při stisku a zapnutém ovládání houká siréna WALL 
Tlačítko HORN – při stisku a zapnutém ovládání jde bzučák (nebezpečí) 

Ovládání zvláštního výstražného 
a zvukového zařízení  

Vozidlová radiostanice 
MOTOROLA DM4600 
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 Modré zábleskové světla LED vpředu v masce vozidla jsou vypínatelná kolébkovým vypínačem 
č. 3, pro provoz je dobré mít trvale nastaveno zapnuto 

 Pracovní osvětlení LED v lištách na bocích vozidla – zapnutí / vypnutí vypínačem č. 2 
 Nabíječe svítilen PELI 3765 LED  – zapnutí / vypnutí vypínačem č. 1 

 
Veškeré pokyny a postupy týkající se obsluhy vozidla jsou uvedeny v „Návodu k obsluze pro 
vlastníky“. 

 
Seznam požárního příslušenství vozidla 
 

 1 x PHP práškový P6Te 
 1 x PHP sněhový S5H 
 1 x lékárnička pro hasičské vozy, typ III. 
 1 x vytyčovací páska 500 m 
 12 x vyšetřovací nitrilové rukavice jednorázové 
 2 x ruční přenosná svítilna Survivor 
 2 x magnetické světlo LED 
 1 x řezač pásů a rozbíječ skla 
 1 x vyprošťovací ruční nástroj  

 

Cena vozidla pro rok 2016 od 900 000 do 950 000,- Kč vč. DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHP sněhový S5H 

Lékárnička pro hasičské vozy, typ III 

Ruční svítilna Survivor – 2 x 

Vytyčovací páska 500 m 
Vyšetřovací nitrilové rukavice jednorázové  - 12 x 
Magnetické světlo LED – 2 x 
Řezač pásů a rozbíječ skla 

PHP práškový P6 Te 

Vyprošťovací ruční nástroj 
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