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S-MAX ST-Line v unikatni kovinski barvi Lucid Red (za doplačilo).



ZAŽIVITE POLNO 
ŽIVLJENJE
Nova obzorja. Družinska potovanja. Presenetljivi obvozi. 
Kamorkoli vas popelje življenje, bo Ford S-MAX poskrbel, 
da boste potovali udobno in prispeli v slogu. Osupljivo 
oblikovanje se prepleta s prefinjeno tehnologijo in 
dinamično vozno izkušnjo, kar prinaša užitek na vsakem 
potovanju. Za še višjo raven zmogljivosti in učinkovitosti pa 
prefinjeni novi S-MAX Hybrid združuje električno in 
bencinsko energijo ter tako zagotavlja manjše emisije 
izpušnih plinov, odlično prilagodljivost in zmogljivo vozno 
izkušnjo. Njegove inovativne tehnologije brezhibno 
sodelujejo z vozilom in vami ter iskalcem pustolovščin in 
aktivnim družinam omogočajo brezkompromisno 
premagovanje razdalj.

S-MAX ST-Line v kovinski barvi Moondust Silver (za doplačilo).
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S-MAX HYBRID

NAJBOLJŠE IZ OBEH SVETOV
Novi S-MAX Hybrid, ki ga poganja tehnologija hibridnih električnih 
vozil, združuje električno in bencinsko energijo ter tako zagotavlja 
lahkotno in prefinjeno vožnjo.

S tekočim preklapljanjem med elektromotorjem in bencinskim 
motorjem odpravlja zaskrbljenost glede dosega, da lahko uživate v 
vožnji. Da je celoten sistem še učinkovitejši, regenerativno zaviranje 
zajame do 90 % energije, ki bi se običajno izgubila med zaviranjem, in 
jo uporabi za polnjenje visokonapetostne baterije.

S-MAX Hybrid je opremljen z elektronsko krmiljenim samodejnim 
menjalnikom s porazdelitvijo moči za uglajeno, učinkovito in 
vznemirljivo odzivno vožnjo ter omogoča izključno električni in 
kombinirani bencinsko-električni pogon. Inovativna instrumentna 
plošča zagotavlja takojšnje povratne informacije o tem, kako vaš 
način vožnje vpliva na učinkovitost.

 ■ Tehnologija hibridnega električnega vozila združuje prednosti 
električne in bencinske energije

 ■ Regenerativno zaviranje zajame energijo, ki se običajno izgubi 
med zaviranjem, in jo uporabi za polnjenje visokonapetostne 
baterije

RAZIŠČITE1

S-MAX Vignale FHEV.



BREZ KOMPROMISOV
Ne pristajate na kompromise. Če potrebujete avto, ki omogoča prevoz 
do sedmih* potnikov, je prostoren in udoben ter obenem navdušuje s 
svojim videzom, imate samo eno izbiro. Ford S-MAX očara z obilico 
prostora za vse, razen za kompromise. Vsak sedež v drugi vrsti ima 
držala ISOFIX za varnejšo in lažjo pritrditev otroškega avtomobilskega 
sedeža. Ker je vodno hlajena litij-ionska baterija nove hibridne 
različice premišljeno nameščena pod tlemi, je prostor kar se da 
učinkovito izkoriščen. Vstopite in uživajte življenje v polnem obsegu.

RAZIŠČITE1

*Možnost namestitve do sedmih oseb z vgrajeno tretjo vrsto sedežev (za doplačilo).

S-MAX Vignale v posebni kovinski barvi Magnetic (za doplačilo) in Windsor 
mikroperforiranim usnjenim oblazinjenjem sedežev v Cashmere barvi.



*Možnost namestitve do sedmih oseb z vgrajeno tretjo vrsto sedežev (za doplačilo).

S-MAX Vignale v unikatni kovinski barvi Blue Panther (za doplačilo).

NOVA OBLIKA 
PREFINJENOSTI
Z obilo prostora za do sedem oseb* Ford S-MAX Vignale odraža 
popolno prefinjenost in izbrano tradicijo rokodelstva združuje z vrsto 
naprednih tehnologij. Posebej za Ford Vignale izbrano usnje v barvi 
Ebony ali Cahmere razvaja z naravno mehkobo kot pri rokavicah in z 
oblazinjenjem armaturne plošče, vrat in elegantno prešitih sedežev 
poskrbi za izjemno razkošen občutek.

RAZIŠČITE1



PANORAMSKO STREŠNO 
OKNO
Uživajte lepote izjemnih pokrajin v udobju svojega Forda S-MAX-a. 
Panoramsko strešno okno polne dolžine omogoča, da vas pobožajo 
sončni žarki, atermični sloj in senčnik z električnim pomikom pa 
zagotavljata senco in zasebnost. Občutek udobja, ki ga ponuja Ford 
S-MAX s panoramskim strešnim oknom, se še poveča z atermičnim 
vetrobranskim steklom in izvlečnimi ročnimi senčniki v zadnjih vratih 
(za doplačilo). 

RAZIŠČITE1

S-MAX ST-Line z oblazinjenjem v kombinaciji Salerno usnja in Miko Suede v barvi 
Ebony z rdečimi šivi.



Upoštevajte: Popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. 100-odstotno povezani. Pri uporabi funkcije AppLink lahko nastanejo dodatni stroški. Ali sta Apple 
CarPlay in Android Auto na voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije. Posodobitve zemljevidov so brezplačno na voljo v omejenem obdobju po registraciji 
vozila.
*Ne dopustite motenj med vožnjo. Ko je izbrana prestava za vožnjo, so lahko nekatere možnosti blokirane. Nekatere funkcije niso združljive z vsemi telefoni.
**Vgrajeni modem bo povezan ob dobavi vozila. Sami lahko izberete/prekličete deljenje določenih podatkov z drugimi. Ford Pass Connect je brezplačno na voljo 5 let.
†Funkciji Live Traffic in obveščanje o nevarnostih v okolici v Sloveniji nista na voljo.
††Zagon na daljavo je na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom.
‡Ford eCall posreduje lokacijo vozila in potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga v ustreznem jeziku poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah.
øAplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in podatkov lahko veljajo določene tarife. 

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom, da zagotovi 
preprosto komunikacijo in navigacijo*. Funkcija AppLink omogoča upravljanje 
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC, Apple CarPlay in Android Auto pa 
poskrbita, da lahko barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") 
uporabite kot zaslon svojega pametnega telefona. Za telefoniranje, pisanje in 
poslušanje sporočil ter upravljanje glasbe in navigacijskega sistema lahko 
uporabite zaslon na dotik ali preproste izgovorjene ukaze (na voljo v 
določenih jezikih).

FORDPASS CONNECT
Modem FordPass Connect, ki je vgrajen v vaše vozilo, omogoča pestro paleto 
funkcij, zasnovanih za preprostejšo in prijetnejšo vožnjo.** Med njimi sta tudi 
funkcija Live Traffic†, ki pošilja informacije o prometu neposredno v navigacijo 
sistema SYNC 3, in obveščanje o nevarnostih v okolici†, ki vas opozori, da se 
bližate nevarnosti, še preden naletite nanjo. V primeru nezgode sistem eCall‡ 
potnikom pomaga poklicati reševalne službe in jim sporoči vašo lokacijo.

APLIKACIJA FORDPASS
Z aplikacijo FordPassØ lahko kar najbolje izkoristite izkušnjo povezanega 
avtomobila, saj vam s pametnimi funkcijami prek pametnega telefona na 
daljavo omogoča dostop do še več funkcij. Tako lahko za popolno 
brezskrbnost vozilo zaženete††, zaklenete ali odklenete, ne glede na to, kje 
ste, in celo odmrznete vetrobransko steklo ter v mrzlem zimskem jutru 
aktivirate ogrevanje sedežev in volana (če je ta funkcija del opreme).  
(Na voljo samo v državah EU.)

RAZIŠČITE1
POVEZANI IN Z NADZOROM



Prilagodljiva osvetlitev z 
dinamičnimi žarometi LED
Zaznava različne pogoje in izbere ustrezen vzorec 
svetlobnega snopa. Dinamična osvetlitev ovinka 
usmeri svetlobni snop v zavoj, da vidite dlje in prej. 
Del žarometov so dnevne luči s tremi vrsticami 
svetil LED, ki delujejo tudi kot smerniki in pri tem 
zaporedoma utripajo v smeri vožnje (del paketa 
za doplačilo, serijsko pri Vignale).  

Dolge luči brez bleščanja
Omogočajo vam, da vozite z nezasenčenimi 
lučmi, ne da bi slepili druge uporabnike v prometu. 
Tipala spremljajo promet pred vozilom in 
prilagodijo vzorec dolgih luči ter tako preprečijo 
slepljenje drugih udeležencev v prometu, obenem 
pa za boljšo vidljivost osvetlijo ostanek ceste (del 
paketa za doplačilo pri Titanium in ST-Line, 
serijsko pri Vignale).

Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go 
Vzdržuje ustrezno razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, ter lahko celo povsem 
ustavi avto in ponovno spelje, ko to omogočajo razmere v prometu (del 
paketa za doplačilo).

Aktivna pomoč pri parkiranju
vam lahko pomaga parkirati vzporedno (bočno) 
ali pravokotno. Ko jo aktivirate, vam sistem med 
vožnjo pomaga prepoznati ustrezno parkirno 
mesto in vas samodejno usmerja vanj, medtem 
ko vi upravljate s stopalkami (ob napotkih na 
zaslonu in zvočnih signalih). Pomoč pri vožnji iz 
parkirnega mesta vam na podoben način pomaga 
pri vključevanju bočno parkiranega vozila nazaj v 
promet (del paketa za doplačilo).

Sprednja širokokotna kamera
Naprej usmerjena kamera s tehnologijo deljenega prikaza zagotavlja skoraj 
180-stopinjski pregled območja pred vozilom ter vam pomaga pri parkiranju 
in ponovnem vključevanju v promet, ko je vidljivost omejena (del paketa za 
doplačilo).

ZNAČILNOSTIRAZIŠČITE1



Prostoročno pomična prtljažna 
vrata
Omogoča nadvse preprosto odpiranje in zapiranje 
prtljažnih vrat S-MAX-a tudi takrat, ko imate 
polne roke. S ključem v žepu ali torbi preprosto 
nežno zamahnite z nogo pod sredino zadnjega 
odbijača in prtljažna vrata se bodo pomaknila v 
ustrezno smer, ne da bi se morali česa dotakniti 
(del paketa za doplačilo).

Ergonomski sedeži s certifikatom 
AGR*
Izdelani so za podporo vašemu hrbtu. 
Ergonomsko zasnovana, v 18 smereh nastavljiva 
sprednja sedeža s certifikatom AGR sta idealna za 
dolga potovanja (za doplačilo pri Titanium).
*Pečat kakovosti AGR (Aktion Gesunder Rücken = Kampanja za zdrav hrbet): S 
potrdilom in priporočilom združenja Forum za zdrav hrbet – boljše življenje in 
Zveznega združenja nemških šol za zdravo hrbtenico. Več informacij: AGR e.V., 
Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Nemčija. Telefon + 49 4761/92 63 580.

Sistem sprednjih brisalcev Ford 
Clearview
Izboljša vidljivost, saj tekočino za čiščenje dovaja 
neposredno na pot vsake metlice brisalca, ko se 
ta premika čez vetrobransko steklo (serijska 
oprema).

Pomoč pri preprečevanju trka z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev
Zaznava nevarnost trčenja z drugimi vozili, 
kolesarji in pešci ter vam lahko pomaga preprečiti 
nezgode ali vsaj zmanjšati njihove posledice. Če 
sistem zazna nevarnost trčenja, voznika opozori s 
prikazom in zvočnimi signali ter pripravi zavore. Če 
voznik ne ukrepa, sistem samodejno zavira s 
polno močjo (del paketa za doplačilo)
 Pomoč pri preprečevanju trka s samodejnim zaviranjem v sili lahko zazna pešce, 
a ne pri vseh pogojih in ne nadomešča varne vožnje. Glede omejitev sistema 
glejte navodila za uporabo vozila.

Prepoznavanje prometnih znakov
Sistem je zasnovan za samodejno prepoznavanje 
standardnih prometnih znakov za omejitev 
hitrosti; veljavno omejitev prikaže na zaslonu 
potovalnega računalnika (serijska oprema).

Nadzor mrtvih kotov z opozarjanjem 
na prečni promet za vozilom
Če drugo vozilo – avto, kombi ali tovornjak – med 
vožnjo vstopi v vaš mrtev kot, vas sistem opozori z 
lučko, ki je vgrajena v ustrezno zunanje vzvratno 
ogledalo. Območje zaznavanja se glede na hitrost 
vozila spreminja v razponu do 18 metrov. Tipala pri 
vzvratni vožnji iz pravokotnega parkirnega mesta 
preverijo območje levo in desno ter vas s prikazom 
in zvočnimi signali opozorijo na zaznano 
premikajoče se vozilo ali drugo nevarnost (del 
paketa za doplačilo). 

ZNAČILNOSTIRAZIŠČITE1
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IZBERITE
Za lažjo izbiro je novi Ford S-MAX na voljo v kar nekaj resnično 
individualnih različicah. Če prisegate na udobje razkošnega 
vozila ali imate raje zabavno vozno dinamiko s športnim 
navdihom modelov ST-Line – na vas čaka pravi novi Ford 
S-MAX. Ne glede na vašo izbiro boste lahko uživali v še višji 
ravni zmogljivosti in učinkovitosti z dovršeno tehnologijo 
hibridnega pogona, ki ponuja zmanjšanje izpustov in športno 
vozno izkušnjo.

PREGLED RAZLIČIC

S-MAX Titanium zagotavlja vrhunsko raven dovršenosti in udobja s 
prestižnimi materiali in dodatnimi tehnologijami, da boste še bolj uživali v 
vožnji.

Glavne značilnosti

 ■ 5x2 kraka Sparkle Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17")
 ■ Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 ■ Ogrevano vetrobransko steklo
 ■ Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC3 + DAB

Titanium
S-MAX ST-Line s prepoznavno privlačno individualnostjo navdušujočo 
zmogljivost združuje z okretnostjo in nadzorom.

Glavne značilnosti

 ■ 5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") 
 ■ Prednji in zadnji ST-Line odbijač, zgornji in spodnji del maske v obliki satovja v 

HIghgloss črni barvi, spojler zadaj
 ■ Športno vzmetenje
 ■ Zaščita pragov spredaj z logotipom ST-Line

ST-Line
Za vrhunsko izkušnja lastništva S-MAX Vignale eleganco in ekskluzivno 
izdelavo dopolnjuje z najsodobnejšimi tehnologijami.

Glavne značilnosti

 ■ Unikatna 20-kraka Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
 ■ Unikatno oblikovanje zunanjosti
 ■ Dinamična žarometa s tehnologijo LED z dolgimi lučmi brez bleščanja
 ■ Premium usnjene sedežne prevleke in masažna sedeža spredaj
 ■ Premium navigacijski sistem Sony + DAB

Vignale



Titanium
Serijska zunanja oprema

■ 5x2 kraka Sparkle Silver platišča iz lahke zlitine s premerom  
43,2 cm (17")

■ Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
■ Ogrevano vetrobransko steklo
■ Prednja brisalca s tipalom za dež
■ LED dnevne luči vgrajene v prednja žarometa
■ Vzdolžna strešna nosilca v srebrni barvi

Serijska notranja oprema

■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 + DAB 
AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm 
(8"), 8 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth, klic v sili, Android Auto, 
AppleCarPLay), volanske kontrole, 2 USB vtičnIci, navigacija  

■ Ford Pass Connect modem
■ Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo 

temperature 
■ Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
■ Ogrevana prednja sedeža 
■ Ogrevan volanski obroč 
■ Pomoč pri ohranjanju smernega pasu 
■ LED osvetlitev notranjosti
■ Preklopni mizici na hrbtni strani prednjih sedežev

Motor

Vozilo z bencinskim povsem hibridnim pogonom 
2,5-litrski Fordov bencinski hibrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)

RAZLIČICEIZBERITE2
ST-Line
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ 5x2 kraka patišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
 ■ Električno preklopni zunanji ogledali s spominsko funkcijo
 ■ Unikatna ST-Line zunanjost vozila (edinstven sprednji in zadnji 

odbijač, zgornji in spodnji del maske ter obloge pragov)
 ■ Zadnji spojler
 ■ Športno vzmetenje
 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ Črna obroba bočnih stekel

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium

 ■ Delno usnjene Salerno/Miko Suede sedežne prevleke z rdečimi šivi 
 ■ V 10 smeri električno nastavljiva prednja sedeža (voznikov s 

spominsko funkcijo)
 ■ Zaščita pragov pri prednjih vratih z logotipom ST-Line
 ■ Temna ST-Line stropna obloga
 ■ Usnjena manšeta prestavne ročice z rdečimi šivi
 ■ Usnjen volanski obroč z rdečimi šivi
 ■ Stopalke iz lahke zlitine

Motor

Vozilo z bencinskim povsem hibridnim pogonom
2,5-litrski Fordov bencinski hibrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)



Vignale
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ Ekskluzivna 20 kraka Vignale platišča iz lahke zlitine  
s premerom 45,7 cm (18") 

 ■ Unikatno oblikovanje zunanjosti Ford Vignale s 
kromiranimi elementi

 ■ Dinamična žarometa s tehnologijo LED z aktivnim 
prilagajanjem svetlobnega snopa

 ■ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
 ■ Dodatno zatemnjena stekla zadaj
 ■ Akustična laminirana bočna prednja stekla

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium

 ■ Premium navigacijski sistem Sony + DAB 
AM/FM radio, CD, DAB, barvni zaslon na dotik z 
diagonalo 20,3 cm (8"), 12 Sony zvočnikov (vključno z 
nizkotoncem oz. Subwooferjem), SYNC 3 (Bluetooth, 
klic v sili, Android Auto, AppleCarPlay), volanske 
kontrole, 2 USB vtičnici, kompas, navigacija 

 ■ Armaturna plošča z usnjeno oblogo
 ■ Premium Windsor usnjene sedežne prevleke
 ■ Masažna prednja sedeža
 ■ Klimatizirana sprednja sedeža
 ■ V 10-smeri električno nastavljiva prednja sedeža 

(voznikov s spominsko funkcijo)

Motor

Vozilo z bencinskim povsem hibridnim pogonom
2,5-litrski Fordov bencinski hibrid (FHEV) s 140 kW  
(190 KM)

RAZLIČICEIZBERITE2
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OSEBNI PEČAT
Izberite barvo, platišča, opremo za doplačilo in 
dodatke, s katerimi bo vaš S-MAX res samo 
vaš.

Blazer Blue◊

Nekovinska barva 
Blue Panther
Unikatna kovinska barva*

Magnetic
Posebna kovinska barva*

Frozen White◊

Nekovinska barva*
Blue Metallic
Kovinska barva*

Moondust Silver◊ 
Kovinska barva*

Agate Black
Kovinska barva*

Lucid Red
Unikatna kovinska barva z niansiranim 
prozornim slojem*

BARVE KAROSERIJE

*Frozen White nekovinska barva, kovinske barve, posebne kovinske barve in unikatne kovinske barve so na voljo za doplačilo.
◊Ni na voljo za Vignale.
Ford S-MAX ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.

Zasluge za elegantno in trajno zunanjost Forda S-MAX-a ima poseben 
večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in postopki obdelave – od 

vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije do zaščitnega zgornjega sloja – 
zagotavljajo ohranjanje izjemnega videza tudi po dolgoletni uporabi.

ŽIVLJENJE V VELIČASTNIH BARVAH



Usnje Salerno s semišem Miko Suede v barvi Ebony z 
rdečimi šivi
Serijsko pri ST-Line

Tkanina Axis v barvi Ebony
Serijsko pri Titanium

Tkanina Calder v barvi Ebony
Za doplačilo pri Titanium z ergonomskimi sedeži

Mikroperforirano Windsor usnje/umetno usnje v barvi 
Cashmere 
Na izbiro pri Vignale

Mikroperforirano Windsor usnje v barvi Ebony
Serijsko pri Vignale

OSEBNI PEČAT OBLAZINJENJA3 PLATIŠČA

20 kraka Pearl Grey platišča iz lahke 
zlitine s premerom 43,2 cm (17")
Za doplačilo pri Titanium

5x2 kraka Gloss Black platišča iz lahke 
zlitine s premerom 45,7 cm (18") 
Za doplačilo pri Titanium

5x2 kraka Matt Black platišča iz lahke 
zlitine s premerom 45,7 cm (18")
Serijsko pri ST-Line

20-kraka Luster Nickel platišča iz lahke 
zlitine s premerom 45,7 cm (18")
Serijsko pri Vignale

5x2 kraka Luster Nickel platišča iz lahke 
zlitine s premerom 48,3 cm (19")
Za doplačilo pri Titanium

5x2 kraka Rock Metallic platišča iz 
lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19")
Za doplačilo pri ST-Line

10-kraka polirana platišča iz lahke 
zlitine s premerom 48,3 cm (19")
Za doplačilo pri Vignale

Opomba: vsa platišča iz lahke zlitine so na  voljo tudi kot dodatna oprema za doplačilo pri vašem trgovcu z vozili Ford.

5x2 kraka Sparkle Silver platišča iz 
lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") 
Serijsko pri Titanium
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OSEBNI PEČAT DODATNA OPREMA3
1. Prečni strešni nosilci

2. Poklopna vlečna kljuka

3. Talna mreža za prtljago

4. Prtljažno korito

5. Boks za psa 4Pets®+

6. Usmerniki zraka ClimAir®+

7. Zaščita

8. Talne obloge za vse vremenske 
razmere 

9. Sprednje zavesice

10. Prečni nosilci

11. Strešni kovček G3+

12. Snemljiva vlečna kljuka in 
električni komplet za priklop

13. Nosilec za kolesa Uebler zada+

+ Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za 
podrobnosti glejte zadnjo stran.

Za ponudbo izdelkov znamke Ford 
obiščite  
fordlifestylecollection.com
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*Motor z Atkinsonovim ciklom ne razvije toliko moči kot bencinski motor z Ottovim 
ciklom, a ima večji izkoristek goriva. Zasnovan je posebej za delovanje v povezavi z 
elektromotorjem.
**AC in DC opisujeta vrste toka v tokokrogu. AC (Alternating Current) je oznaka za 
izmenični tok, saj električni tok nenehno spreminja smer. DC (Direct Current) je 
oznaka za enosmerni tok, saj električni tok teče samo v eno smer.
***Zaradi kompleksnosti tehnologije hibridnega pogonskega sklopa s 
porazdelitvijo moči (bencinski motor + elektromotor) in narave metodologije 
merjenja ima raven zmogljivosti (sistemska moč) vedno določena odstopanja in se 
lahko razlikuje.
†Aplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo 
prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in podatkov lahko veljajo 
določene tarife.

4
TEHNIČNI PODATKI
Spoznajte svojega Forda S-MAX-a od zunaj 
in od znotraj ter odkrijte njegove inteligentne 
tehnologije motorjev in bogato opremo.

Ogrejte svoje vozilo, preden se odpravite na pot

Aplikacija FordPass† vam omogoča, da svoje vozilo 
ogrejete na daljavo, da vas bo v hladnih dnevih že 
ob vstopu v vozilu pričakala na prijetno in udobno 
temperaturo ogreta notranjost. 

SISTEMSKA MOČ 
140 kW  

(190 KM)***
2.5 Ford Hybrid  

(FHEV)

S-MAX HYBRID

Visokonapetostna baterija

S-MAX Hybrid je opremljen z litij-ionsko baterijo s kapaciteto 1,1 kWh, ki 
je nameščena pod tlemi vozila, da ostane prostor v notranjosti 
neokrnjen.

12-voltni delovni akumulator vozila

12-voltni akumulator omogoča delovanje vseh električnih sistemov, ko je 
vozilo parkirano, vključno z varnostnimi sistemi, uro in računalniškim 
pomnilnikom.

1

2

Menjalnik eCVT

Napredni vodno hlajeni Power-Split samodejni menjalnik brezhibno 
prilagaja prestavna razmerja za uglajeno in prefinjeno zmogljivost ter 
varčno porabo goriva.

Hladilna napeljava visokonapetostne baterije

Visokonapetostna baterija je vodno hlajena, kar pripomore k ohranjanju njene 
zmogljivosti in učinkovitosti.

Zvočni sistem za opozarjanje na vozilo (AVAS) 

Zunanji zvočniki pri hitrostih do 20 km/h oddajajo opozorilni zvok.

2,5-litrski motor z Atkinsonovim ciklom

S-MAX Hybrid združuje 2,5-litrski bencin motor z Atkinsonovim ciklom* z 
elektromotorjem in sistemom regenerativnega zaviranja, ki pomaga zmanjšati porabo in 
polni baterijo.

Vodno hlajeni pretvornik DC/DC**

Zagotavlja 12-voltno napajanje za polnjenje 12-voltnega delovnega akumulatorja in delovanje 
električne opreme vozila.

3

4

5

6

7

Krmilnik sistema inverterja

Upravlja krmilne komponente hibridnega pogonskega sklopa, vključno s pretvorbo iz 
enosmernega v izmenični tok in iz izmeničnega v enosmerni tok** za pogon elektromotorjev 
na izmenični tok z enosmernim tokom iz visokonapetostne baterije.

8



TEHNIČNI PODATKI4

Dolžina: 4803 mm
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Širina:  2137mm Širina (brez ogledal): 
1916 mm

Mere

Zunanjost (mm)

Skupna dolžina brez vlečne kljuke 4803

Skupna širina z ogledali/brez ogledal 2137/1916

Skupna širina s preklopljenimi ogledali 1953

Skupna višina (nenatovorjeno vozilo) 1710

Obračalni krog (od robnika do robnika (m)) 11.95

Minimalna razdalja med notranjima obodoma blatnikov (v tovornem prostoru prtljažnika) (mm) 
(5-sedežna/7-sedežna različica) 1044/1145

Prostornina prtljažnika (litri)‡

7-sedežni način (natovorjeno do stropa) s 5 sedeži/s 7 sedeži 285

5-sedežni način (natovorjeno do police) s 5 sedeži 700

5-sedežni način (natovorjeno do stropa) s 5 sedeži/s 7 sedeži 1035/965

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) s 5 sedeži/s 7 sedeži 2200/2020

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

Bencinski hibrid 65

‡Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

Gorivo, zmogljivost in izpusti

2.
5L

 D
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*V 4. prestavi, øFordove testne številke. 
**5-sedežna različica. ***7-sedežna različica. 
øøObjavljena poraba goriva/energije WLTP, emisij CO2 in doseg električnih vozil
so določeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice 
uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC) 2018/1832AP. 
Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi 
tipi vozil in različnimi proizvajalci.
Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva, izpuste CO2 in doseg vozila z 
električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje ter drugi netehnični dejavniki. 
CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Vodnik glede 
porabe goriva in izpustov CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je 
brezplačno na voljo tudi na prodajnem mestu in na ford.si.
#Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi 
delovnimi tekočinami in 90% napolnjeno posodo za gorivo v skladu s 
proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Navedene vlečne obremenitve 
predstavljajo največjo dovoljeno zmogljivost za vleko pri skupni masi vozila, ki 
mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov na nadmorski višini 0. Vleka 
vpliva na zmogljivost in varčnost porabe goriva pri vseh modelih. Skupna masa 
s prikolico vključuje težo naložene prikolice. 
*Na nadmorski višini 0. Samo pnevmatike Eco. 

Emisijeøø CO2 (g/km) –  kombinirano WLTP 145–153

Poraba gorivaøø in L/100 km –  kombinirano WLTP 6,3–6,7

Emisijski standard Euro 6d-ISC-FCM

Vrsta goriva bencin 

Največja moč v kW (KM) 140 (190)

Navor (Nm) 200

Menjalnik HF45 (samodejni eCVT)

Pogon 4x2

Zmogljivostø

Najv. hitrost (km/h) 185

0–100 km/h (s) 9.8

50–100 km/h* (s) 5.9

Mase in obremenitve

Masa praznega vozila (kg)# 1902**/1947***

Navpična (ojnična) obremenitev (kg) 90

Skupna masa vozila (kg) 2350**/2545***

Skupna masa s prikolico (kg) 4100**/4105***

Najv. vlečna obremenitev (z zavorami) (12 %*) (kg) 1750**/1560***

Najv. vlečna obremenitev (z zavorami) (8 %*) (kg) n/v

Najv. vlečna obremenitev (brez zavor) (kg) 750



ZA VEČ INFORMACIJ O 
FORDOVI DRUŽINI OBIŠČITE 
WWW.FORD.SI

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do 
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo 
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če 
ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane 
prototipne, predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah 
prikazana Oprema  za  doplačilo, Dodatna  oprema  ali  Del  paketa  opreme  za  doplačilo. Opomba  Ta  publikacija  prikazuje  tako  originalno  dodatno  opremo  Ford  kot  tudi  paleto  
izdelkov  naših dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. +  Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto 
Fordove garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth®  sta last 
podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple 
Inc. Druge blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z 
uporabo senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.
Ta mednarodna različica brošure je namenjena le za splošne informacije; opisane specifikacije ne veljajo za določen posamezen trg. Na slikah ali v besedilu so lahko prikazani oziroma 
opisani modeli, oprema ali pogoji, ki na nekaterih območjih niso na voljo niti kot serijska niti kot dodatna oprema. Prav tako lahko manjkajo nekatere možnosti, ki so sicer na voljo. Zaradi 
tega se za najnovejše podrobnosti glede opreme in trenutnih cen vedno obrnite na prodajalca vozil Ford.

Izdalo podjetje Ford Motor Company 
Limited, 

Laindon, Essex, Anglija. 
Podjetje registrirano v Angliji pod št. 
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Barve in oblazinjenja

Nekovinske barve Kovinske barve* Posebna 
kovinska barva*

Unikatne kovinske barve*
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Titanium
Material: tkanina Axis  

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

Material: tkanina Calder** 
Barva: Ebony  

Barva armaturne plošče: Ebony

ST-Line
Material: kombinacija usnja Salerno in Miko Suede 

Barva:  Ebony z rdečimi šivi 
Barva armaturne plošče: Ebony

Vignale
Material: perforirano usnje Windsor/umetno usnje

Barva: Ebony 
Barva armaturne plošče: Ebony

Material: perforirano usnje Windsor/umetno usnje
Barva: Cashmere 

Barva armaturne plošče: Ebony

*Kovinske, posebne kovinske, unikatne kovinske barve karoserije in Frozen White barva so na voljo za doplačilo. 
** Sedež AGR/ERGO na voljo za doplačilo. 

na voljo
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