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Прикажаниот модел е Puma ST-Line X во опционална боја на 
каросеријата Desert Island Blue и 19-инчни машински обработени 
алуминиумски бандажи со 5 краци во Matt Black (опција и дополнителна 
опрема). Прикажаното возило има дополнителна опрема со доплата.



1ИСТРАЖЕТЕ

ИЗГРАДЕН ЗА 
ПЕРФОРМАНСИ
Развиен од страна на тимот Ford Performance, сензационалниот 
нов Puma ST-X вози силно со својот мотор од 200 КС (147 kW) 
1.5-litre Ford EcoBoost, постигнувајќи забрзување 0-100 km/h за 
само 6,7 секунди. Софистицираните технологии за спорт 
опфаќаат диференцијал со ограничено пролизгување (опција), 
патентирани амортизери со вектор на силата и уникатна летва 
на управувачот кои ви помагаат да останете безбедни на 
патиштата. Подобрувањата во перформансите и агресивниот 
стил помагаат Puma ST-X да се издвои од останатите, со 
иновативниот Ford MegaBox оддел за складирање од 80 литри* 
под подот, овозможувајќи секојдневна практичност. (Модел 
ST-X не е достапен.)

Прикажаниот модел е Puma ST-X (не е достапен) во боја на каросеријата 
Grey Matter и 19-инчни машински обработени алуминиумски бандажи со 5x2 
краци во Magnetite (стандардно и дополнителна опрема).

*Капацитетот за багаж и за товарање се ограничени од тежината и распределбата на тежината.



Прикажаниот модел е Puma ST-Line X Vignale со опционална боја на 
каросеријата Magnetic и 18-инчни машински обработени алуминиумски 
бандажи со 10 краци во Absolute Black (стандардно и дополнителна опрема).

*За понатамошни информации за економија на горивото и емисиите, повикајте се на делот со 
спецификации.

ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ 
ПЕРФОРМАНСИ

PUMA ECOBOOST HYBRID
Возбудливиот Puma EcoBoost Hybrid се одликува со 
софистицирана технологија на среден хибрид за намалени 
емисии на CO2, оптимизирана економичност на потрошувачката 
на гориво и брзо-реагирачко искуство при возењето*. Средно 
хибридниот, електрифициран погонски склоп со 48 волти 
непречено ја интегрира електричната влечна сила со избор на 
бензин мотори со три цилиндри и ниско триење кои може да 
овозможат до 155 КС (114 kW).

Технологијата на среден хибрид применува интегриран стартер/
генератор управуван преку ремен (BISG) што го заменува 
стандардниот алтернатор. BISG исто така служи и како мотор, 
користејќи го напојувањето од батеријата за да испорача посилни, 
брзо-реагирачки перформанси, особено при ниски брзини на 
моторот, со цел пофлексибилно и поврзано возечко искуство. 
Регенеративните сопирачки ја надополнуваат енергијата како што 
забавувате и ја користат за да се испорача засилување кога 
забрзувате, помагајќи да се подобрат перформансите и 
ефикасноста, а притоа намалувајќи ги емисиите*.

Puma EcoBoost Hybrid сега е достапен и со нов пренос со двојна 
спојка. Автоматскиот менувач со седум степени на пренос го прават 
возењето помалку напорно, а особено при градско возење и 
сообраќај со гасење-палење. Покрај тоа, брзото, непречено 
менување на степените на пренос ги надополнуваат електрично-
засилените перформанси на погонскиот склоп за дополнително 
засилување на забавата при возењето.
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Прикажаниот модел е Puma ST-Line X со опционална боја на каросеријата 
Desert Island Blue и 19-инчни машински обработени алуминиумски бандажи 
со 5 краци во Matt Black (опција и дополнителна опрема).

*Волуменот за товарање на MegaBox зависи од спецификациите на возилото: 456L (дизел/
mHEV-модели); 448L (дизел-модели); 422L (со резервно тркало). Капацитетот за багаж и за товарање 
се ограничени од тежината и распределбата на тежината.
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ПАМЕТНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ПРОСТОРОТ

ИЗНЕНАДУВАЧКИ ПРИЛАГОДЛИВ
Животот во градот бара инвентивен пристап за начинот на кој 
заземате простор. Puma го доловува тој начин на 
размислување. Покрај тоа што убаво изгледа, обезбедува и 
вистинска функционалност во деталите на својот дизајн.

Како прво, пристапот до просторот за товар е лесен дури и кога 
ви се полни рацете. Кога клучевите ви се во џебот или чантата, 
со едноставно движење слично на клоцање под задниот 
браник ќе се активира багажната врата без користење на 
рацете на Puma. Додека пак, приспособливата задна полица за 
пакети не е фиксирана на вториот ред седишта и се подига 
заедно со багажната врата и затоа може да се отвори и да 
овозможи простор за поголеми предмети.

Но, она што е навистина паметно е самиот простор за товар на 
Puma, којшто го инкорпорира иновативниот нов оддел 
MegaBox*. Покрај тоа што обезбедува дополнителен простор за 
складирање ако е потребно, MegaBox е опремен и со 
водоотпорна подлога, а има дури и одводен отвор. Па, ако сте 
активна личност, тоа е идеален простор за складирање мокра 
или каллива опрема по трчањето во парк и додава толку многу 
простор што во одделот може да ставите и палки за голф да 
стојат исправено.



ОДИМЕ НАНАПРЕД

ВИЕ СТЕ ВО ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА
Со паметните одлики и иновативните технологии, Ford Puma 
целосната контрола ви ја предава вам. Од целосно дигитална 
група со инструменти од 12,3 инчи (31,2 cm) и напреден екран на 
допир од 8 инчи (20,3 cm), до мноштво дополнителни услуги и 
одлики достапни преку вашиот систем за информации и забава 
SYNC 3 и вградениот модем FordPass Connect* – секој елемент е 
дизајниран за да го направи возењето што е можно поудобно.
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Прикажаниот модел е Puma ST-Line X со делумна облога Sensico® Vinyl (не е 
достапно).

*Немојте да возите ако не внимавате. Кога возите, секогаш кога е можно користете системи ракувани 
преку глас; не користете уреди кои се држат во дланката. Некои одлики може да се заклучени додека 
возилото е во степен на пренос. Не сите функции се компатибилни со сите телефони.



Прикажаниот модел е Puma ST-Line X  Vignale со опционална боја на каросеријата 
Magnetic и 18-инчни машински обработени алуминиумски бандажи со 10 краци во Absolute 

Black (стандардно и дополнителна опрема).



Прикажаниот модел е Puma ST-Line X Vignale со опционална боја на 
каросеријата Magnetic и 18-инчни машински обработени алуминиумски 
бандажи со 10 краци во Absolute Black (стандардно и дополнителна 
опрема).

ЧИСТО ВОЗЕЧКО 
УЖИВАЊЕ

PUMA ST-LINE X VIGNALE
Добијте повеќе со секое возење со новиот динамичен Puma 
ST-Line Vignale. Од драматичните 18-инчни машински 
обработени алуминиумски бандажи со 10 краци во Absolute 
Black, до целосни LED-предни светла и браници во спортски 
стил, тивко бара внимание во секаква околина. Додека пак зад 
воланот, ќе го награди дури и најжестокиот возач со неговото 
подвижно управување, импресивната удобност при возењето и 
енергичните перформанси.
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Прикажаниот модел е Puma ST-Line X Vignale со Captain премиум Sensico® 
Vinyl во Ebony. Средишни влошки и надворешни перничиња во Windsor 
премиум Sensico® Vinyl-странични облоги на перничињата и потпирачи за 
глава (не е достапно).  

СТИЛ И ОСТРОУМНОСТ

ИЗРАБОТЕНО ЗА ВАША УДОБНОСТ
Стилскиот удобен ентериер на Ford Puma ST-Line X Vignale нуди 
пријатно добредојде. Седиштата се обложени со спортски, 
висококвалитетен синтетички материјал и луксузен Vinyl. А во 
оваа префинета околина, може да уживате во балансираниот 
звук на аудиосистемот B&O со 10 звучници.

 ■ Панорамски покрив овозможува светлината да ја поплави 
внатрешнина за да го засили чувството на просторност. Кога 
е отворен, дава свеж воздух, а лизгачкото стакло има слој за 
одбивање сончеви зраци што помага внатрешноста да се 
одржи ладна кога е затворен, а внатрешната завеса 
обезбедува дополнителна сенка кога тоа ви е потребно. 
(Опција)

 ■ Автоматски менувач со 7 степени на пренос и двојна спојка 
додава ново ниво на префинетост, со мазно менување на 
степените на пренос и брзо-реагирачки перформанси. 
(Опција. Вклучува лопатки за менување степени на пренос 
монтирани на воланот кај моделите ST-Line и ST-Line X 
Vignale)
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ГЛЕДАЈТЕ ГО ЖИВОТОТ 
ПОРАЗЛИЧНО

НЕКА БИДЕ ПО ВАШЕ
Без разлика која серија Puma ќе ја одберете, ќе видите дека веќе 
доаѓа со огромен список стандардни спецификации. Сега, може 
да додадете уште попрефинет стил со вашиот избор на 
ексклузивни одлики на внатрешноста и надворешноста, како 
што се:

 ■ 19-инчни машински обработени алуминиумски бандажи со 
5 краци во Matt Black (опција кај ST-Line Vignale)

 ■ Панорамски покрив со електрично накосување/отворање со 
лизгање и завеса за сонце што може да се вовлекува (опција)

 ■ Црни шини за покрив (опција, не е достапно заедно со 
панорамски покрив)

 ■ Волан со греење и обложен со кожа (опција како дел од 
Pack)

ИСТРАЖЕТЕ1

Прикажаниот модел е Puma ST-Line X со опционална боја на каросеријата 
Solar Silver и 19-инчни машински обработени алуминиумски бандажи со 5 
краци во Matt Black (опција кај ST-Line X Vignale и дополнителна опрема).



1. 3.

2. 4.

СТИЛ ПО ВАШ ИЗБОР
Со седиштата со патент на Puma е полесно од кога било да ја 
трансформирате внатрешноста на вашиот автомобил секогаш 
кога сакате промена. Понудени во огромен избор материјали и 
дизајни – вклучително и модна шема со камуфлажа – 
навлаките за седишта пригодни за семејства го прават 
чистењето уште полесно по истечен сок или возење 
миленичиња, а и ви овозможуваат и повеќе начини да го 
персонализирате вашиот автомобил. Чистењето на навлаките 
за седиште е едноставно. Само извадете ја и ставете ја во 
машината за перење и лесно заменете ја со вториот комплет за 
внатрешноста на Puma да остане свежа.

Изберете од широкиот асортиман различни дизајни на навлаки 
за седиште:

1.  Bayon-навлака за седиште со патент (опција за Titanium)
2.  Frameout-навлака за седиште со патент (дополнителна 

опрема за Titanium)
3.  Tartan-навлака за седиште со патент (дополнителна 

опрема за Titanium)
4.  Camouflage-навлака за седиште со патент (дополнителна 

опрема за Titanium)

ИСТРАЖЕТЕ1

ДИЗАЈНИРАН ЗА ЖИВОТ

НАПРАВЕН ЗА ЖИВЕЕЊЕ
Животот во градот може да биде хаотичен. Може да се истури 
кафе, може да се внесе кал и нечистотија со мокрите стапала. А 
вие не сте од типот на луѓе кои се грижат прекумерно за 
чистотата на автомобилот. Затоа, создадовме нов дизајн за 
седиштата за вашиот Puma, воведувајќи целосно отстранливи 
навлаки за предните и задните седишта. Навлаките за 
седиштата може да се перат и во машина, а имаат интегриран 
патент, што го олеснува нивното вадење кога тоа е потребно. 
(Опција и дополнителна опрема за Titanium)

Навлаки за седиштата со 
патент

Моделите Titanium имаат 
навлаки за седиштата со 
интегрирани патенти што може 
да се вадат, што ги прави лесни 
за вадење за да се исперат или 
да се сменат во различен дизајн 
на навлака на седиште од 
нашиот асортиман на 
дополнителна опрема.



Забелешка: Целосна интеграција на SYNC 3 со паметен телефон е можна само со iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или понова верзија. 100% поврзани. Користењето само на AppLink ќе предизвика трошоци. За да проверите дали Apple 
CarPlay и Android Auto се достапни на вашиот пазар, проверете ги најновите информации на официјалните веб-локации на Apple CarPlay и Android Auto. Ажурирањата на мапите се бесплатни одредено време по регистрацијата на 
возилото.
*Немојте да возите ако не внимавате. Кога возите, секогаш кога е можно користете системи ракувани преку глас; не користете уреди кои се држат во дланката. Некои одлики може да се заклучени додека возилото е во степен на 
пренос. Не сите функции се компатибилни со сите телефони.
**Вградениот модем ќе биде поврзан при испораката на возилото. Можете да одберете дали да се пријавите/одјавите за споделување одредени податоци. Кога е достапно, далечинските одлики на FordPass Connect се бесплатни за 
10 години, а потоа можеби ќе биде потребно плаќање претплата.
†Пристапот до Live Traffic е бесплатен само на ограничено времетраење по регистрирањето нов Ford со SYNC 3 со навигација; потоа треба да се плати лиценца за претплата.
††Опцијата Информации за локални опасности е бесплатна само на ограничено време по купувањето нов Ford со одредени модули за информации на возачот; потоа треба да се плати лиценца за претплата.
†††Далечинско стартување е достапно само на модели со автоматски пренос.
‡Ford eCall ја споделува локацијата на возилото и им помага на патниците да воспостават повик на нивниот соодветен јазик со локалниот Центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно перниче или е 
исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски држави и региони.
ØАпликацијата FordPass, компатибилна со означените платформи на паметни телефони, е достапна преку преземање. Може да се применуваат цените за пораки и податоци.

FORD SYNC 3
Достапниот Ford SYNC 3 се интегрира беспрекорно со вашиот паметен 
телефон за да ги олесни комуникацијата и навигацијата*. Може да ги 
контролирате апликациите компатибилни со SYNC преку AppLink, 
додека Apple CarPlay и Android Auto ви овозможуваат да го користите 
екранот на допир во боја од 8 инчи (20,3 cm) како да е вашиот паметен 
телефон. Користејќи го екранот на допир или едноставни говорни 
команди, може да остварувате повици, да пишувате и преслушувате 
пораки и да ги контролирате музиката и сателитската навигација.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect во сите наши возила Puma овозможува опсег на 
одлики дизајнирани да го направат возењето полесно и поудобно**. 
Тие опфаќаат Live Traffic†, кој испраќа ажурни сообраќајни 
информации во вашиот навигациски систем SYNC 3, и Информациите 
за локални опасности†† што може да ве предупреди за претстојни 
опасности пред да дојдете до нив. Во случај на несреќа, eCall‡ им 
помага на патниците да остварат повик со итните служби и да ја 
сподели вашата локација.

АПЛИКАЦИЈА FORDPASS
Добијте го максимумот од вашето искуство на поврзан автомобил со 
апликацијата FordPassØ, со паметни далечински одлики, апликацијата 
FordPass ви овозможува пристап до уште повеќе функции преку 
вашиот паметен телефон. За мирна глава, може да го стартувате†††, 
заклучувате или отклучувате вашето возило каде и да сте, па дури и 
да го одмрзнете ветробранското стакло и да го активирате грејачот на 
седиштата и грејачот на воланот (каде е опремено) во ладните зимски 
утра. (достапно само на пазарите во ЕУ)

Поврзете го вашето возило Puma со FordPass.
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ПОВРЗАНИ И ВО КОНТРОЛА



МОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМИ НА ВОЗЕЊЕ
Приспособете го доживувањето на возење со Puma да ви 
одговара на условите преку избор од пет достапни режими на 
возење. Направете различни конфигурации на изведба, 
моќност и економичност да бидат приоритетни со избирање 
помеѓу поставките Normal, Sport, Trail, Slippery и Eco.

Системот приспособува различни поставки, вклучително 
реакцијата на гасот и чувството при управувањето, како и 
однесувањето при промена на брзините кај автомобилите со 
автоматски пренос. И групата со инструменти се менува за да ги 
отсликува избраните поставки и вклучува „тивок“ режим што ги 
прикажува само најважните информации. (Стандардно. 
Прикажаното возило се одликува со опционален автоматски 
пренос)

ПАНОРАМСКИ ПОКРИВ
Уживајте повеќе во панорамата околу вас од комфорот на 
вашиот автомобил Puma. Панорамскиот покрив со електричен 
погон ви овозможува вистински да го внесете надворешниот 
свет во кабината на возилото. Кога е отворен, дава изобилство 
свеж воздух, а лизгачкото стакло има слој за одбивање сончеви 
зраци што помага внатрешноста да се одржи ладна кога е 
затворен, а внатрешната завеса обезбедува дополнителна 
сенка кога тоа ви е потребно. (Опција)

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПРИСПОСОБЛИВ ТЕМПОМАТ И 
ПОМОШ ПРЕД СУДИР СО ПОМОШ СО 
СКРШНАТО УПРАВУВАЊЕ
Puma го прави возењето полесно при густ сообраќај. 
Приспособливиот темпоматØ2) одржува безбедно растојание 
помеѓу вас и возилото пред вас, па дури може и да го сопре 
возилото. Помошта пред судирØ2)* со Помош со скршнато 
управувањеØ2)**, може да ве предупреди за потенцијални 
опасности (како возила и пешаци) и е дизајнирана да 
детектира маневар за избегнување и да ви помогне да 
управувате околу пречка во патеката на вашиот автомобил, со 
применување на сопирачките како помош да се намали или 
елиминира можен судир. (Опција)

СВЕТЛА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТЛОТО СО 
ПРОЕКЦИЈА PUMA 
Бидете сигурни за топло добредојде со карактеристичните 
светла за осветлување на тлото на Puma. Секогаш кога ќе ги 
отклучите вратите, светлата за осветлување на тлото во 
страничните ретровизори го осветлуваат тлото со привлечното 
лого на Puma. (Стандардно)

ИСТРАЖЕТЕ1

ØКористи сензори. 2)Одлика за помош на возачот. *Помош пред судир со Детекција на пешаци може да 
детектира пешаци, но не во сите услови и не претставува замена за безбедно возење. Погледнете го 
прирачникот за користење за ограничувањата на системот. **Помошта со скршнато управување не го 
контролира управувањето.
Белешка Приспособлив темпомат со Stop and Go (опција кај моделите со автоматски пренос): Доколку 
запирањето е подолго од три секунди, возачот мора да интервенира и да го притисне копчето „RES“ 
или педалот за забрзување за да продолжи работењето на системот.
Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието 
на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.



ЗАДНА КАМЕРА СО ШИРОК АГОЛ2)

Корисна кога се влегува или излегува наназад од паркинг места 
и кога видливоста е ограничена. Активирана со избирање 
степен на пренос за возење наназад, задната камера со широк 
агол обезбедува јасен поглед лево и десно, прикажувајќи 
поглед од речиси 180 степени зад автомобилот на вашиот 
екран SYNC 3**. (Опција)

LED-ПРЕДНИ СВЕТЛАØ 

Високоефикасните и долготрајни LED-светла даваат силна 
природна светлина со максимално прецизна форма. Исто така, 
тие чувствуваат кога е темница. Автоматското долго светло ги 
детектира возилата што ви се приближуваат однапред и 
автоматски го соборува светлото за вас. Достапни се само 
заедно со Помошта за држење лента (дел од Системот за 
држење лента). (Стандардно)

ПОМОШ ПРЕД СУДИРØ2) 

Помошта пред судир со Откривање пешаци* го следи 
растојанието до другите возила и пешаци – дури и во темница. 
Ако се открие потенцијален судир, може да ве предупреди со 
видливи и звучни предупредувања и, по потреба, да ги 
подготви сопирачките за да се зголеми нивната чувствителност 
за да се обезбеди целосна реактивност при сопирање. 
(Стандардно)

ИСТРАЖЕТЕ1

ØКористи сензори.
2)Одлика за помош на возачот.
*Детекција на пешаци е дизајнирана да работи при брзини на возилото до 80 km/h. Помош пред 
судир со Детекција на пешаци може да детектира пешаци, но не во сите услови и не претставува 
замена за безбедно возење. Погледнете го прирачникот за користење за ограничувањата на 
системот.
Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието 
на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.

2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието 
на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.
**Камерите функционираат само при брзини под 10 km/h.

КАРАКТЕРИСТИКИ



СИСТЕМ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ ЗА СЛЕПА ТОЧКАØ2) 
Системот за информирање за слепа точка ве предупредува со 
дискретно светло за предупредување вградено во двата 
странични ретровизора кога друго возило – автомобил, комбе 
или камион – влегува во ваша слепа точка додека возите. На 
сличен начин, Предупредувањето за вкрстен сообраќај 
(прикажано) ве предупредува ако детектира возило во 
движење или друга опасност кога излегувате наназад од место 
за вертикално паркирање и може автоматски да ги активира 
сопирачките ако не реагирате соодветно. (Опција)

ПОДЛОГАТА ЗА БЕЗЖИЧНО ПОЛНЕЊЕ
Удобната подлога за безжично полнење помага вашите уреди 
да бидат подготвени за користење. (Стандардно за ST-Line X и 
ST-Line X Vignale, опција за Titanium и ST-Line)

СЕДИШТА СО ЛУМБАЛНА ПОДДРШКА И 
МАСАЖА
Возачкото и совозачкото седиште на Puma се подобрени со 
функција за лумбална масажа за дополнителна удобност и 
поддршка. Активирани со притискање копче, поставките за 
тринасочно приспособливата масажа ги освежуваат 
заморените мускули – идеално при долги патувања. 
(Стандардно за ST-Line X Vignale)

КАРАКТЕРИСТИКИИСТРАЖЕТЕ1

ØКористи сензори.
2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието 
на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.
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ИЗБЕРЕТЕ
Со избор на надворешни и внатрешни 
стилови, постои нова Ford Puma што е 
одлична токму за вас.

Луксузната серија Titanium дава нивоа на 
врвна софистицираност и комфор со 
првокласни материјали.

Titanium

Главни одлики

 ■ Маска на преден браник во боја на каросеријата со 
долен дел во црна боја и пластичен заден браник 
во две бои.

 ■ Електрични странични ретровизори со грејачи и 
електрично преклопување со интегриран трепкач, 
куќишта во боја на каросеријата

 ■ Сјајна надворешна лиена облога на вратите
 ■ Темпомат со ограничувач на брзина што може да 

се нагодува
 ■ Задни сензори за растојание за паркирање

ПРЕГЛЕД НА СЕРИЈАТА

Со привлечната индивидуалност, ST-Line 
обезбедува привлечен нов пристап до 
нашата најсовремена спортска серија.

ST-Line

Клучни одлики (дополнителни на одликите 
на Titanium)

 ■ 17-инчни алуминиумски бандажи со 5x2 краци со 
обработка Luster Nickel

 ■ Уникатен преден браник на ST-Line во боја на 
каросеријата и заден браник со дифузер во боја 
на каросеријата

 ■ Хромиран издолжен ауспух
 ■ Целосна TFT/LCD група со инструменти од 12,3 

инчи (31,24 cm)
 ■ Премиум спортски волан Sensico® со 3 краци 

обложен со Vinyl со уникатни црвени шевови

ST-Line X ви го нуди најнезаборавното 
доживување на возењето што може да се 
замисли, комбинирајќи го исклучителното 
забрзување со агилност и контрола.

Зголемените степени на стил и перформанси 
се вклопуваат прекрасно во извонредниот 
нов ST-Line Vignale.

ST-Line X ST-Line X Vignale

Клучни одлики (дополнителни на одликите 
на ST-Line)

 ■ 18-инчни алуминиумски бандажи со 5x2 краци во 
Matt Black

 ■ Делумна премиум навлака за седиштата Sensico® 
Vinyl

 ■ Климатизација со електронска автоматска 
контрола на температурата (EATC)

 ■ Премиум аудиосистем B&O со 10 звучници и 
сабвуфер допирен екран во боја од 8 инчи (20,3 
cm)

Клучни одлики (дополнителни на одликите 
на ST-Line)

 ■ 18-инчни машински обработени алуминиумски 
бандажи со 10 краци во Absolute Black

 ■ Премиум навлака за седиштата Sensico® Vinyl
 ■ Фиксни DSS целосни LED-предни светла
 ■ Премиум Sensico® Vinyl-обложена уникатна табла 

со инструменти со шевови во Metal Grey
 ■ Греење на предни седишта



Titanium
Главни одлики на надворешноста

 ■ 17-инчни алуминиумски бандажи со 10 краци во 
Absolute Black

 ■ Долни шпицови на вратите со црн финиш и 
хромиран додаток

 ■ Електрични странични ретровизори со грејачи и 
електрично преклопување со интегриран трепкач, 
куќишта во боја на каросеријата

 ■ Задни сензори за растојание за паркирање

Главни одлики на внатрешноста

 ■ LED-амбиентално осветлување (просторот за 
стапалата во предниот дел, џебовите на предниот 
дел и медиумскиот центар)

 ■ Рачна климатизација 
 ■ Премиум централна конзола, вклучително со два 

осветлени држачи за чаша, потпирач за рацете со 
преграда за складирање, плус USB-поврзување и 
точка за напојување од 12 V

 ■ Табла со инструменти на високо ниво  
 ■ TFT-аналогна група од висока серија во боја од 4,2 

инчи (10,6 cm)

Мотори

Бензинско умерено хибридно возило
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 125 КС

Дизел
1.5L Ford EcoBlue 120 КС

СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ2



ST-Line
Клучни одлики на надворешноста, 
дополнително на Titanium

 ■ 17-инчни алуминиумски бандажи со 5x2 краци со 
обработка Luster Nickel

 ■ Уникатен преден браник на ST-Line во боја на 
каросеријата и заден браник со дифузер во боја на 
каросеријата

 ■ Заден спојлер (во боја на каросеријата) 
 ■ Странични беџови ST-Line
 ■ Хромиран издолжен ауспух

Главни одлики на внатрешноста, 
дополнително на Titanium

 ■ Целосна TFT/LCD група со инструменти од 12,3 
инчи (31,24 cm)

 ■ Рачка на рачната сопирачка обложена со Black 
Sensico® Vinyl со црвени шевови

 ■ Мека навлака за менувачот со црвени шевови 
 ■ Спортска топка на менувачот
 ■ Премиум спортски волан Sensico® Vinyl со 3 краци 

со уникатни црвени шевови
 ■ Темна горна облога 
 ■ Копче за палење Ford Power

Мотор

Бензинско умерено хибридно возило
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 125 КС

СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ2



*eCall преставува иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен 
телефон поврзан на Bluetooth® за да им се помогне на лицата во возилото 
да воспостават повик до локалниот комуникациски центар по судир на 
возилото во којшто се употребило воздушното перниче или се исклучила 
пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски 
држави и региони.

ST-Line X
Клучни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на ST-Line

 ■ 18-инчни алуминиумски бандажи со 5x2 краци во 
Matt Black

 ■ Автоматски предни светла со бришачи со сензор 
за дожд и автоматско долго светло

 ■ Стакло за приватност
 ■ Акустичен ламиниран ветробран

Клучни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на ST-Line

 ■ Делумна премиум навлака за седиштата Sensico® 
Vinyl

 ■ Климатизација со електронска автоматска 
контрола на температурата (EATC) 

 ■ Ретровизор со автоматско затемнување 
 ■ Радио со DAB, TFT екран на допир од 8 инчи (20,3 

cm), аудио систем B&O, 10 звучници, компатибилно 
со MP3, далечински аудиоконтроли, Ford SYNC 3 со 
навигациски центар, систем со говорна контрола, 
Apple CarPlay, Android Auto, eCall*, повикување без 
раце, GPS, Bluetooth®, модем FordPass Connect, 
режим на приватност и две USB-порти

Мотор

Бензинско умерено хибридно возило
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 155 КС

СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ2



ST-Line X Vignale
Клучни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на ST-Line

 ■ 18-инчни машински обработени алуминиумски 
бандажи со 10 краци во Absolute Black

 ■ Фиксни DSS целосни LED-предни светла
 ■ Црна/светла надворешна лиена облога на 

вратите
 ■ Спортски заден браник со дифузер во боја на 

каросеријата и високосјајни црни и хромирани 
додатоци

 ■ Голем заден спојлер со едно крило

Клучни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на ST-Line

 ■ Премиум навлака за седиштата Captain Feeltek 
Vinyl

 ■ Премиум Sensico® Vinyl-обложена уникатна табла 
со инструменти со шевови во Metal Grey

 ■ Електронски внатрешен ретровизор за ден/ноќ со 
хромиран прстен без рамка

 ■ Греење на предни седишта
 ■ Подлогата за безжично полнење

Мотор

Бензинско умерено хибридно возило
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 КС

СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ2
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ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ
Изберете боја, бандажи, опции и 
дополнителна опрема и направете го Puma 
несомнено Ваш.

Blazer Blue

Акрилна

Agate Black

Металик*

Magnetic

Металик*

Frozen White

Акрилна

Solar Silver

Металик*

Grey Matter

Акрилна

Desert Island Blue 

Металик*

БОИ

*Со доплата.
Ford Puma е покриена со гаранцијата за перфорација на Ford од 12 години 

од датумот на првата регистрација. Подложно на правилата и условите.
Забелешка Прикажаните слики на автомобили се само за илустрација на 

боите на каросеријата и може да не ги одразуваат тековните 
спецификации или достапноста на производите на одредени пазари. 

Боите и облогите прикажани во брошурата може да се разликуваат од 
вистинските поради ограничувањата на користените печатарски техники.

Ford Puma ја должи својата прекрасна и издржлива 
надворешност на специјалниот процес на боење во повеќе 
фази. Од челичните делови на каросеријата инјектирани со 

восок до заштитниот горен премаз, новите материјали и 
процеси за нанесување обезбедуваат вашата целосно нова 

Puma да го задржи добриот изглед со години.

ЖИВОТ ВО БОЈА

Fantastic Red

Затемнета безбојна металик*

Fantastic Red

Затемнета безбојна металик*



17-инчи 17-инчи 18-инчи
алуминиумски бандажи со 10 краци со финиш 
Absolute Black

Стандардно за Titanium

Алуминиумски бандажи со 5x2 краци со обработка 
Luster Nickel

Стандардно за ST-Line

алуминиумски бандажи со 10 краци обоени со Pearl 
Grey боја

Стандардно за Titanium X

18-инчи 18-инчи 19-инчи
Алуминиумски бандажи со 5x2 краци во Matt Black

Стандардно за ST-Line X

Машински обработени алуминиумски бандажи со 
10 краци во Absolute Black

Стандардно за ST-Line X Vignale

Машински обработени алуминиумски бандажи со 
5 краци во Matt Black

Опција за ST-Line X Vignale

Лице на седиште: Текстил Alhambra 
во Ebony

Странични перничиња: Текстил 
Casual во Combo/Ebony

Стандардно за Titanium

Лице на седиште: Текстил Court во 
Ebony

Странични перничиња: Текстил 
Belgrano во Ebony

Стандардно за ST-Line

Лице на седиште: Гума на текстил 
Casual во Ebony

Странични перничиња: Премиум 
Sensico® Vinyl со Salerno vinyl во 
Ebony

Стандардно за ST-Line X

Лице на седиште: Текстил Bayon во 
Ebony 

Странични перничиња: Текстил 
Casual во Ebony

Опција за Titanium (седишта со патент)

Лице на седиште: Текстил Tartan во 
Gaellic Hydra Blue

Странични перничиња: Текстил 
Casual во Ebony

Titanium (седишта со патент) 
(дополнителна опрема)

Лице на седиште: Текстил 
Camouflage

Странични перничиња: Текстил 
Casual во Ebony

Titanium (седишта со патент) 
(дополнителна опрема)

ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ3 ОБЛОГИ

Лице на седиште: Премиум Captain 
Sensico® Vinyl во Ebony

Странични перничиња: Премиум 
Windsor Sensico® Vinyl во Ebony

Стандардно за ST-Line X Vignale

Лице на седиште: Текстил Frameout 

Странични перничиња: Текстил 
Casual во Ebony

Titanium (седишта со патент) 
(дополнителна опрема)

БАНДАЖИ
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ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМАПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ3
1. Заштитна фолија за задниот 

браник

2. Padsforall® патосници за 
миленичиња

3. Заштитна фолија за лајсните 
на вратите

4. Закачалка за палто

5. Комплет брза помош

6. Комплет кутија-во-кутија

7. Заштитна патосница за 
Megabox

8. Патосници за сите временски 
услови

9. Корито за одделот за багаж

10. Попречни прачки за покрив*

11. Thule®+ носач на велосипеди на 
покрив**

12. Калници

+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета 
страна, погледнете ја задната корица за детали.
*максимално оптоварување на покривот од 50 kg (не и за 
панорамски покрив)
**максимално оптоварување од велосипед од 20 kg.

За повеќе дополнителна опрема за 
Puma посетете ја 
ford-accessories.com

Производи со брендот на Ford може 
да се купат на  
fordlifestylecollection.com7. 8. 9.
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Забелешка За дополнителни информации за ефикасност на потрошувачката и емисиите, погледнете во Дел 4, Гориво и 
перформанси.

4
СПЕЦИФИКАЦИИ
Запознајте го Вашиот Ford Puma 
одвнатре и однадвор, од интелигентната 
технологија за мотори до пространиот 
простор за товар.

Puma EcoBoost 
Hybrid
Достапен со избор на мотор 
Ford EcoBoost Hybrid со 125 КС 
(92 kW) или 155 КС (114 kW)

МОЌНОСТ

Бензински мотор 1,0L Ford EcoBoost

Puma EcoBoost Hybrid е достапен со избор на бензински мотор 125 
КС (92 kW) или 155 КС (114 kW) Ford EcoBoost.

Интегриран стартер/генератор управуван преку ремен (BISG)

BISG делува како електричен мотор, непречено го интегрира 
бензинскиот мотор за да овозможи дополнителна влечна сила при 
нормално возење и забрзување.

1

2

Акумулатор од 48 волти

Акумулаторот од литиум-јон кој го напојува електричниот 
мотор се наоѓа под предното седиште на совозачот. 
Автоматски се полни додека возите и преку регенеративно 
сопирање кое ја користи енергијата додека кочите и која 
најчесто се губи кај другите возила.

3

Автоматски пренос

Достапниот автоматски пренос со двојна 
спојка и 7 степени на пренос на Puma 
EcoBoost Hybrid дава беспрекорно 
забрзување и непречено менување на 
степените на пренос. (Опција за бензинските 
и хибридните модели)

4

Лопатки за менување степени на пренос

Автоматскиот пренос со седум степени нуди 
рачно избирање на степенот на пренос, со 
спортски лопатки за менување за ST-Line, 
ST-Line X и ST-Line Vignale.

5



Со избор на нови иновативно размислување, напредни бензински мотори Ford EcoBoost Hybrid 
(mHEV) и нов дизел мотор Ford EcoBlue, Ford Puma дава неверојатни перформанси, заедно со 
импресивна економија за горивото и значително ниски емисии.

FORD ECOBOOST HYBRID
Софистицираната технологија за среден 
хибрид на Ford, скроена да ја подобри 
ефикасноста на горивото, надополнувајќи ја 
реномираната динамика на возењето на 
Puma.

Системот го засилува бензинскиот мотор 
1.0-litre Ford EcoBoost со интегриран стартер/
генератор управуван преку ремен (BISG), кој ја 
обновува енергијата која најчесто се губи при 
сопирање и работење во празен од, и ја 
користи за да го наполни вградениот пакет со 
батерии.

BISG исто така функционира и како мотор, 
беспрекорно интегрирајќи се со бензинскиот 
мотор и ја користи складираната енергија за 
да испорача дополнителна влечна сила при 
возење и забрзување, како и да ги напојува 
електричните системи на возилото за 
дополнително да ги подобри ефикасноста и 
перформансите.

МОТОРИСПЕЦИФИКАЦИИ4 Гориво и перформанси
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*Во 4. брзина. **Без автоматско палење-
гасење. ***Дадените бројки се со гориво 

RON98. øБројки од тестирања на Ford. 
øøДекларираните потрошувачка на гориво/

енергија според WLTP, емисиите на CO2 и 
електричните опсези се определени според 

техничките барања и спецификации на 
Европските регулативи (ЕЗ) 715/2007 и (ЕУ) 

2017/1151 со најновите измени и дополнувања. 
Применетите стандардни постапки за 

тестирање овозможуваат споредување 
меѓу разни типови возила и различни 

производители. 
Покрај ефикасноста на потрошувачката на 

гориво/енергија на возилото, однесувањето 
на возачот како и нетехничките фактори 

играат улога во определувањето на 
потрошувачката на енергија/гориво на 

возилото, емисиите на CO2 и електричниот 
опсег. CO2 е главен стакленички гас 

одговорен за глобалното затоплување. 
Упатство за економична потрошувачка на 

гориво и емисии на CO2 кое содржи податоци 
за сите нови модели патнички автомобили е 

достапно бесплатно на сите продажни места. 
#Ја претставува најмалата маса на празно 
возило сметајќи возач со 75kg, со целосно 

наполнети течности и 90% гориво, 
подложно на производните толеранции и 

вградените опции, итн. Наведените граници 
за влечење ја претставуваат максималната 

способност за влечење на возилото со 
бруто-маса на возилото за тргнување 
на нагорнина од 12 проценти во однос 

на нивото на морето. Перформансите и 
економичноста на сите модели се намалува 

кога се користат за влечење. Бруто масата 
на композицијата ја вклучува масата на 

приколката. Максималното ограничување за 
оптоварување на покривот е 50 kg за сите 

модели (ограничувањето за оптоварување 
на покривот се намалува на 0 kg кога е 

специфициран панорамски покрив). Кога е 
избран панорамски покрив, капацитетот за 

влечење се намалува на 0 kg за моторите 
1.0 Ford Ecoboost. За серијата ST-Line, 

ограничувањето за влечење се намалува 
на 0 kg

Емисии на CO2
øø (g/km) - WLTP вкупно 121-131 129-139 123-134 127-138 118-126

Потрошувачка на горивоøø во L/100 km - WLTP вкупно 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1 4,5-4,8
со 5 врати

Стандард за емисии Еуро 6d Temp Еуро 6d Temp Еуро 6d Temp Еуро 6d Temp Еуро 6d Temp

Максимална моќност КС (kW)
125 (92 kW) 
(плус 16 КС  

(12 kW) 
електрично)

125 (92 kW) 
(плус 16 КС  

(12 kW) 
електрично)

155 КС (116 kW) 155 КС (116 kW) 120 КС (88 kW)

Вртежен момент Nm 170 170 190 190 285

Менувач Рачен со 6 степени 
на пренос

Автоматски со 7 
степени на пренос

Рачен со 6 степени 
на пренос

Автоматски со 7 
степени на пренос

Рачен со 6 степени 
на пренос

Погон FWD FWD FWD FWD FWD
Перформансиø

Макс. брзина (km/h) 191 190 205 200 185
0-100 km/h (секунди) 9.8 9.6 9.0 8.7 10.3

50-100 km/h* (секунди) 9.6 н/п 8.4 н/п 9.0
Маси и оптоварувања

Маса на празно возило (kg)# – без шини на покривот (со шини на 
покривот) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334) 1359 (1348)

Бруто маса на возило (kg) – без шини на покривот (со шини на 
покривот) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830) 1845 (1840)

Макс. маса на приколка 12% (kg) 1100 900 1100 900 1100
Макс. маса на влечење (kg) (без сопирачки) 640 665 640 665 670

Ограничување на вертикално оптоварување (kg) (оптоварување во 
приклучокот) 75 75 75 75 75



†Димензиите се разликуваат со серијата ST-X, Висина 1.533 mm и Должина 4.226 mm.

Ширина (со ретровизори): 1.930 mm

Должина†: 4.207 mm

Ширина (без ретровизори): 1.805 mm
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Вкупна должина без кука за влечење (mm) 4186
Вкупна ширина без ретровизорите (mm) 1805

Вкупна ширина со ретровизорите (mm) 1930
Вкупна ширина со склопени ретровизори (mm) 1805

Вкупна висина (mm) 1537
Минимално растојание меѓу сводовите на тркалата (mm) (во просторот за багаж) 1000

Круг на вртење – тротоар до тротоар (m) 10.4
Димензии на внатрешноста

Простор за главата во првиот ред седишта (mm) (без панорамски покрив) 1000
Простор за нозете во првиот ред седишта (mm) (максимално со седиштата 

поставени во најзадната положба на средна висина) 1127

Простор за рамената во првиот ред седишта (mm) 1348
Простор за главата во вториот ред седишта (mm) (без панорамски покрив) 965

Простор за нозете во вториот ред седишта (mm) (максимално со седиштата 
поставени во најзадната положба на средна висина) 877

Простор за рамената во вториот ред седишта (mm) 1320
Капацитет за багаж (литри)

Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети, со комплет за поправање 
пневматици/mHEV) 456 (402)

Режим со 2 седишта (натоварено до покривот) (со комплет за поправање 
пневматици) 1216

Простор за багаж
Макс. висина на товарање (mm) 865

Ширина на товарање меѓу куќиштата на тркалата (mm) 1000
Должина на товарање (на подот до вториот ред седишта) (mm) 726

Капацитет на резервоарот за гориво (литри)
Бензин 42
Дизел TBC

Димензиите може да се разликуваат во зависност од моделот и монтираната опрема.
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Бои и облоги

Акрилни бои на каросеријата Металик бои на каросеријата*
Специјални 
металик 
бои на 
каросеријата*
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Titanium
Облога и боја на лицето на седиштето: Fabic in Ebony 

Облога и боја на потпората на седиштето: Causal in Ebony  
Боја на панелот со инструменти: Ebony

Облога и боја на лицето на седиштето: Fabric in Ebony - навлака 
со патент (опција) 

Облога и боја на потпората на седиштето: Causal in Ebony  
Боја на панелот со инструменти: Ebony

ST-Line
Облога и боја на лицето на седиштето: Fabric in Ebony 

Облога и боја на потпората на седиштето: Belgrano in Ebony  
Боја на панелот со инструменти: Ebony

ST-Line X
Облога и боја на лицето на седиштето: Part Sensico® Vinyl in Ebony 

Облога и боја на потпората на седиштето: Salerno Vinyl in Ebony 
Боја на панелот со инструменти: Ebony

ST-Line Vignale
Облога и боја на лицето на седиштето: Captain Feeltek Premium 

Vinyl in Ebony 
Облога и боја на потпората на седиштето: Luxury Vinyl in Ebony 

Боја на панелот со инструменти: Ebony
–

 – = Недостапно. 
*Акрилните бои на каросеријата Frozen White, металик и специјалните металик бои на каросеријата се опција со доплата. 

Достапно
Опција

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за 
менување на карактеристиките, боите и цените на моделите и ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, 
секогаш посоветувајте се со својот продавач на Ford. Опционална опрема. Во цело ова издание, каде и да има некоја карактеристика опишана како „опција“ или 
„опционална опрема/пакет“, треба да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации 
на бои зависат од достапноста. Забелешка. Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/
одликите на конечните верзии на возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. 
Забелешка. Брошурата содржи оригинална опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. +Идентификуваните додатоци се внимателно избрана 
опрема од други снабдувачи со нивни марки што не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којашто може да се 
известите кај својот продавач на Ford. Забелешка. Зборот-марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford 
Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. 
Забелешка. Некои функции за помош на возачот и за безбедност опишани во брошурава се конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти 
може да се помали во одредени климатски и услови на околината.
Ова меѓународно издание на брошурата е само за општо информирање, опишаните спецификации не се релевантни за кој било посебен пазар. Можно е во 
илустрациите или текстот да се дадени упатувања кон модели, одлики или услови што не се достапни на некои територии, било како стандардна опрема или опција. 
Освен тоа, може да не се наведени некои специјални функции што се достапни. Затоа, секогаш посоветувајте се со нашиот продавач на Ford за најновите детали на 
спецификациите и тековните цени.

Издадено од Ford Motor Company 
Limited, Laindon, Essex, England.

Регистрирана во Англија под бр. 235446.
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