
Trend XTrend X TitaniumTitanium StyleStyle

Gövde rengi kapı kolları ● ● ●

Gövde rengi yan aynalar ● ● ●

Aktif ön ızgara (1.0L EcoBoost) - - ●

16” alüminyum jantlar (205/55R) ● ● ●

Halojen farlar ● ● ●

Arka park sensörleri  - - ●

Ön park sensörleri*  - - ●

Ön sis farları ● ● ●

Gecikmeli sönen ön farlar - ● ●

Elektrikli, sinyalli yan aynalar ● - -
Elektirikli, ısıtmalı,  sinyalli, katlanabilir yan aynalar - ● ●

Bi-Xenon farlar (far yıkama sistemi ile) - - BXP
Dinamik Ön Far Sistemi - - BXP

Elektrikli Sunroof (4K ve 5K modellerde) - - ❍

Bi-Xenon Farlar ve Dinamik Ön Far Sistemi - - ❍

Navigasyon Paketi - Navigasyon sistemi, geri görüş kamerası - - ❍

Spor Paket *** ❍	 ❍	 ❍

Tekno Paket * - Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma Yardımcısı, 
Sürücü Dikkat Takip Sistemi, otomatik uzun far,
Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi,  - - ❍

Statik köşe lambaları - - BXP
Gündüz yanan LED ön farlar - - BXP
Elektrikli sunroof (4K ve 5K modellerde) - - ❍

Karartılmış arka camlar ● ● ●

Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları ● ● ●

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları ● ● ●

Yan perde hava yastıkları - ● ●

ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ● ● ●

Acil Durum Fren Desteği (EBA ) ● ● ●

Elektronik Denge Programı (ESP) ● ● ●

Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ● ● ●

Yokuş Kalkış Desteği(HLA) ● ● ●

Dinamik Tork Kontrolü (TVC) ● ● ●

Hız Kontrol Sistemi ● ● ●

Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ● ● ●

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi* - - TP
Otomatik Paralel Park Sistemi* - - ●

Otomatik Dikey Park Sistemi* - - ●

Paralel Park Çıkış Yardımı* - - ●

Geri Görüş Kamerası - - NP
Kör Nokta Uyarı Sistemi* - - TP
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi* - - TP
Şerit Takip Sistemi * - - TP
Şeritte Kalma Yardımcısı * - - TP
Sürücü Dikkat Takip Sistemi* - - TP
Ford Kolay Yakıt Sistemi ● ● ●

Akıllı Şarj Sistemi ● ● ●

Disk frenler (Ön / Arka) ● ● ●

Ford MyKey® ● ● ●

Uzaktan kumandalı merkezi kilit ● ● ●

Global Açma/Kapama ● ● ●

Immobilizer ● ● ●

Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon ● ● ●

Deri kaplı direksiyon simidi & vites topuzu ● ● ●

Manuel 4 yönlü sürücü koltuğu ● ● ●

Manuel 4 yönlü ön yolcu koltuğu - - ●

Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği - - ●

Ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği - - ●

Tek dokunuşta açılıp kapanan elektrikli ön/arka camlar ● ● ●

Manuel far yükseklik ayarı ● ● ●

“Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi - - ●

Yol bilgisayarı ● ● ●

Ford EcoMode  ● ● ●

Vites artırma ikazı  ● ● ●

Manuel klima ● ● -
Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima - - ●

Yağmur sensörü - ● ●

Otomatik yanan farlar - ● ●

Otomatik uzun far - - TP
Otomatik kararan iç dikiz aynası - ● ●

Ön koltuk kol dayanağı ve kapaklı eşya saklama bölmesi ● ● -
Ön koltuk ayarlanabilir kol dayanağı ve kapaklı eşya saklama bölmesi - - ●

Ön koltuk arkasında eşya cepleri ● ● ●

Torpido aydınlatması ● ● ●

Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar ● ● ●

Navigasyon Sistemi - - NP
Ford SYNC® 2 - - ●

Bluetooth & Türkçe Sesli Kontrol Sistemi - - ●

SD kart girişi - - ●

Acil Durum Yardımı - - ●

8’’ dokunmatik renkli gösterge ekranı - - ●

Portatif müzikçalar bağlantı soketi (USB) ● ● ●

Otomatik Başlat/Durdur** ● ● ●

İç Donanım

Renkler

Dış Donanım

Güvenlik ve Araç Emniyeti

Opsiyon Paketleri

Dış Donanım

Jantlar

Trend X 
16” Alüminyum Alaşım Jant

Style
16” Alüminyum Alaşım jant

Titanium
16” Alüminyum Alaşım Jant

● = Standart ; ❍ = Opsiyon  BXP: Bi-Xenon Farlar ve Dinamik Ön Far Sistemi NP: Navigasyon Paketi   TP: Tekno Paket*  
* 1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift A/T şanzıman ile sunulmamaktadır.
** 1.0L Ecoboost motor ve 1.5 TDCi PowerShift motor ile sunulmaktadır.
*** 1.6 TDCi 95PS hariç dizel motorlarda sunulmaktadır.

Trend X, Style

Döşemeler
Titanium YENİ FORD FOCUS

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir. Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına tabidir. Mayıs 2016’da basılmış olan bu broşür, basım tarihinde 
geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak 
sunulan donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile 
satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.
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Motorlar

Emisyonlar, Yakıt Tüketimi, Performans*

*  4 Kapı araç değerleridir.        
“Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 atığı değerleri Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 80/1268/EC direktifi uyarınca laboratuvar ortamında ve aşağıda özeti verilen koşullarda yapılan testlerde elde edilen, lt/100 km mertebesindeki sonuçları göstermektedir. Tabloda yer alan yakıt tüketim 
değerleri, aracın bu değerlerde yakıt tüketeceğine ilişkin bir garanti ya da taahhüt teşkil etmediği gibi, bu maksatla yapılacak bir değerlendirme için de emsal teşkil etmez. Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır. Opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini 
farklı etkileyebilir. Şehir içi: Laboratuvar ortamında soğuktan çalıştırılmış motor ile 4 km’lik teorik bir mesafe boyunca maksimum 50 km/s ve ortalama 19 km/s hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir. Şehir dışı: Şehir içi ölçümünden hemen sonra gerçekleştirilen, 7 km’lik teorik bir mesafe 
boyunca maksimum 120 km/s hıza ulaşacak şekilde yarı zamanlı sabit hız ve yarı zamanlı değişken hızla ölçülmüş yakıt tüketim değerleridir. Ortalama: Şehir içi ve şehir dışı testlerinin katedilen mesafe ölçüsüyle ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.”   
     

* EG standart ağırlığa sürücü (75 kg), yağlar ve dolu yakıt deposu (% 90) dahildir.   
Bütün ağırlıklar temel donanıma sahip araçlar içindir.  
  

Motor Verileri 

Motor Verileri 

1.0L EcoBoost 125PS Benzinli Euro VI 6 ileri manuel 999 125/6000 170/1400 Titanium
1.0L EcoBoost 125PS  Benzinli Euro VI 6 ileri otomatik 999 125/6000  170/1400  Titanium
1.6L Ti-VCT 125PS Benzinli Euro VI 5 ileri manuel 1596 125/6300 159/4000 Trend X/Style/Titanium
1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift Benzinli Euro VI 6 ileri PowerShift Otomatik 1596 125/6300 159/4000 Trend X/Style/Titanium
1.6TDCi 95PS Dizel Euro V 6 ileri manuel 1560 95/3600 230/1500 Trend X
1.6TDCi 115PS Dizel Euro V 6 ileri manuel 1560 115/3600 270/1750 Style/Titanium
1.5TDCi 120PS PowerShift Otomatik Dizel Euro VI 6 ileri PowerShift Otomatik 1499 120/3600 300/1750 Trend X/Style/Titanium 

1.0L EcoBoost 125PS 110 5.8 4.2 4.8 194 11.1
1.0L EcoBoost 125PS A/T 125 7.4 4.4 5.5 194 12.1
1.6L Ti-VCT 125PS 139 8.4 4.7 6.0 192 11.0
1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift 146 8.7 4.9 6.3 195 11.8
1.6TDCi 95PS 117 5.7 3.7 4.5 182 12.6
1.6TDCi 115PS 117 5.7 3.7 4.5 195 10.9
1.5TDCi 120PS PowerShift Otomatik 109 4.7 3.9 4.2 193 10.9

Yakıt Türü
Emisyon
Seviyesi

CO2
Emisyonu

Şanzıman
Seçenekleri

Şehir İçi

5 Kapı 4 Kapı
Ağırlık (kg)*

Station Wagon
Yakıt

Kapasitesi (L)

Motor Hacmi
(cc)

Şehir Dışı

Yakıt Tüketimi (lt/100 km) Performans / Hız

Maksimum Güç
(PS/dd)

Ortalama

Maksimum Tork
(Nm/dd)

Maksimum hız
(km/s)

Model
Seçenekleri

0-100 km/s
(sn)

1.0L EcoBoost 125PS 1280 1306 - 55
1.0L EcoBoost 125PS A/T 1327 1334 - 55
1.6L Ti-VCT 125PS 1269 1289 - 55
1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift 1310 1318 1334 55
1.6TDCi 95PS 1332 1339 1355 53
1.6TDCi 115PS 1336 1343 1361 53
1.5TDCi 120PS PowerShift Otomatik 1358 1364 1388 53

Ağırlık ve Yakıt Kapasitesi5 Kapı 4 Kapı Station Wagon

Dış (mm)   
Uzunluk  4360 4538 4560
Genişlik (Kapı aynaları dahil)  2010 2010 2010
Yükseklik (Yüksüz)  1469 1469 1492
Aks mesafesi 2648 2648 2648
Dönüş çapı 11,0 11,0 11,0
İç (mm)   
Ön baş mesafesi  993 993 993
Ön bacak mesafesi  1094 1094 1094
Ön omuz mesafesi  1411 1411 1411
Arka baş mesafesi  963 962 1000
Arka bacak mesafesi  848 848 848
Arka omuz mesafesi  1336 1336 1336
Bagaj Hacmi (L)   
5 kişilik oturma düzeninde 316 421 476

Boyutlar

Her koşulda en iyi görüş

Paralel Park Çıkış Yardımı  Şeridinizi korumanıza yardımcı olan 
gelişmiş sistem 

Akıllı Teknoloji

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi 

Çapraz Trafik Uyarı Sistemi

Ford MyKey®

Yeni Focus’ta Dinamik Ön Far Sistemi’ne sahip
Bi-Xenon farlar,  ışığın açısını ve yoğunluğunu yol ve 
hava koşullarına göre ayarlayarak sürüş koşullarına 
en uygun aydınlatmayı sağlıyor. 
Otoyol görüşü, şehir içi aydınlatma, yağmurlu ve 
sisli hava ve hatta karanlık kırsal yollara göre bile 
kendini ayarlayabilen akıllı farlar, düşük ve yüksek 
hızdaki viraj dönüşlerinde de en iyi görüş açısını 
sağlamak üzere sürüşe duyarlı far özelliğini de 
beraberinde getiriyor.

Otomatik Park Sistemi 

Yeni Focus’ta Otomatik Park Sistemi paralel park etme 
özelliğine ilave olarak dikey park etme özelliği ile geliştirildi. 
Siz dikey veya paralel park tercihinizi yapıyorsunuz ve 
sistem önce sizin için uygun park alanını buluyor, sonra 
size görsel komutlar ile ne yapmanız gerektiğini söylüyor. 
Araçta yer alan sensörler sayesinde Yeni Focus park 
etmek için gerekli tüm direksiyon manevralarını yapıyor, 
siz ise sistemin sizi yönlendirdiği şekilde sadece frene ve 
gaza basıp, vites değiştiriyorsunuz. 

Yeni Focus’un geliştirilmiş Otomatik Park Sistemi ile 
sunulan bir diğer yeni özellik ise Paralel Park Çıkış 
Yardımcısı. Sistem paralel park yaptığınız alandan 
çıkmanız için size yardımcı olur. Otomatik Park Sistemi 
ile aynı prensipte çalışan Park Çıkış Yardımı, tüm 
direksiyon manevralarını kendisi yaparken, siz sistemin 
sizi yönlendirdiği şekilde sadece frene ve gaza basarak 
vites değiştirebilirsiniz. Park alanından tamamen çıktıktan 
sonra, sistem size uyarı verir ve direksiyon kontrolünü size 
devreder. 

Şerit Takip Sistemi aracın şerit içerisindeki 
konumunu sürekli olarak gözlemleyerek istem 
dışı şerit değişimi yapılması durumunda 
öncelikle gösterge panelinde beliren görsel bir 
uyarı yardımıyla; eğer sürücü tepki vermezse 
direksiyonun titretilmesi yolu ile sürücüyü uyarır. 
Şeritte Kalma Yardımcısı ‘Şerit Takip Sistemi’nin 
yaptığı uyarılara sürücünün tepki vermemesi 
durumunda otomatik olarak devreye girerek 
direksiyona hafif bir tork uygulamak suretiyle aracı 
yumuşak ve hassas bir şekilde şeridine döndürür. 

Ford SYNC® 2 sunduğu sesli kontrol özelliği sayesinde 
vereceğiniz basit sesli komutlarla çalan müziği yönetir, 
telefonla arama yapar, gelen aramaları yanıtlar, cep 
telefonunuza gelen yazılı mesajları dinler ve önceden 
tanımlanmış metinleri sesli komutlar ile SMS olarak 
gönderir. Yüksek çözünürlüklü 8” renkli dokunmatik ekran 
ve en yeni teknoloji ile sunulan sesli kontrol özelliği size 
ayrıca klima ve navigasyon sistemini rahat ve güvenli bir 
şekilde kumanda etme olanağı sunar. SYNC® sisteminin 
sunduğu Ford Acil Durum Yardımı, hava yastıklarının 
açılmasına veya yakıt akışının kesilmesine neden olan bir 
kazada Bluetooth ile bağlı cep telefonunuzu kullanarak
112 Acil Yardım Servisi’ni otomatik olarak arayarak kaza 
yerinin GPS koordinatlarını acil durum birimlerine bildirir ve 
acil yardım birimleri ile araç içerisindekiler arasında telefon 
görüşmesi sağlar.

Düşük hızdaki çarpışmaların riskini azaltmak için 
sürekli olarak öndeki araçla mesafeyi izler. İsteğe 
bağlı olarak devreye alınan sistem; 50km/s hız
altında seyrederken öndeki araç ile mesafenin 
aniden azalması veya aracın durması halinde, 
kazadan kaçınmanıza veya çarpışmanın etkisinin 
azaltılmasına yardım etmek için önceden frenlerini 
hazırlar ve sürücü zamanında tepki göstermezse 
sistem sürücü yerine otomatik olarak fren yapar.

Kör Nokta Uyarı Sistemi’ne ilave olarak gelen bu yeni 
özellik sayesinde dikey park edilmiş araç ile park yerinden 
geri geri çıkarken, arka sağ veya soldan gelen bir araç 
olması durumunda sistem sürücüyü sesli ve görsel 
olarak uyarır.

Ford MyKey®, araç sahiplerinin her bir anahtarı 
programlayarak, aracın fonksiyonlarını bu anahtar 
kullanıldığında sınırlayan bir sistemdir. Bu teknoloji 
sayesinde dilerseniz aracınızın üst hız limitini belirler, ısrarlı 
emniyet kemeri uyarısı koyar, hatta müzik sisteminin 
maksimum ses yüksekliğini sınırlayabilirsiniz.

Yeni Ford Focus daha cesur 
ve sportif çizgilerle yollarda. 
Sade ve fonksiyonel 
olarak tasarlanan iç 
mekan yaşam kalitesini 
artıran yeni teknolojilere ev 
sahipliği yapıyor. Detaylara 
gösterilen özen ve yüksek 
işçilik kalitesi ise dünyanın 
en çok satan aracını bir üst 
seviyeye taşıyor.


