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LEKKIE UŻYTKOWE

Mocny Transit

O znacza ona ilość koni mecha-
nicznych, jaką może wykrzesać 
z siebie silnik znanego od ponad 

czterdziestu lat Forda Transita. Testowa-
na wersja oznaczona była symbolem 
350 M Trend. Oznacza to średni rozstaw 
osi (3300 mm) oraz średni dach. Prze-
dział ładunkowy tej wersji posiada 8,6 m3 
przy długości 2949 mm i szerokości 1645 
mm. Jednak mając taką siłownię pod 
maską, parametry ładunkowe schodzą 
na dalszy plan.

Pięciocylindrowa jednostka na-
pędowa o nazwie Duratorq TDCi po-
siada pojemność skokową 3199 cm3. 
Maksymalny moment obrotowy osią-
gany przez nią w przedziale 1700-2500 
obr/min wynosi 470 Nm. Co to oznacza 
w praktyce? Miłośnikom dynamicznej 
jazdy specjalnie tłumaczyć nie trzeba. 
Frajda z poruszania się tak mocnym 
autem, do tego z tylnym napędem, 
jest naprawdę wielka. Obciążenie go 
ładunkiem tylko w niewielkim stopniu tę 
radość ogranicza. Żadnych problemów 
z wyprzedzaniem czy niespodziewanymi 
sytuacjami na drodze, wymuszający-
mi gwałtowniejsze naciśnięcie pedału 
przyspieszenia. Klienci Forda nie mogą 

juz narzekać na zbyt słabe silniki. Do 
tego dobrze zestopniowana, sześcio-
biegowa przekładnia pracująca lekko 
i precyzyjnie.

Przyjemności podróżowanie nie 
zakłóca hałas, jakiego spodziewać się 
można po tak mocnej jednostce. Auto 
jest porządnie wyciszone i jedynie szu-
my powietrza, które opływa dość kan-
ciastą bryłę Transita przy jeździe z po-
nadprzeciętną prędkością, dochodzą do 
uszu kierowcy. 

Jego stanowisko pracy jest wygodne 
i uporządkowane, a w testowanej wersji 
wyposażenie standardowe to dość dłu-
ga lista. Przednia szyba jest ogrzewana, 
tak jak i lusterka boczne (o doskonałej 
widoczności). Komfort poprawia też ma-
nualna klimatyzacja. Bezpieczeństwo 
zapewniają, oprócz układów stabilizacji 
toru jazdy, kontroli trakcji czy wspoma-
gania awaryjnego hamowania, system 
wspomagający ruszanie pod górę (HLA). 
Wybierać można też dodatki ze sporej 
listy wyposażenia opcjonalnego.

Według producenta apetyt na olej 
napędowy 200-konnej wersji nie jest 
wygórowany – 12,9 l w mieście, 7,9 poza 
nim i średnie 9,9. Za tę wersję Forda 

Transita trzeba zapłacić sporo, bo aż 
137,921 zł brutto. 

Auta dostawcze na ogół nie służą do 
wyścigów. Ta wersja bez problemu da 
sobie radę z w pełni obciążonym pojaz-
dem i to z dużym zapasem. Znajdą się 
więc pewnie chętni chcący posiadać tak 
mocnego Transita, doceniający – oprócz 
walorów czysto użytkowych – możliwo-
ści drzemiące pod maską. Z pewnością 
też będą w stanie dostarczyć towar szyb-
ciej niż inni. Odstraszać może jedynie 
cena.

Mirosław Nogaj

Oto pięciocylindrowa wytwórnia 200 KM.

Niektórzy użytkownicy dróg będą mocno zaskoczeni, kiedy ich pojazd wy-
przedzi dostawczak. Jeśli po tym manewrze nie odjedzie im za szybko, 
mogą dostrzec na tabliczce z tyłu auta czerwoną cyfrę 200.
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