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Tlačové správy, súvisiace materiály, fotografie a videá nájdete na adrese www.fordmedia.eu  

alebo www.media.ford.com.  
Sledujte www.twitter.com/FordEu alebo www.youtube.com/fordofeurope. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NOVÉHO MODELU FORD PUMA 
 
VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE A SPOTREBA PALIVA 

 

   

Emisie 
CO2 od 

(g/km 
NEDC) 

Spotreba paliva od 
(l/100 km NEDC) 

Spotreba 
paliva od 
(l/100 km 
WLTP)  

Emisie 
CO2 od 
(g/km 
WLTP) 

Zážihové 
motory 

Výkon 
(k) 

Rozmer 
kolies 
(palce) 

Kombinov
ané 

V 
meste 

Mimo 
mesta 

Kombinov
aná 

Celková Celkové 

1,0-litrový 
EcoBoost, 
6-stup. 
manuálna 

125 

16 103 5,4  4,0 4,5 5,7 131 

17 103 5,4  4,0 4,5  5,8 132 

18 103 5,4  4,0  4,5  5,8 131 

19 106 5,5  4,1  4,6  6,2 141 

1,0-litrový 
EcoBoost 
Hybrid, 6-
stup. 
manuálna 

125 

16 96 4,9  3,9  4,2  5,4  124 

17 96 4,9  3,9  4,2  5,5  124 

18 96 4,9 3,9 4,2  5,4 124 

19 99 5,0  4,0 4,3  5,8  132 

1,0-litrový 
EcoBoost 
Hybrid, 6-
stup. 
manuálna 

155 

16 99 5,1  3,9  4,4  5,5  126 

17 99 5,1  3,9  4,4  5,6  127 

18 99 5,1  3,9  4,4  5,6  127 

19 101 5,1  4,1  4,5  5,9  133 

 

  Výkon 

Zážihové motory Výkon (k) 
Max. rýchlosť 

(km/h) 
0 – 100 km/h 

(s) 
50 – 100 km/h 

(s)* 

1,0-litrový EcoBoost, 
6-stup. manuálna 

125 191 (119) 10,0 9,7 

1,0-litrový EcoBoost 
Hybrid, 6-stup. 
manuálna 

125 191 (119) 9,8 9,6 

1,0-litrový EcoBoost 
Hybrid, 6-stup. 
manuálna 

155 205 (127) 9,0 8,4 

 
* Na 4. prevodovom stupni 
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HMOTNOSTI A ROZMERY 
 

 

Pohot
ovostn

á 
hmotn

osť 
(kg)# 

Celková 
hmotno

sť 
vozidla 

(kg) 

Celko
vá 

hmotn
osť 

jazdne
j 

súpra
vy 

(kg) 

Max. 
hmotnos
ť prívesu 
(brzdené
ho) (kg) 

Max. 
hmotnosť 

prívesu 
(nebrzden
ého) (kg) 

Zaťaž
enie 

ťažné
ho 

zariad
enia 
(kg) 

Pov
olen

é 
zaťa
ženi

e 
stre
chy 
(kg) 

1,0-litrový EcoBoost 125 k, 6-
stup. manuálna 

1280 1760 2860 1100 640 75 50 

1,0-litrový EcoBoost 125 k, 
EcoBoost Hybrid, 6-stup. 
manuálna 

1280 1760 2860 1100 640 75 50 

1,0-litrový EcoBoost 155 k, 
EcoBoost Hybrid, 6-stup. 
manuálna 

1280 1760 2860 1100 640 75 50 

 
# Predstavuje najnižšiu pohotovostnú hmotnosť vozidla za predpokladu hmotnosti vodiča 75 kg, plnej úrovne 
prevádzkových kvapalín a paliva na úrovni 90 percent, a podlieha výrobným toleranciám, použitým prvkom výbavy 
atď. hmotnosti predstavujú špecifikáciu základného modelu bez panoramatickej presklenej strechy. 
 
Uvedené prípustné hodnoty pre hmotnosť prívesu predstavujú maximálnu ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej 
hmotnosti pre naštartovanie na svahu s 12-percentným stúpaním na úrovni mora. Výkon a hospodárnosť všetkých 
modelov sa zníži v prípade, že sa použijú na ťahanie. Celková hmotnosť jazdnej súpravy zahŕňa hmotnosť prívesu. 

 
Rozmery 
 

Rozmery (mm, pokiaľ nie je uvedené inak) 
Trend/ 

Titanium 

Trend/ 
Titanium 
EcoBoost 

Hybrid 

ST-
Line/ST-
Line X 
Vignale 

ST-Line/ 
ST-Line X 
Vignale 

EcoBoost 
Hybrid 

Exteriér     

Celková dĺžka bez ťažného zariadenia 4186 4186 4207 4207 

Celková šírka so spätnými zrkadlami 
odklopenými/sklopenými 

1930/1805 1930/1805 1930/1805 1930/1805 

Celková výška (s anténou v tvare žraločej plutvy, 
nezaťažené vozidlo) 

1550 1554 1548 1552 

Rázvor kolies 2588 2588 2588 2588 

Rozchod predných kolies  1567 1567 1562 1562 

Rozchod zadných kolies 1526 1526 1521 1521 

Predný previs  850 850 856 856 

Zadný previs 748 748 763 763 

Min. svetlá výška (celková hmotnosť vozidla)  140 143 139 142 

Min. svetlá výška (pohotovostná hmotnosť vozidla)  166 166 164 164 

Predný nájazdový uhol (stupne) 17,5 17,4 16,8 16,9 

Zadný nájazdový uhol (stupne) 26,6 27,0 26,2 26,6 

http://www.fordmedia.eu/
http://www.media.ford.com/
http://www.twitter.com/FordEu
http://www.youtube.com/fordofeurope


 
 

Tlačové správy, súvisiace materiály, fotografie a videá nájdete na adrese www.fordmedia.eu  
alebo www.media.ford.com.  

Sledujte www.twitter.com/FordEu alebo www.youtube.com/fordofeurope. 

 

 

3 

Interiér     

Výška od sedadla po strop vpredu (bez 
panoramatickej strechy) 

1000 1000 1000 1000 

Výška od sedadla po strop vpredu (s 
panoramatickou strechou) 

983 983 983 983 

Priestor pre nohy vpredu (maximálny, maximálny, 
sedadlo v strednej výške, v polohe celkom vzadu) 

1127 1127 1127 1127 

Šírka vo výške pliec vpredu 1348 1348 1348 1348 

Priestor pre bedrá vpredu 1311 1311 1311 1311 

Výška od sedadla po strop vzadu (bez 
panoramatickej strechy) 

965 965 965 965 

Priestor pre nohy vzadu (maximálny, sedadlo 
v strednej výške, v polohe celkom vzadu) 

877 877 877 877 

Šírka vo výške pliec vzadu 1320 1320 1320 1320 

Priestor pre bedrá vzadu 1278 1278 1278 1278 

Objem batožinového priestoru (litre) ‡     

5-miestne usporiadanie, náklad do výšky krytu (so 
súpravou na opravu pneumatík) 

456 401 456 401 

2-miestne usporiadanie, náklad po strop (so 
súpravou na opravu pneumatík) 

1216 1161 1216 1161 

Rozmery batožinového priestoru     

Max. nakladacia výška 865 810 865 810 

Dĺžka batožinového priestoru na podlahe po prvý 
rad (súprava na opravu pneumatík) 

1472 1472 1472 1472 

Dĺžka batožinového priestoru na podlahe po druhý 
rad sedadiel  

725 725 725 725 

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies 1000 1000 1000 1000 

Šírka otvoru dverí batožinového priestoru (podlaha) 982 982 982 982 

Výška hrany batožinového priestoru (pohotovostný 
stav) 

771 776 769 774 

Objem palivovej nádrže (litre)     

Benzín 42 42 42 42 

 

‡ Merané v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od modelu a namontovaného vybavenia. 

 
ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE≠ 
 

Adaptívny tempomat s funkciou automatického spúšťania a vypínania motora, systém rozpoznávania 
dopravných značiek s rýchlostným obmedzením a technológia udržiavania vozidla v strede jazdného 
pruhu (v ponuke len so sedemstupňovou automatickou prevodovkou) 

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti 

Automatické diaľkové svetlá 

Automatické osvetlenie a stierače s dažďovým senzorom 

Informačný systém o slepom uhle 

Systém upozornenia na križujúce vozidlá s funkciou aktívneho brzdenia 

Signalizácia vzdialenosti 

Systém sledovania pozornosti vodiča 

Rozšírený aktívny parkovací asistent 

Asistent radenia pri únikových manévroch 
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Upozornenie na hroziacu čelnú zrážku  

Predné a zadné parkovacie senzory  

Asistent rozjazdu do kopca 

Inteligentný obmedzovač rýchlosti 

Funkcia informácií o miestnom nebezpečenstve 

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu s funkciou detekcie okraja vozovky 

Výstražný systém pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 

Systém ponárazového brzdenia 

Prednárazový bezpečnostný systém s funkciou aktívneho brzdenia 

Zadná širokouhlá kamera 

Voliteľné režimy jazdy 

Systém rozpoznávania dopravných značiek 

Upozornenie na jazdu nesprávnym smerom 

KOMFORT A POHODLIE≠ 
 

Audiosystém B&O 

Ford MegaBox 

Technológia zabudovaného palubného modemu FordPass Connect 

Bezdotykové otváranie dverí batožinového priestoru 

Sedadlá s funkciou bedrovej masáže 

Otvárateľná panoramatická strecha 

Odnímateľné poťahy sedadiel 

Systém SYNC 3 s osempalcovou dotykovou obrazovkou 

Bezdrôtová nabíjacia podložka 

 

≠ Dostupnosť funkcií závisí od špecifikácie vozidla 
 
RIADENIE 
 

Systém  Hrebeňové riadenie s elektronickým posilňovačom riadenia (EPAS) 

Pomer 15,1:1 

Priemer otáčania (m)  

Stopový 

10,5 

 
PODVOZOK 
 

Zavesenie predných 

kolies 

Nezávislé. Vzpery MacPherson, spodné priečne rameno v tvare 

písmena L, skriňa riadenia a dutá tyč stabilizátora upevnená na 

pomocnom ráme 

Zavesenie zadných 

kolies 

Zavesenie s vlečným ramenom nápravy so skosenými puzdrami na 

korekciu špičky, pružiny umiestnené pod podlahou a samostatné 

dvojplášťové tlmiče 

 
BRZDY 
 

 Vpredu Vzadu 

Brzdenie Hydraulicky riadený dvojokruhový systém s uhlopriečnym 

rozložením. Vetrané predné kotúče. Pevné zadné kotúče alebo 

bubny. Elektronický štvorkanálový protiblokovací brzdový 

systém (ABS) s elektronickým rozdelením brzdnej sily (EBD), 

elektronický stabilizačný systém (ESP) a núdzový brzdový 
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asistent (EBA). Voliteľný autonómny systém núdzového 

brzdenia (AEB) ako súčasť prednárazového bezpečnostného 

systému s technológiou detekcie chodcov a cyklistov a systém 

upozornenia na križujúce vozidlá s funkciou aktívneho 

brzdenia. 

Rozmery kotúčov/bubnov(mm) 
Ø 278 x 25 

Ø 271 x 11 kotúč 

Ø 228 x 40 bubon 

Rozmery piestov (mm)  Ø 54 Ø 36 

 
KOLESÁ A PNEUMATIKY 
 

6,0 x 16-palcové disky kolies s pneumatikami 205/65 R16 

6,5 x 16-palcové disky kolies s pneumatikami 205/65 R16 

7 x 17-palcové disky kolies s pneumatikami 215/55 R17 

7 x 18-palcové disky kolies s pneumatikami 215/50 R18 

7,5 x 19-palcové disky kolies s pneumatikami 225/40 R19 

 
 
ZÁŽIHOVÉ MOTORY 
 

  1,0-litrový EcoBoost  
(95, 125 k)  

Typ  Radový trojvalcový zážihový s turbodúchadlom, s dvojitým nezávislým 
variabilným časovaním vačiek (Ti-VCT), priečne uložený 

Zdvihový 
objem 

cm3 999 

Vŕtanie Mm 71,9 

Zdvih Mm 82,0 

Kompresný 
pomer 

 
11,5:1 10,5:1 

Max. výkon k (kW) 95 (70) 125 (92) 

pri 
ot./min. 

4000-6000 6000 

Max. krútiaci 
moment 
v ustálenom 
stave 

Nm 170 170 

pri 
ot./min. 

1750 – 3900 1400 – 4500 

Max. 
prekročenie 
krútiaceho 
momentu 

Nm - 200 

pri 
ot./min. 

- 1750 

Rozvod 
ventilov 

 DOHC so štyrmi ventilmi na valec, dvojité nezávislé variabilné časovanie 
vačiek 

Počet valcov  3 v rade, technológia deaktivácie valcov 

Hlava valcov  Liaty hliník 

Blok valcov  Železná liatina 

Pohon 
vačkového 
hriadeľa 

 
Reťazový pohon s hydraulickým napínačom 

Kľukový 
hriadeľ 

 
Železná liatina, 6 protizávaží, 4 hlavné ložiská 
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Riadenie 
motora 

 Systém Bosch MED17 so zbernicou CAN-Bus a reguláciou klepania 
jednotlivých valcov. Softvér FGEC 

Vstrekovanie 
paliva 

 
Priame vstrekovanie paliva pri vysokom tlaku s päťdierovými vstrekovačmi 

Emisná norma  Euro 6d-TEMP 

Riadenie 
emisií 

 Trojcestný katalyzátor so zrýchlenou účinnosťou, filter pevných častíc pre 
zážihové motory 

Turbodúchadl
o 

 
Turbodúchadlo s pevnou geometriou 

Mazací 
systém 

 Elektronicky riadené olejové čerpadlo s variabilným prietokom na zníženie 
spotreby paliva 

Chladiaci 
systém 

 Delený chladiaci systém s dvoma termostatmi. Vačkové vodné čerpadlo na 
zníženie spotreby energie 

Prevodovka  Šesťstupňová manuálna 

Prevodové 
pomery  

 6. stupeň 0,63 
5. stupeň 0,76 
4. stupeň 0,94 
3. stupeň 1,28 
2. stupeň 1,96 
1. stupeň 3,42 

Spätný chod 3,83 
Stály prevod 4,35 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1,0-litrový EcoBoost Hybrid 
(125, 155 k)  

Typ  Radový trojvalcový zážihový s turbodúchadlom, s dvojitým nezávislým 
variabilným časovaním vačiek (Ti-VCT), priečne uložený 

Zdvihový 
objem 

cm3 999 

Vŕtanie Mm 71,9 

Zdvih Mm 82,0 

Kompresný 
pomer 

 
10,5:1 10,0:1 

Max. výkon k (kW) 125 (92) 155 (114) 

pri 
ot./min. 

6000 6000 

Max. krútiaci 
moment 
v ustálenom 
stave 

Nm 170 190 

pri 
ot./min. 

1400 – 4500 1900 – 5500 

Max. 
prekročenie 
krútiaceho 
momentu 

Nm 200 220 

pri 
ot./min. 

1750 3000 

Nm 210 240 
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Max. krútiaci 
moment, 
športový režim 
e-assist 

pri 
ot./min. 

1750 2500 

Rozvod 
ventilov 

 DOHC so štyrmi ventilmi na valec, dvojité nezávislé variabilné časovanie 
vačiek 

Počet valcov  3 v rade, technológia deaktivácie valcov 

Hlava valcov  Liaty hliník 

Blok valcov  Železná liatina 

Pohon 
vačkového 
hriadeľa 

 
Reťazový pohon s hydraulickým napínačom 

Kľukový 
hriadeľ 

 
Železná liatina, 6 protizávaží, 4 hlavné ložiská 

Riadenie 
motora 

 Systém Bosch MED17 so zbernicou CAN-Bus a reguláciou klepania 
jednotlivých valcov. Softvér FGEC 

Vstrekovanie 
paliva 

 
Priame vstrekovanie paliva pri vysokom tlaku s päťdierovými vstrekovačmi 

Emisná norma  Euro 6d-TEMP 

Riadenie 
emisií 

 Trojcestný katalyzátor so zrýchlenou účinnosťou, filter pevných častíc pre 
zážihové motory 

Turbodúchadl
o 

 
Turbodúchadlo s pevnou geometriou 

Elektromotor  Remeňový integrovaný generátor zapaľovania s výkonom 11,5 kW 

Akumulátor  Vzduchom chladený lítiovo-iónový akumulátor 48 V, 10 Ah 

Mazací 
systém 

 Elektronicky riadené olejové čerpadlo s variabilným prietokom na zníženie 
spotreby paliva 

Chladiaci 
systém 

 Delený chladiaci systém s dvoma termostatmi. Vačkové vodné čerpadlo na 
zníženie spotreby energie 

Prevodovka  Šesťstupňová manuálna 

Prevodové 
pomery  

 6. stupeň 0,63 
5. stupeň 0,76 
4. stupeň 0,94 
3. stupeň 1,28 
2. stupeň 1,96 
1. stupeň 3,42 

Spätný chod 3,83 
Stály prevod 4,35 

6. stupeň 0,63 
5. stupeň 0,76 
4. stupeň 0,94 
3. stupeň 1,28 
2. stupeň 1,96 
1. stupeň 3.42 

Spätný chod 3,83 
Stály prevod 4,58 

 

 
# # # 

 
Poznámka: Údaje a informácie v tejto tlačovej správe sú predbežné a boli správne v čase odovzdania do tlače. 
Politika spoločnosti Ford je však založená na neustálom zdokonaľovaní produktov, preto si vyhradzujeme právo 
kedykoľvek tieto údaje zmeniť. 
 
Uvedené údaje o spotrebe paliva/energie, emisiách CO2 a dojazde na čisto elektrický pohon sa merajú podľa 
technických požiadaviek a špecifikácií Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platnom znení. 
Údaje o spotrebe paliva a úrovni emisií CO2 sa vzťahujú na verziu vozidla a nie na konkrétne vozidlo. Použité 
štandardné skúšobné postupy umožňujú porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel a rôznymi výrobcami. Pri konečnej 
spotrebe paliva/energie, produkcii emisií CO2 a dojazde na čisto elektrický pohon zohrávajú úlohu popri účinnosti 
využitia paliva aj jazdné návyky vodiča a ďalšie faktory netechnického charakteru. Oxid uhličitý (CO2) je hlavný plyn, 
ktorý vyvoláva v atmosfére skleníkový efekt a prispieva ku globálnemu otepľovaniu. 
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Od 1. septembra 2017 sa niektoré nové vozidlá typovo schvaľujú pomocou Celosvetovo harmonizovaného 
skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) podľa (EÚ) 2017/1151 v znení posledných zmien a doplnení, ktorý 
predstavuje nový, realistickejší skúšobný postup na meranie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Od 
1. septembra 2018 začal WLTP plne nahrádzať doteraz platný Nový európsky jazdný cyklus (NEDC), ktorý bol 
doposiaľ používaným skúšobným postupom. Počas postupného vyraďovania cyklu NEDC sa bude spotreba paliva 
a emisie CO2 podľa WLTP korelovať späť na NEDC. Dôjde k určitej odchýlke v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi 
o spotrebe paliva a úrovni emisií, pretože niektoré prvky testov sa zmenili, t. j. to isté vozidlo môže mať rozdielnu 
spotrebu paliva a úroveň emisií CO2. 

 
 

 
O spoločnosti Ford Motor Company 
Ford Motor Company je globálna spoločnosť so základňou v meste Dearborn v americkom štáte 
Michigan. K jej hlavným oblastiam podnikania patrí projektovanie, výroba, marketing, predaj a servis 
komplexného radu osobných automobilov, nákladných vozidiel, SUV a elektrifikovaných vozidiel značky 
Ford, ako aj luxusných vozidiel značky Lincoln. Zároveň poskytuje aj finančné služby prostredníctvom 
spoločnosti Ford Motor Credit Company a aktívne sleduje nové príležitosti na rozšírenie svojho 
podnikania investíciami do oblastí elektrifikácie, autonómneho riadenia a mobility. Spoločnosť Ford má 
približne 199 000 zamestnancov po celom svete. Viac informácií o spoločnosti Ford, jej produktoch a 
spoločnosti Ford Motor Credit Company nájdete na internetovej stránke www.corporate.ford.com. 
 
Spoločnosť Ford of Europe sa zaoberá výrobou, predajom a servisom vozidiel značky Ford na 50 
individuálnych trhoch a má približne 53 000 zamestnancov vo svojich podnikoch s plnou majetkovou 
účasťou. Celkovo pre spoločnosť pracuje približne 67 000 ľudí, ak sa zarátajú aj podniky s účasťou iných 
spoločností a nekonsolidované podniky. Okrem spoločnosti Ford Motor Credit Company prevádzkuje 
spoločnosť Ford Europe divíziu Ford Customer Service Division a 24 výrobných závodov (16 podnikov s 
plnou majetkovou účasťou alebo konsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností a 8 
nekonsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností). Do Európy boli prvé automobily značky 
privezené v roku 1903, teda v tom istom roku, v ktorom bola spoločnosť Ford Motor Company založená. 
Výroba sa v Európe začala v roku 1911. 
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