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MUSTANG UNDER THE SKIN

MUSTANG ТА СВІТ
Абсолютно новий Ford Mustang вперше
з’явився у 2014 році, та став доступним у
більш ніж 110 країнах світу. З моменту дебюту
автомобіля Mustang у квітні 1964 року за
межами Північної Америки було продано
більш ніж 161 000 автомобілів цієї моделі,
включно з 4000 авто у 36 країнах світу в
2012 році. Офіційно автомобілі Mustang були
доступні у багатьох європейських країнах у
період з 1964 до 1979 року. Однак з тих пір
Mustang не був офіційно доступний у Європі
та на інших великих автомобільних ринках,
наприклад у Китаї. Mustang приєднається
до більш ніж 380 000 автомобілів Ford, які
експортувалися в 2013 році. Ці показники
дозволяють компанії Ford займати перше
місце серед експортерів автомобілів з США.

НОВІ РИНКИ КРАЇН З ЛІВОСТОРОННІМ РОЗТАШУВАННЯМ КЕРМА
Албанія
Андорра
Ангола
Вірменія
Австрія
Азербайджан
Білорусь
Бельгія

Болівія
Боснія
Болгарія
Камбоджа
Китай
Хорватія
Чехія
Данія

Естонія
Фінляндія
Франція
Французька
Полінезія (Таїті)
Грузія
Німеччина
Гана

Гібралтар
Греція
Угорщина
Ірак
Ізраїль
Італія
Лаос
Латвія

Литва
Македонія
Мадагаскар
Молдова
М’янма (Бірма)
Нідерланди
Нова Каледонія
Нігерія

Норвегія
Польща
Португалія
Росія
Сенегал
Сербія
Словаччина
Словенія

Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина
Україна

Танзанія
Східний Тимор
Тринідад і
Тобаго
Західна Самоа

Замбія
Зімбабве

НОВІ РИНКИ КРАЇН З ПРАВОСТОРОННІМ РОЗТАШУВАННЯМ КЕРМА
Австралія
Бангладеш
Великобританія
Бруней
Кіпр

Острови Фіджі
Гонконг
Макао
Ірландія
Кенія

Кірибаті
Малаві
Малайзія
Мальта
Маврикій

Мозамбік
Непал
Нова Зеландія
Папуа Нова
Гвінея

Сінгапур
Південна
Африка
Шрі-Ланка
Суринам

Існуючі ринки
Ринки країн з лівостороннім розташуванням керма
Ринки країн з правостороннім розташуванням керма
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ВИГОТОВЛЕНО У США

Продаж автомобілів Ford покупцям з усього світу дозволяє
створювати робочі місця на виробництві у різних кутках Сполучених
Штатів. Цілком новий Mustang 2015 р. збирається з частин,
виготовлених Американськими постачальниками у 25 штатах.
Порти відправлення
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ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Низький дах та широкий кузов
	Витончений профіль з лобовим та заднім склом,
які плавно спускаються вниз
	Тривимірні трисекційні світлодіодні задні ліхтарі
	Модернізована решітка радіатора у формі
трапеції, яка є ключовим елементом автомобіля,
та акулоподібна передня частина
	Модель з відкидним дахом отримала більш
високі та прямі рельєфні лінії позаду та кришку
багажника з новим контуром, що сприяють
складанню та розкладанню даху
	Збільшена на 70 мм колія задніх коліс робить
поставу автомобіля впевненішою
	Суцільне бокове скло з прихованою
центральною стійкою
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ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
КОЛЬОРИ НЕ МЕТАЛІК

КОЛЬОРИ МЕТАЛІК

СПЕЦІАЛЬНІ КОЛЬОРИ МЕТАЛІК

 Oxford White

	Shadow Black

 Triple Yellow

 Grabber Blue

	Blue Lightning

 White Platinum

 Race Red

	Ingot Silver
	Magnetic
	Ruby Red

MUSTANG UNDER THE SKIN

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
УНІКАЛЬНИЙ В ЄВРОПІ
	Світлодіодні денні ходові вогні інтегровані у
протитуманні фари
	Прозорі задні ліхтарі
	Протитуманні фари інтегровані у нижні ліхтарі
заднього ходу
	Зовнішні дзеркала особливого дизайну з
приводом та функцією складання та підігрівом
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
КЛАСИЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ
	Панель приладів з двома виступами з боку
пасажира на передньому сидінні
	Два великі аналогові прилади

НАТХНЕННЯ ЛІТАКАМИ
	Алюмінієві вставки на панелі приладів присутні у
всьому інтер’єрі
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
КОМФОРТ
	Зменшене спортивне регульоване по висоті та
нахилу рульове колесо
	Підсилювач рульового керування з можливістю
вибору поворотного зусилля. Доступні режими:
Normal, Comfort та Sport
	Збільшена на 40 мм ширина автомобіля
	Оптимізований простір для рук для легкого
перемикання передач
	Подушка безпеки для колін переднього
пасажира (конструкцію якої вперше
застосували в історії автомобілебудування),
захована у дверцята відсіку для рукавичок,
збільшує простір для колін пасажира на 30%
	Передні сидіння з електроприводом та
можливістю налаштування 6 положень та
сидіння водія з електроприводом та з опорою
для попереку
	Передні сидіння з підігрівом та охолодженням
	Двозонний клімат-контроль з вдосконаленим
фільтром для уловлювання часток
	Можливість відчинити двері та запустити
двигун без ключа
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
	Сидіння, рульове колесо, ручка перемикання
передач та простір навколо неї оббиті шкірою
	Алюмінієві педалі, оздоблення панелі приладів
та високоякісне оздоблення дверей

КОМФОРТНА ПІДСВІТКА
	Оберіть один з шести кольорів комфортної
підсвітки для дверних ручок, простору для ніг,
тримачів для чашок та накладок на пороги
	Водії можуть налаштувати два кольори
підсвітки, а система збереже їх для
використання у майбутньому
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ДВИГУНИ

5.0-ЛІТРОВИЙ ДВИГУН
	5.0-літровий двигун SPFI V8 без компресора наддуву
	Потужність: 418 к. с., 530 Н•м
	Конструкція: Алюмінієві блоки циліндрів та головки
	Клапанний механізм: DOHC, чотири клапани на кожний циліндр,
технологія незалежної зміни фаз впуску
та випуску Ti-VCT
	Пряміші впускні отвори у головці циліндра покращують потік
повітря на високих обертах

	Збалансований колінчастий вал з кованої сталі покращує
роботу двигуна на високих обертах, зменшуючи вібрацію
	Легші шатуни, виготовлені методом спікання, більш зносостійкі
при роботі двигуна на високих обертах
	Новий впускний патрубок оснащений клапанами CMCV, які
частково перекривають потік повітря при роботі двигуна на
низьких обертах для покращення паливо-повітряної суміші,
яка дозволяє економити використання палива, покращує
стабільність та знижує рівень шкідливих викидів

	Перший двигун компанії Ford, який використовує фазообертач
впускного розподільного вала для забезпечення більшої
кількості фаз. Це допомагає оптимізувати контроль за
відкриттям клапану для ще більшої економії палива
	Збільшені клапани та новий профіль розподільчого валу
для впуску та випуску. Більш жорсткі пружини клапанів, що
забезпечують повне закриття клапанів при роботі двигуна на
високих обертах. Днища поршнів оновленого дизайну — глибші
отвори нових більших клапанів
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ДВИГУНИ

2.3-ЛІТРОВИЙ ECOBOOST
	2.3-літровий рядний 4-циліндровий двигун EcoBoost з
турбонаддувом
	Потужність: 314 к.с., 432 Н м
	Клапанний механізм: DOHC, чотири клапани на кожний циліндр,
технологія незалежної зміни фаз впуску та випуску Ti-VCT
	Вперше у двигуні компанії Ford використовується двоспіральний
турбонагнітач для ще більшої потужності та швидшої реакції на
прискорення

	Головка блоку циліндрів з інтегрованим випускним колектором

	Сідла клапана з високоякісних матеріалів

	Шатуни з кованої сталі та колінчастий вал, сталеві тримачі
поршневих кілець для надійності

	Алюмінієвий виливок блоку циліндрів з корінними підшипниками

	Балансувальний важіль для плавної роботи
	Форсунка охолодження поршня
	Сталеві тримачі поршневих кілець
	Надміцні підшипники

	Глибокий картер у алюмінієвому виливку
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ДВИГУНИ

ПРОГРАМИ TRACK APPS
	Акселерометр
	Таймер прискорення
	Характеристики гальм
	Система Line Lock доступна для 5,0-літрового двигуна V8.
Ця електрична система застосовується до передніх гальм,
дозволяючи водію прогрівати задні шини або пробуксовувати їх

	Система контролю запуску доступна для 5,0-літрового двигуна
V8 з механічною трансмісією. Система утримує роботу двигуна
згідно з заданими параметрами між 3000 об/хв та 4500 об/хв.
При цьому педаль акселератору повністю натиснута до упору.
Коли водій відпускає педаль акселератору, система контролює
розподіл крутного моменту між задніми колесами для
максимального зчеплення з дорожнім покриттям та надійного
рушання автомобіля з місця
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ПОТУЖНІСТЬ
АЕРОДИНАМІКА
	Компанія Ford вперше розробила систему повітряної завіси (Aero Curtains), яка направляє
потік повітря навколо передніх коліс, зменшуючи опір, у тих випадках, коли автомобіль
рухається з великою швидкістю
	Дизайн решітки радіатора оптимізований для того, щоб адаптувати подачу повітря до
типу двигуна
	Активні заслінки решітки радіатора (Active Grille Shutter) для 2,3-літрового двигуна EcoBoost дозволяють зменшити опір, економлячи таким чином паливо
	Передні сплітери та вентиляційні щитки зменшують потік повітря, який проходить під
автомобілем
	Опір зменшено на 3 %, що покращує стійкість автомобіля та зменшує рівень шуму від
вітру у салоні

ПАКЕТ PERFORMANCE
Входить у стандартну комплектацію моделей для європейського ринку:
	Покращені передні гальма, радіатор та додатковий охолоджувач мастила підвищують
потужність автомобіля:
	2.3-літровий двигун EcoBoost — диски, що вентилюються, розміром 352 мм x 32 мм ,
4-поршневі 46 мм алюмінієві суппорти
	5.0-літровий двигун V8 — диски, що вентилюються, розміром 380 мм x 34 мм, 6-поршневі
36 мм алюмінієві суппорти Brembo
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ПОТУЖНІСТЬ
ТРАНСМІСІЇ
	Шестиступенева механічна трансмісія – покращене внутрішнє зчеплення, більш точне
перемикання передач
	Шестиступенева автоматична трансмісія – більший крутний момент, швидке та плавне
перемикання на нижчу передачу, стандартні підрульові пелюстки перемикання передач,
диференціал з обмеженою пробуксовкою

ДИНАМІКА КЕРУВАННЯ
	Неізольований підрамник кузова посилює шасі, зменшуючи масу. Повністю незалежні
передня та задня підвіски. Дві шарові опори розтяжки MacPherson дозволяють оснастити
автомобіль великими потужними гальмами, які не впливають на відчуття під час
керування. Геометрія автомобіля забезпечує стабільність передньої частини кузова під
час застосування гальм
	Інтегральний важіль задньої підвіски оптимізує рівень комфорту під час поїздки та
механічне зчеплення
	Розподіл ваги – 2,3-літровий двигун EcoBoost у фастбеку – 53 % спереду. 5,0-літровий
двигун V8 = 54 % спереду
	Крутильна жорсткість збільшена на 28 % у порівнянні з попередньою моделлю Mustang.
Розтяжка стійок у кабріолеті дозволяє збільшити крутильну жорсткість на 10 %, V-подібні
розтяжки – на 35 %
	Завдяки вибору режимів керування можна налаштувати систему електронного контролю
стійкості AdvanceTrac, реакцію дросельної заслінки, стилі автоматичного перемикання
передач та режими керування: Normal, Sport+, Track, Snow/ Wet
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ТЕХНОЛОГІЇ
МАТЕРІАЛИ ТА СТРУКТУРА
	Зменшена кількість штампованих поперечних задніх балок з 14 до 9 забезпечує
однорідну будову кузова
	Надміцні основні поперечні балки та підсилювач з DP800
	Трубка для передньої стійки кузова з матеріалу та поперечні балки на дах, виготовлені
методом пресування рідиною під високим тиском, з DP1000, зменшують масу автомобіля
на 9 %
	Компанія Ford вперше виготовила передню стійку кузова з застосуванням методу
пресування рідиною під високим тиском (у моделі кабріолет)
	Надміцна сталева центральна стійка з Boron та DP500
	27 метрів клейких матеріалів для надійного зварювання
	С-подібні з’єднання, отримані при зварюванні променем лазера, забезпечують міцність
при різних напрямах дії навантаження
	Капот та передні крила з легкого алюмінію дозволили зменшити масу кузова та
покращити вагове балансування
	Поворотний кулак задньої підвіски з легкосплавного алюмінію дозволив зменшити
непідресорену масу для покращеного керування
	Картер заднього мосту для автоматичної трансмісії, задні шарові опори підвіски та задні
гальмівні супорти з алюмінію дозволили зменшити масу автомобіля
	Дутий стабілізатор задньої підвіски та нові сидіння розроблялися з використанням
«розумних» технологій, що також дозволило зменшити масу автомобіля
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ТЕХНОЛОГІЇ
БЕЗПЕКА
	Подушка безпеки для колін у відсіку для рукавичок. На 65 % легша, ніж традиційна
подушка безпеки для колін, з меншим на 75 % повітряним насосом
	Вісім подушок безпеки: у відсіку для рукавичок, подушки у передній частині та вбудовані у
сидіння з боку водія та пасажира на передньому сидінні, дві бокові шторки у фастбеку, та
дві подушки безпеки у підголівниках для кабріолету
	Нові датчики зіткнення: два передні, чотири бокові, датчик кутових швидкостей крену.
Вони допомагають контролювати застосування подушок безпеки та натягувачів ременів
безпеки
	Технологія MyKey дозволяє батькам обмежувати максимальну швидкість та рівень
гучності музики, та запобігти вимкненню систем допомоги водію, якщо за кермом
автомобіля підліток
	Передня стійка кузова направляє зусилля на верхню частину автомобіля. Загартована
під пресом центральна стійка кузова запобігає деформації. Загартована під пресом
нижня поперечна балка та вдосконалені міцні сталеві борти та мартенситний сталевий
внутрішній підсилювач порога дозволяє розподіляти зусилля

ВДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ
	Система SYNC 2/3 забезпечує голосове керування функціями телефону, розважальною
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