


Ombouw uitgevoerd door Westfalia Mobil GmbH op basis van een Ford Custom 
Minibus L1 320S Trend uitgerust met 2.0TD 130Pk/96Kw FWD Euro 6.2 in  
Man 6V / Aut 6V of 2.0TD 185Pk/136Kw FWD Euro 6.2 in Aut 6V

Belangrijkste standaarduitrusting Nugget-versie met hefdak :

Belangrijkste standaarduitrusting basisvoertuig Ford Custom Minibus :

• Voorbumper in carrosseriekleur

• Rechter zijschuifdeur

• Brede flankbeschermers

• Achterklep met ruit, inclusief achterruitontdooiing 
en wis/was

• ABS / EBA / EBW / ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over 
& Side Wind Mitigation, Load Adaptive Control, 
Torque Vectoring Control, Trailer Sway Systeem 
(icm trekhaak af fabriek)

• Stuurkolom in de hoogte en de diepte verstelbaar

• Centrale vergrendeling met afstandsbediening 
(2 sleutels)

• Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels 
met anti dodehoek en geïntegreerde richtingaanwijzers

• Elektrisch bediende ruiten vooraan

• Koplampen met statische hoekverlichting en 
LED dagrijlichten

• Mistlampen vooraan

• Manuele airco

• Cruise Control

• Parkeersensoren voor en achter

• Auto Start/Stop systeem & Heavy duty alternator

• Tripcomputer

• Ford Easy Fuel systeem

• Bandendruksensoren

• Dakconsole met kaartleeslampjes

• 8-weg verstelbare bestuurders- en passagierszetel 
(beide draaibaar)

• Verstelbare armsteunen bestuurders- en passagierszetel

• Bestuurders- & passagiersairbag

• Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook

• Radio AM/FM met 4,2” TFT scherm, 6LS, 
stuurbediening, USB & Sync 2 (Bluetooth®)

• Ramen, 2de, 3de rij en achteraan donker getint 
en voorzien van verduistering (muggengaas in de 
doorzichtige gedeelten van het hefdak)

• Dak-bed (voorzien van veiligheidsnet) met plaats voor 
2 personen - 2,00m x 1,38m incl. ladder en 
schuimmattras bovenop elastische veerelementen 
voor een optimaal slaapcomfort

• 2 dakrails voor montage van speciale uitrusting

• Max. dakbelasting open = 15kg / gesloten 50kg

• Zij-rail bruikbaar mits minimale versterking voor 
naplaatsing zonneluifel

• 16” Alu velgen (215/65 R16C 109T BSW-banden)



Aanvullende interieurafwerking Nugget-versie met hefdak :

Nuttige afmetingen en voertuig/ombouw specificaties :

• Zetelbank 2de rij (3 zits) converteerbaar in slaapbank 
voor 2 personen - 1,91m x 1,30m

• Inklapbare tafel (voor recreatief gebruik, als werk- of 
eettafel) max 25kg belast

• Premium LED interieurverlichting, inclusief richtbare 
spotlichten

• Intelligente benutting van de beperkte beschikbare 
ruimte voor het opbergen van drank, eten, kleding, 
keukengerei …

• Centraal bedieningspaneel (dakhemel) met 
status : spanning & belading 2de batterij, instelling 
standverwarming/koeling, buitentemperatuur, tijd, 
wekker, foutmeldingen

• Externe 230-240V aansluiting en voorziening voor 
bijvullen van vers water

• Interne stroomvoorziening : 3x ‘230-240V - 300W’, 
2x 12V stopcontacten en 1x USB poort

• 2 Pits gasfornuis (op butaan gasfles 30mbar / 2,8 kg)

• Koelbox (40 l) met kompressor, instelbaar op 6 standen

• Standverwarming met timer (instelbaar op de gewenste 
temperatuur (tussen 10 en 40°C))

• Externe douche-voorziening (enkel koud water met 
waterpomp)

Voertuiglengte 4.972 mm

Voertuigbreedte 1.986 mm (ingeklikte buitenspiegels)

Voertuighoogte 2.060 mm

Sta-hoogte 2.420 / 1.850 mm (keuken/zitgedeelte)

Binnenhoogte 830 mm (max. boven dakbed)

Binnenhoogte 930 mm (tussen zetelbed en dakbed)

MTM basisvoertuig 3.140 kg

Rijklaar leeggewicht (incl. bestuurder) 
na ombouw

2.411 kg (versies met automaat + 50kg)

Nuttig laadvermogen 729 kg

Aanvullende dubbele AGM batterij 2 x 95 Ah 

Standverwarming op diesel max. 0,38 l/h / 25 A 

Vers watertank 42 l 

Afval watertank 42 l



Inschrijvingsdocumenten en waarborg :

Aanvullende voertuigopties (excl. btw) :

Inschrijving d.m.v. tweede fase gelijkvormigheidsattest voorzien na ombouw door Westfalia Mobil GmbH.
Basisvoertuig / Nugget-ombouw genieten van een wettelijke waarborg van 2 jaar (Ford Motor/Westfalia) 

*De gecombineerde WLTP / (NEDC) verbruikswaarden en CO
2
-emissies refereren altijd naar een basisvoertuig met specifieke standaarduitrusting. Optionele uitrusting 

en accessoires kunnen deze waarden beïnvloeden. De verkopende Ford-verdeler noch de fabrikant van het voertuig kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Voertuigen uitsluitend uit voorraad leverbaar (beschikbare buitenkleuren : Magnetic, Blue Metallic, DiQused Silver, Orange Glow) naar wens desgevallend uitgerust 
met bijkomende accessoires. Contacteer hiervoor, evenals voor verbruiksvoorwaarden en CO

2
-emissies, uw dichtstbijzijnde Nugget-dealer voor meer info. 

Ford Transit Nugget (versie met hefdak)
2.0TD 130Pk/
96Kw 320S

2.0TD 130Pk/
96Kw 320S

2.0TD 185Pk/ 
136Kw 320S

Man 6V Aut 6V Aut 6V

Maximum detailprijs basisvoertuig (excl. btw) € 41.985 € 43.435 € 46.185

Maximum detailprijs basisvoertuig (incl. opties) € 43.975 € 45.425 € 48.175

Particulier klantenvoordeel € 8.795 € 9.085 € 9.635

Nettoprijs particuliere eindklant (excl. Btw) € 35.180 € 36.340 € 38.540

Nettoprijs particuliere eindklant (incl. Btw) € 42.567,80 € 43.971,40 € 46.633,40

Metaalkleur € 500 € 500 € 500

Goed Zicht Pack 'premium' = snelle voorruitontdooiing,  
elektr. inklapbare spiegels, autom. koplampen en wissers  
+ achteruitrijcamera (parkeersensoren voor - achter inclusief)  
+ lane departure warning

€ 700 € 700 € 700

Audio upgrade met DAB, SYNC 3 (Bluetooth® & Voice Control), 
8” TFT scherm

€ 440 € 440 € 440

Trekhaak (13 pins) € 350 € 350 € 350

WLTP / (NEDC) Verbr. L/100km* 9,9 / (6,8) 8,9 / (6,7) 10,4 / (7,0)

WLTP / (NEDC) CO
2
 g/km* 259,5 / (179,0) 232 / (174,0) 273,4 / (182,0)


