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A képen egy duplakabinos Ford Ranger Wildtrak modell látható, Sabre
Orange metálfényezéssel (választható)

1

FELFEDEZÉS

EGY RÁTERMETT
PARTNER
A Ford Ranger az a pick-up, amellyel bármilyen kihívást
legyőzhet. Minden eddiginél fejlettebb technológiával,
rendkívül komfortos belső térrel és számos intelligens
vezetéstámogató és biztonsági funkcióval büszkélkedhet,
melyekkel minden körülmények között segíti a hatékony
munkavégzést.

A képen szereplő jármű kiegészítőkkel van felszerelve, melyek felár ellenében elérhetőek.

A képen egy duplakabinos Ford Ranger Wildtrak modell látható,
Moondust Silver metálfényezéssel (választható).

1 FELFEDEZÉS
ÉLJEN TELJES ÉLETET
STRAPABÍRÓ ÉS RÁTERMETT
A modern világ kihívásaira tervezett Ford Ranger mindig készen áll a
kemény munkára, vagy a szórakozásra. Elég erős ahhoz, hogy az
egész heti fuvarozást követően, hétvégén jet-skiket, vagy épp quadot
szállítson vele az off-road terepeken. A vonóerő, az üzemanyaghatékonyság és a fejlett vezetéstámogató technológiák egyedülálló
kombinációjának köszönhetően Európa legkeresettebb pick-upjával* minden utazás emlékezetes kaland lehet.

A képen szereplő jármű kiegészítőkkel van felszerelve, melyek felár ellenében elérhetőek.
*A 2020. december végén rendelkezésre álló adatok alapján a 20 jelentősebb európai piac figyelembe
vételével, ahol a Fordot országos értékesítési vállalatok képviselik. A 20 európai ország a következő: Ausztria,
Belgium, Nagy-Britannia, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország,
Magyarország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Románia,
Svédország és Svájc.

A képen egy duplakabinos Ford Ranger Wildtrak modell látható, Sabre Orange
metálfényezéssel (választható).

1 FELFEDEZÉS
ÖNRE TERVEZVE
A Ford Rangerben a kifinomultság és a kézműves munka
harmonikusan egymásra talált. Nem számít hová és kikkel utazik, a
gépjármű komfortos belső terének köszönhetően Ön a városi
terepjárókhoz hasonló luxust és stílust élvezheti.
A képen látható Wildtrak belső terében a test vonalát követő, és a
hátat jól megtámasztó, bőr borítású, Wildtrak emblémával ellátott
ülések találhatóak. A 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés
pedig arról gondoskodik, hogy mindig kényelmesen ülhessen.
A Ranger átgondolt dizájnja számos modern funkciót és technológiát
kínál, beleértve a FordPass Connect beépített modemet* és a Ford
SYNC 3 rendszert, 8"-os (20,3 cm), színes érintőképernyővel és
navigációval*†, melynek segítségével még ismeretlen terepeken is
könnyedén eligazodhat.

*Az elérhetőség felszereltségi szinttől függően eltérő lehet.
†Ne hagyja, hogy vezetés közben figyelme elterelődjön a vezetésről. Amikor csak lehetséges, hangparanccsal
vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a jármű sebességfokozatban van.
Nem minden funkció kompatibilis minden mobiltelefonnal.

A képen látható modell egy duplakabinos Ford Ranger Wildtrak, Ebony színű
Mettle szövet / Journey Grain bőr borítású ülésekkel (alapfelszereltség).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
KÉSZEN
KÉSZEN
ÁLLÁLL
MINDEN
MINDEN
KIHÍVÁSRA
KIHÍVÁSRA
Bármilyen
Bármilyen
munkátmunkát
szeretne
szeretne
elvégezni,
elvégezni,
a Ford Rangerre
a Ford Rangerre
biztosan
biztosan
számíthat.
számíthat.
Az összkerékhajtás,
Az összkerékhajtás,
az elképesztő
az elképesztő
teljesítmény
teljesítmény
és tapadás
és tapadás
páratlan
páratlan
kombinációja,
kombinációja,
valamint
valamint
az akár az
3500
akárkg-ot*
3500 is
kg-ot*
elérő is elérő
maximális
maximális
vontatási
vontatási
kapacitásnak
kapacitásnak
köszönhetően
köszönhetően
a Ranger
a Ranger
olyan olyan
erővel bír,
erővel
hogybír,
Ön
hogy
észre
Ön
sem
észre
venné,
sem ha
venné,
egy teljesen
ha egy teljesen
megpakolt
megpakolt
utánfutót
utánfutót
húzna maga
húznaután.
maga
A után.
modell
A modell
kivételes
kivételes
gázlómélysége
gázlómélysége
pedig pedig
biztosítja,
biztosítja,
hogy még
hogy
800
még
mm
800
(Ranger
mm (Ranger
Raptor Raptor
esetében
esetében
850mm**)
850mm**)
mély vízen
mély
is vízen
könnyedén
is könnyedén
át tudjon
át haladni
tudjon haladni
vele, ésvele,
így eljuthasson
és így eljuthasson
úti
úti
céljához.
céljához.

Megjegyzés:
Megjegyzés:
Off-road terepen
Off-road
történő
terepen
vezetés
történő
előtt
vezetés
mindigelőtt
olvassa
mindig
el aolvassa
Felhasználói
el a Felhasználói
kézikönyvet!kézikönyvet!
Kövesse az Kövesse az
előírásokat és
előírásokat
haladjon és
a kijelölt
haladjon
off-road
a kijelölt
útvonalon.
off-roadVízen
útvonalon.
történő
Vízen
áthaladáskor
történő áthaladáskor
fokozott elővigyázatosság
fokozott elővigyázatosság
és a
és a
sebesség körülményeknek
sebesség körülményeknek
megfelelő csökkentése
megfelelő csökkentése
szükséges. Utánfutó
szükséges.
csatlakoztatása
Utánfutó csatlakoztatása
esetén fontos,
esetén
hogyfontos, hogy
megfelelő legyen
megfelelő
annak
legyen
tömege
annak
a kerekek
tömege
tapadása
a kerekek
érdekében.
tapadása érdekében.
*A maximális
*Avontatási
maximális
kapacitás
vontatásia kapacitás
rakománytól,
a rakománytól,
a jármű konfigurációjától,
a jármű konfigurációjától,
a kiegészítőktől
a kiegészítőktől
és az utasokés az utasok
számától függően
számától
változik.
függően változik.
**Próbálja elkerülni
**Próbálja
a kerékagyak
elkerülni a kerékagyak
aljánál magasabbra
aljánál magasabbra
érő vizet, és érő
lassan
vizet,
haladjon.
és lassan
A haladjon.
vízen történő
A vízen történő
áthaladással
áthaladással
kapcsolatoskapcsolatos
részletes információk
részletes információk
a Felhasználói
a Felhasználói
kézikönyvben
kézikönyvben
találhatók. találhatók.
A képen szereplő
A képen
jármű
szereplő
kiegészítőkkel
jármű kiegészítőkkel
van felszerelve,
van melyek
felszerelve,
felármelyek
ellenében
felárelérhetőek.
ellenében elérhetőek.

A képen egy
A képen
duplakabinos
egy duplakabinos
Ford Ranger
FordXLT
Ranger
modell
XLTlátható,
modellBlue
látható,
Lightning
Blue Lightning
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

1 FELFEDEZÉS
RAPTOR, A MINDENT
FELÜLMÚLÓ RANGER
A Ford Ranger Raptor a legstrapabíróbb és legjobban teljesítő
Ranger-modell. A terepvezetés megszállottjai számára a Ford
Performance csapata által kifejlesztett gépjármű elképesztő
teljesítményéhez rendkívüli menetbiztonság is társul.
A Ranger Raptort 2.0 literes Ford EcoBlue bi-turbo dízelmotor hajtja.
A 213 LE (157 kW) teljesítményt és a tekintélyes 500 Nm nyomatékot
biztosító motor a Raptor összkerékhajtású rendszerét egy 10 fokozatú
automata sebességváltóval vezérli, ami gondoskodik róla, hogy a
járművet mindig a megfelelő fokozatban vezethesse.
Annak érdekében, hogy minden terepen megállja a helyét, az egyedi
alvázkeretet egy rendkívül erős, ötvözött acélból készítettük, ami még
a legkíméletlenebb körülményeket is kibírja.
A Raptor kifejezetten egyenetlen terepekre kifejlesztett FOX Pro
felfüggesztésnek köszönhetően a legnehezebb utakon sem kell
lelassítania, hiszen kialakításával csökkenti a bukkanók és mély
keréknyomok által okozott kényelmetlenségeket, teljes uralmat
biztosítva Önnek járműve felett.

A képen egy duplakabinos Ford Ranger Raptor modell látható, Ford Performance
Blue metálfényezéssel (választható).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
ELJÖTT
ELJÖTT
AZ AZ
ÖNÖN
IDEJE
IDEJE
A tiszteletet
A tiszteletet
parancsoló
parancsoló
Ranger Ranger
Raptor Raptor
vezetőülésében
vezetőülésében
valóbanvalóban
kézben kézben
tarthatja
tarthatja
az irányítást.
az irányítást.
A belsőAtér
belső
elkészítése
tér elkészítése
során asorán
sportos
a sportos
stílus ésstílus
a kényelmes
és a kényelmes
kialakítás
kialakítás
játszottjátszott
döntő szerepet.
döntő szerepet.
Az oldalpárnával
Az oldalpárnával
ellátottellátott
sportüléseket
sportüléseket
kimondottan
kimondottan
a terepen
a terepen
való
való
vezetéshez
vezetéshez
terveztük,
terveztük,
és a kellemesebb
és a kellemesebb
tapintástapintás
érdekében
érdekében
bőrborítással
bőrborítással
láttuk el.
láttuk
Mindenhol
el. Mindenhol
exkluzívexkluzív
kék varrás
kékés
varrás
bőr díszítés
és bőr díszítés
látható.látható.
A lyukacsos,
A lyukacsos,
bőr kormánykerék
bőr kormánykerék
Raptor Raptor
emblémával
emblémával
díszített,
díszített,
a versenyautók
a versenyautók
stílusátstílusát
idéző kormányról
idéző kormányról
vezérelhető
vezérelhető
egyedi egyedi
sebességváltó
sebességváltó
kapcsolókkal
kapcsolókkal
pedig könnyedén
pedig könnyedén
automatáról
automatáról
kézi
kézi
sebességváltóra
sebességváltóra
válthat.válthat.
A Raptor
A Raptor
mindezeken
mindezeken
túl egy Terepszabályozó
túl egy Terepszabályozó
rendszerrel
rendszerrel
is
is
rendelkezik,
rendelkezik,
amelynek
amelynek
hat választható
hat választható
vezetésivezetési
módja révén
módjaÖn
révén
a Ön a
különböző
különböző
terepeknek
terepeknek
és vezetési
és vezetési
feltételeknek
feltételeknek
megfelelően
megfelelően
optimalizálhatja
optimalizálhatja
a gépjármű
a gépjármű
teljesítményét.
teljesítményét.
Mostantól
Mostantól
mindenminden
útját teljesen
útját teljesen
új szemszögből
új szemszögből
fogja nézni.
fogja nézni.

A képen egy
A képen
duplakabinos
egy duplakabinos
Ranger Raptor
Rangermodell
Raptorlátható,
modell Ebony
látható,
színű
Ebony
Soho
színű
Grain
Soho Grain
bőr üléskárpittal
bőr üléskárpittal
(alapfelszereltség).
(alapfelszereltség).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
ELEKTROMOS
ELEKTROMOS
PLATÓROLÓ
PLATÓROLÓ
MINDIG
MINDIG
BIZTONSÁGBAN
BIZTONSÁGBAN
ElegánsElegáns
kialakításával
kialakításával
és tisztaésprofiljával
tiszta profiljával
a Ranger
a Ranger
új elektromos
új elektromos
platórolója
platórolója
fokozottfokozott
biztonságot
biztonságot
és védelmet
és védelmet
nyújt aznyújt
elemek
az elemek
ellen ellen
(választható
(választható
a duplakabinos
a duplakabinos
Wildtrak
Wildtrak
modelleken).
modelleken).
■
■

■

■

Az áramellátást
■ Az áramellátást
a járműasaját
jármű
elektromos
saját elektromos
rendszere
rendszere
biztosítja.
biztosítja.
A beakadást
■ A beakadást
gátló funkció
gátló funkció
akadályakadály
észlelése
észlelése
esetén kis
esetén kis
mértékben
mértékben
visszahúzza
visszahúzza
a rolót. a rolót.
A jégtörő
■ A jégtörő
üzemmód
üzemmód
hideg időben
hideg időben
felülírjafelülírja
a beakadást
a beakadást
gátló gátló
funkciót,
funkciót,
hogy lehetővé
hogy lehetővé
tegye a tegye
rendszer
a rendszer
számára
számára
a roló a roló

jégtelenítését.
jégtelenítését.
A kiegészítők
■ A kiegészítők
számára
számára
csatornák
csatornák
futnak végig
futnak
a végig
plató a
mindkét
plató mindkét

oldalán,oldalán,
lehetővé
lehetővé
téve a kiegészítők
téve a kiegészítők
tetszés tetszés
szerinti szerinti
felszerelését.
felszerelését.

Platóroló
Platóroló
működtetése
működtetése
A RangerAelektromos
Ranger elektromos
platórolója
platórolója
egyszerűen
egyszerűen
működtethető
működtethető
a kulcson,
a kulcson,
a
a
vezetőoldali
vezetőoldali
műszerfalon,
műszerfalon,
illetve a plató
illetvebelsejében
a plató belsejében
elhelyezett
elhelyezett
gombokkal.
gombokkal.

A képen egy
A képen
duplakabinos
egy duplakabinos
Ford Ranger
FordWildtrak
Ranger Wildtrak
modell látható,
modellSabre
látható,
Orange
Sabre Orange
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
RANGER
RANGER
ALVÁZ
ALVÁZ
Az új Ford
Az Ranger
új Ford Ranger
Alváz ideális
Alváz alapot
ideális kínál
alapot
a legkülönbözőbb
kínál a legkülönbözőbb
felépítményekhez
felépítményekhez
olyan speciális
olyan speciális
igényeket
igényeket
támasztó
támasztó
felhasználók
felhasználók
számára,
számára,
mint azmint
építőipari
az építőipari
tevékenységet
tevékenységet
folytatók,
folytatók,
a közüzemi-,
a közüzemi-,
erdészeti-,
erdészeti-,
katonai-,
katonai-,
vagy mentőszolgálatok.
vagy mentőszolgálatok.
A masszív
A masszív
karosszériakarosszériavázszerkezettel
vázszerkezettel
és az összkerékhajtással
és az összkerékhajtással
a Ranger
a Ranger
AlvázatAlvázat
olyan olyan
ügyfelek
ügyfelek
számára
számára
fejlesztették,
fejlesztették,
akik erőt
akik
próbáló
erőt próbáló
körülmények
körülmények
között között
dolgoznak
dolgoznak
és strapabíró,
és strapabíró,
nehéz terepen
nehéz terepen
is használható
is használható
járműrejárműre
van
van
szükségük
szükségük
sepciális
sepciális
felszerelésük
felszerelésük
szállításához.
szállításához.
Az alapfelszereltség
Az alapfelszereltség
részei: részei:
■

■

■

■

A szimplafülkés
■ A szimplafülkés
kialakítás
kialakítás
maximális,
maximális,
2518mm-es
2518mm-es
felépítmény
felépítmény
hosszúságot
hosszúságot
biztosítbiztosít
a fülke mögött.
a fülke mögött.
A nagy
■ A
teherbírású
nagy teherbírású
laprugós
laprugós
hátsó felfüggesztés
hátsó felfüggesztés
és a lapos
és a lapos
hátsó felület
hátsó felület
sokoldalú
sokoldalú
alapot nyújt
alapot
a speciális
nyújt a speciális
átalakításhoz.
átalakításhoz.
A 3270
■ A
kg-os*
3270 kg-os*
össztömeg
össztömeg
és a 3500
és akg-os**
3500 kg-os**
vontatási
vontatási
kapacitás
kapacitás
lehetővé
lehetővé
teszi azteszi
átalakítók
az átalakítók
számára
számára
a jelentős
a jelentős

teherbírási
teherbírási
és vontatási
és vontatási
képességgel
képességgel
rendelkező
rendelkező
járművek
járművek
építésétépítését
A 2.0■ literes
A 2.0 170
literes
lóerős
170 Ford
lóerős
EcoBlue
Ford EcoBlue
dízel motor
dízel 420
motor
Nm420 Nm
nyomatékot
nyomatékot
nyújt ésnyújt
6 fokozatú
és 6 fokozatú
kézi sebességváltóval
kézi sebességváltóval
elérhető.
elérhető.

A Ranger
A Ranger
Alváz tovább
Alváz tovább
fejleszthető
fejleszthető
a Ford speciális
a Ford speciális
járműfelszereltségeinek
járműfelszereltségeinek
széles választékával,
széles választékával,
beleértve
beleértve
a pótkocsi
a pótkocsi
vontatáshoz
vontatáshoz
szükséges
szükséges
elektromos
elektromos
csatlakozót,
csatlakozót,
megnövekedett
megnövekedett
elektromos
elektromos
terhelésterhelés
esetéreesetére
nagy teljesítményű
nagy teljesítményű
akkumulátorokat,
akkumulátorokat,
vagy a bővített
vagy a bővített
elektronikus
elektronikus
interface
interface
csomagot
csomagot
a járműajelzései
jármű jelzései
és a
és a
felépítmény
felépítmény
közötti kapcsolat
közötti kapcsolat
biztosításához.
biztosításához.
Részletekről
Részletekről
és
és
elérhetőségről
elérhetőségről
kérjük, érdeklődjön
kérjük, érdeklődjön
Ford márkakereskedőjénél!
Ford márkakereskedőjénél!
*A súly és súlyeloszlás
*A súly és súlyeloszlás
befolyásoljabefolyásolja
a raktér kapacitást
a raktérés
kapacitást
a hasznos
ésteherbírást.
a hasznos teherbírást.
**A maximális
**Avontatási
maximális
kapacitás
vontatásia kapacitás
rakománytól,
a rakománytól,
a jármű konfigurációjától,
a jármű konfigurációjától,
a kiegészítőktől
a kiegészítőktől
és az utasokés az utasok
számától függően
számától
változik.
függően változik.

A képen egy
A képen
Ranger
egyXL
Ranger
AlvázXL
látható,
Alváz Frozen
látható,White
Frozen
alapfényezéssel
White alapfényezéssel
(alapfelszereltség).
(alapfelszereltség).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
LENYŰGÖZŐ
LENYŰGÖZŐ
VONTATÓVONTATÓKÉPESSÉG
KÉPESSÉG
A Ford Ranger
A Ford Ranger
akkor kel
akkor
igazán
kel életre,
igazánamikor
életre, amikor
nehéz rakományt
nehéz rakományt
kell
kell
vontatnia.
vontatnia.
Az 1 tonnát*
Az 1 tonnát*
is meghaladó
is meghaladó
maximális
maximális
terhelhetőségével,
terhelhetőségével,
† a legnagyobb
† a legnagyobb
valamint
valamint
3500 kg-os**
3500 kg-os**
vontatási
vontatási
kapacitásával
kapacitásával
feladatok
feladatok
és rakományok
és rakományok
sem jelentenek
sem jelentenek
gondot.gondot.
A vontatást
A vontatást
még még
Ø1) rendszere,
Ø1) rendszere,
inkább megkönnyíti
inkább megkönnyíti
a Ranger
a Ranger
Utánfutó-stabilizátor
Utánfutó-stabilizátor
amely észleli
amelyaz
észleli
utánfutó
az utánfutó
kilengéseit,
kilengéseit,
és a jármű
és asebességének
jármű sebességének

csökkentésével
csökkentésével
nagyobb
nagyobb
kontrollt
kontrollt
biztosítbiztosít
az utánfutó
az utánfutó
felett. Afelett. A
rendszer
rendszer
fékezéssel
fékezéssel
lelassítja
lelassítja
a járművet,
a járművet,
és ha szükséges,
és ha szükséges,
csökkenti
csökkenti
a
a
nyomatékot.
nyomatékot.
(Alapfelszereltség,
(Alapfelszereltség,
de a Ford
deutánfutó-vontató
a Ford utánfutó-vontató
szerelvényével
szerelvényével
működtethető)
működtethető)

Tolatókamera
Tolatókamera
utánfutó-csatlakoztatási
utánfutó-csatlakoztatási
asszisztens
asszisztens
†† a
Amint hátramenetbe
Amint hátramenetbe
kapcsol,kapcsol,
a multifunkciós
a multifunkciós
kijelzőn††kijelzőn
láthatja
láthatja
Rangera Ranger
mögötti mögötti
területet.területet.
A képen A
megjelenő
képen megjelenő
vonalak vonalak
segítenek
segítenek
megállapítani
megállapítani
merre merre
tart pontosan
tart pontosan
a jármű. a
(Alapfelszereltség
jármű. (Alapfelszereltség
Limited, Limited,
WildtrakWildtrak
és Raptor
ésszérián)
Raptor szérián)

*A raktérkapacitást
*A raktérkapacitást
és a hasznos
ésteherbírást
a hasznos befolyásolhatja
teherbírást befolyásolhatja
a súly és a súlyeloszlás.
a súly és a súlyeloszlás.
**A maximális
**Avontatási
maximális
kapacitás
vontatásia kapacitás
rakománytól,
a rakománytól,
a jármű konfigurációjától,
a jármű konfigurációjától,
a kiegészítőktől
a kiegészítőktől
és az utasokés az utasok
számától függően
számától
változik.
függően változik.
†A Raptor terhelhetősége
†A Raptor terhelhetősége
620 kg, vontatási
620 kg,
kapacitása
vontatási 2,500
kapacitása
kg. 2,500 kg.
††A kamerák††csak
A kamerák
10 km/h
csak
alatti
10 sebességnél
km/h alatti sebességnél
működnek. működnek.
ØÉrzékelőkkel
ØÉrzékelőkkel
működik. 1)Biztonsági
működik. 1)funkció.
Biztonsági funkció.

A képen egy
A képen
duplakabinos
egy duplakabinos
Ranger XLT
Ranger
modell
XLTlátható,
modellBlue
látható,
Lightning
Blue Lightning
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
BÁRHOVÁ
BÁRHOVÁ
IS VIGYE
IS VIGYE
AZ AZ
ÚTJA
ÚTJA
A Ford Rangert
A Ford Rangert
már hosszú
már hosszú
idők ótaidők
kategóriájának
óta kategóriájának
legrátermettebb
legrátermettebb
pick-uppick-up
járműveként
járműveként
könyvelhetjük
könyvelhetjük
el. Összkerékhajtásával,
el. Összkerékhajtásával,
az ABS az
blokkolásgátló
ABS blokkolásgátló
és menetstabilizáló
és menetstabilizáló
rendszerekkel,
rendszerekkel,
valamint
valamint
az
az
elektronikusan
elektronikusan
záródó záródó
hátsó differenciálművével
hátsó differenciálművével
a sokrétű
a sokrétű
és magabiztos
és magabiztos
Ford Ranger
Ford Ranger
tökéletes
tökéletes
választás
választás
a kemény
a kemény
munkanapokon,
munkanapokon,
vagy a terepen
vagy a terepen
töltött kalandos
töltött kalandos
hétvégéken.
hétvégéken.
Jól átgondolt
Jól átgondolt
funkcióifunkciói
közé tartozik
közé tartozik
többek többek
között aközött
teherbíró
a teherbíró
platóajtó,
platóajtó,
mely akár
mely
220
akár
kg súlyt
220 kg
is súlyt
képesis képes
megtartani,
megtartani,
az EasyLift
az EasyLift
funkció,funkció,
melynek
melynek
köszönhetően
köszönhetően
a pick-up
a pick-up
méretesméretes
platóajtaja
platóajtaja
könnyebben
könnyebben
nyithatónyitható
és emelhető
és emelhető
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
Limited,Limited,
Wildtrak
Wildtrak
és Ranger
és Ranger
szériákon)
szériákon)
valamint
valamint
a tapadást
a tapadást
javító javító
terepjáró
terepjáró
gumiabroncsok
gumiabroncsok
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
Raptor Raptor
esetén,esetén,
választható
választható
a többi a
szérián).
többi szérián).

10 sebességes
10 sebességes
automata
automata
sebességváltó
sebességváltó

Ø2
Ø2
Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló

A RangerA10
Ranger
sebességes
10 sebességes
automata
automata
sebességváltója
sebességváltója
Átmenetileg
Átmenetileg
megakadályozza
megakadályozza
a jármű visszagurulását
a jármű visszagurulását
az
az
garantálja,
garantálja,
hogy Önhogy
mindig
Önamindig
megfelelő
a megfelelő
fokozatban
fokozatban
emelkedőn,
emelkedőn,
miközben
miközben
lábát áthelyezi
lábát áthelyezi
a fékpedálról
a fékpedálról
a
a
vezessen.
vezessen.
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
WildtrakWildtrak
és Raptor
ésesetén,
Raptor esetén,gázpedálra.
gázpedálra.
Előre- ésElőrehátramenetben
és hátramenetben
is működik,
is működik,
tehát tehát
választható
választható
Limited és
Limited
XLT szériákon)
és XLT szériákon)
ideális nehéz
ideális
terhek
nehézvontatásánál
terhek vontatásánál
vagy elhúzásánál.
vagy elhúzásánál.
(alapfelszereltség)
(alapfelszereltség)
ØÉrzékelőkkel
ØÉrzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció
funkció
Megjegyzes:
Megjegyzes:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, ítélőképességét,
figyelmét, ítélőképességét,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét..
szükségességét..
A képen szereplő
A képen
jármű
szereplő
kiegészítőkkel
jármű kiegészítőkkel
van felszerelve,
van melyek
felszerelve,
felármelyek
ellenében
felárelérhetőek.
ellenében elérhetőek.

A képen egy
A képen
duplakabinos
egy duplakabinos
Ford Ranger
FordWildtrak
Ranger Wildtrak
modell látható,
modellMoondust
látható, Moondust
Silver metálfényezéssel
Silver metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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BEMUTATJUK
BEMUTATJUK
TELEFONJA
TELEFONJA
ÚJ LEGJOBB
ÚJ LEGJOBB
BARÁTJÁT!
BARÁTJÁT!
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3
A Ford SYNC
A Ford3SYNC
zökkenőmentesen
3 zökkenőmentesen
együttműködik
együttműködik
okostelefonjával,
okostelefonjával,
így
így
mindent
mindent
könnyedén
könnyedén
kézben kézben
tarthat tarthat
a telefonhívásoktól
a telefonhívásoktól
és szöveges
és szöveges
üzenetektől
üzenetektől
a zenénaát
zenén
a műholdas
át a műholdas
navigációig
navigációig
– akár a–8"-os
akár a(20,3
8"-oscm)
(20,3 cm)
érintőképernyőn
érintőképernyőn
keresztül,
keresztül,
akár egyszerű
akár egyszerű
hangutasításokkal*
hangutasításokkal*
.A
.A
folyamatosan
folyamatosan
frissülőfrissülő
térképnek
térképnek
köszönhetően
köszönhetően
mindig mindig
a jó utata választhatja
jó utat választhatja
és időben
és időben
úti céljához
úti céljához
érhet. (Az
érhet.
opció
(Aznavigációval
opció navigációval
együtt érhető
együtt el
érhető
és a el és a
regisztrációt
regisztrációt
követően
követően
korlátozott
korlátozott
ideig ingyenesen
ideig ingyenesen
vehető vehető
igénybe).
igénybe).

A SYNC
A SYNC
3 FUNKCIÓI*
3 FUNKCIÓI*
■

■
■

■

A telefonhívások,
■ A telefonhívások,
a zenelejátszás,
a zenelejátszás,
az alkalmazások
az alkalmazások
és a navigáció
és a navigáció
hangutasításokkal
hangutasításokkal
történőtörténő
irányítása
irányítása
Szöveges
■ Szöveges
üzenetek
üzenetek
felolvastatása
felolvastatása
† baleset
† baleset
A Vészhelyzeti
■ A Vészhelyzeti
asszisztens
asszisztens
esetén segít
esetén
azsegít
utasoknak,
az utasoknak,
hogy egy
hogy egy
segélyhívás
segélyhívás
keretében
keretében
a saját nyelvükön
a saját nyelvükön
értesíthessék
értesíthessék
a
a
mentőszolgálatokat
mentőszolgálatokat
a gépkocsi
a gépkocsi
tartózkodási
tartózkodási
helyéről.
helyéről.
Az AppLink
■ Az AppLink
programmal
programmal
kezelheti
kezelheti
a SYNCarendszerrel
SYNC rendszerrel
kompatibilis
kompatibilis
alkalmazásokat,
alkalmazásokat,
az Apple
azCarPlay
Apple CarPlay
és az Android
és az Android
Auto alkalmazással
Auto alkalmazással
pedig pedig
úgy navigálhat
úgy navigálhat
okostelefonja
okostelefonja
funkcióifunkciói
között aközött
SYNCa3SYNC
kezdőképernyőjén,
3 kezdőképernyőjén,
mintha mintha
okostelefonján
okostelefonján
használná
használná

■

A színes
■ Aérintőképernyő
színes érintőképernyő
kézmozdulatokkal
kézmozdulatokkal
vezérelhető
vezérelhető

Fontos megjegyzések:
Fontos megjegyzések:
A teljes SYNC
A teljes
3 okostelefon-integráció
SYNC 3 okostelefon-integráció
csak iPhonecsak
5-ös,iPhone
Android
5-ös,
5.0-s
Android
(Lollipop)
5.0-svagy
(Lollipop)
újabb operációs
vagy újabbrendszerű
operációstelefonokkal
rendszerű telefonokkal
valósítható meg.
valósítható
A SYNC
meg.
3 rendszer
A SYNCegyes
3 rendszer
funkcióihoz
egyes funkcióihoz
adatkapcsolat
adatkapcsolat
szükséges, amelyre
szükséges,
mobil
amelyre mobil
adatforgalmi
adatforgalmi
díjak érvényesek.
díjak érvényesek.
Annak ellenőrzéséhez,
Annak ellenőrzéséhez,
hogy az Apple
hogy
CarPlay,
az Apple
illetve
CarPlay,
az Android
illetveAuto
az Android
elérhető-e
Autoaz
elérhető-e
Ön országában,
az Ön országában,
kérjük, keresse
kérjük,
fel akeresse
hivatalos
fel Apple
a hivatalos
CarPlay,
Apple
illetve
CarPlay,
Android
illetve
Auto
Android
weboldalakat!
Auto weboldalakat!
*Ne hagyja, *Ne
hogyhagyja,
vezetés
hogy
közben
vezetés
figyelme
közben
elterelődjön
figyelme elterelődjön
a vezetésről.aAmikor
vezetésről.
csakAmikor
lehetséges,
csak lehetséges,
hangparanccsal
hangparanccsal
vezérelje a rendszereket,
vezérelje a rendszereket,
ne kézzel. Bizonyos
ne kézzel.
funkciók
Bizonyos
nem
funkciók
működnek,
nem amikor
működnek,
a jármű
amikor
sebességfokozatban
a jármű sebességfokozatban
van. Nem minden
van. Nem
funkció
minden funkció
kompatibiliskompatibilis
minden mobiltelefonnal.
minden mobiltelefonnal.
A hangvezérlés
A hangvezérlés
magyar nyelven
magyar
jelenleg
nyelven
nem
jelenleg
elérhető
nem elérhető
†
†
®
A Ford Vészhelyzeti
A Ford Vészhelyzeti
asszisztens asszisztens
egy innovatív
egy
SYNC
innovatív
funkció,
SYNC
amelynek
funkció,segítségével
amelynek segítségével
a jármű utasai,
a jármű
Bluetooth
utasai,
kapcsolaton
Bluetooth® kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott
keresztül csatlakoztatott
és bekapcsolt
és állapotú
bekapcsolt
okostelefonon
állapotú okostelefonon
keresztül hívhatják
keresztül
a helyi
hívhatják
segélyhívó
a helyiszámot,
segélyhívó
ha olyan
számot,
ütközés
ha olyan ütközés
történt, amelyben
történt,valamelyik
amelybenlégzsák
valamelyik
kioldott,
légzsák
vagy
kioldott,
az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. Ez
lekapcsolt.
a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több mint 40
több
európai
mint országban
40 európaiés
országban
régióban és
állrégióban
rendelkezésre.
áll rendelkezésre.
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CSATLAKOZÁSRA SZÜLETETT
FORDPASS PRO
Egy haszongépjárművel dolgozik, vagy akár ötöt irányít? A FordPass Pro
minden szükséges eszközt megad hozzá, hogy kitűnő műszaki állapotban,
biztonságban tudja őket és problémamentesen működjenek
■

■
■

■

Gyors beállítás A telefonja kamerájának segítségével akár öt járművet is
hozzáadhat fiókjához a járművek alvázszámát használva.
Műszaki állapot Bármikor láthatja járművei aktuális műszaki állapotát.
Riasztások Lehetővé teszik, hogy azonnal intézkedjen, ha valamelyik
járműve esetében műszaki probléma merül fel.

Flotta állapot térképen Tekintse meg az összes járművét egy térképen,
mely megjeleníti legfontosabb műszaki adataikat. Ellenőrizze flottáját a

FORDFORD
DATADATA
SERVICES
SERVICES

Csak a Ford
Csakkínál
a Ford
beépített,
kínál beépített,
teljesenteljesen
csatlakoztatott
csatlakoztatott
kommunikációs
kommunikációs
‡
‡
rendszert.
rendszert.
A Ford átfogó
A Ford csatlakoztatott
átfogó csatlakoztatott
szolgáltatáscsomaggal
szolgáltatáscsomaggal
rendelkezik,
rendelkezik,
A Ford Data
A Ford
Services
Data Services
és a FordPass
és a FordPass
Connect
Connect
szolgáltatások
szolgáltatások
segítségével
segítségével
a
a
amelyek
amelyek
elősegítik
elősegítik
vállalkozásának
vállalkozásának
fejlődését,
fejlődését,
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
hány
hogy hány
járműadatok
járműadatok
biztonságosan
biztonságosan
továbbíthatók
továbbíthatók
saját telematikai
saját telematikai
alkalmazásába
alkalmazásába
járművel
járművel
rendelkezik.
rendelkezik.
vagy a választott
vagy a választott
telematikai
telematikai
szolgáltatóhoz.
szolgáltatóhoz.
A rendelkezésre
A rendelkezésre
álló adatok
álló adatok
köre a jármű
köre aállapotára,
jármű állapotára,
a járműahelyére,
jármű helyére,
az üzemanyag-használatra
az üzemanyag-használatra
és a
és a

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT*
CONNECT*
■

módosítja
módosítja
a beállított
a beállított
útvonalat,
útvonalat,
így Ön rövidebb
így Ön rövidebb
idő alattidő
folytathatja
alatt folytathatja
útját. útját.
■

■

■

Távoli nyitás és zárás A zónanyitás lehetővé teszi, hogy távolról tegye

hozzáférhetővé a jármű különböző részeit, pl. a csomagtérajtót, a
vezetőfülke ajtaját, stb.
Távoli indítás (csak automata sebességváltós modelleknél) Készítse fel
flottáját a munkára a nap elején, szükség szerint hűtse vagy fűtse elő a

Veszélyre
■ Veszélyre
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzés**
jelzés**
(LHI) Több
(LHI)
helyi
Több
éshelyi
országos
és országos
információforrás
információforrás
felhasználásával
felhasználásával
figyelmeztet
figyelmeztet
az útvonalunkon
az útvonalunkon
lévő
lévő
veszélyekre.
veszélyekre.

munkanap elején és végén.
■

menettulajdonságokra
menettulajdonságokra
vonatkozó
vonatkozó
információkat
információkat
is magában
is magában
foglalja,foglalja,
és többés több
A Live
■ Traffic**
A Live Traffic**
valós idejű
valós
közlekedési
idejű közlekedési
információkat
információkat
küld közvetlenül
küld közvetlenül
a
a
járműrejárműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is lekérhető.
is lekérhető.
SYNC 3SYNC
navigációs
3 navigációs
rendszerbe,
rendszerbe,
majd a majd
közlekedési
a közlekedési
helyzetnek
helyzetnek
megfelelően
megfelelően

■

‡
‡
FORDFORD
TELEMATICS
TELEMATICS

A Ford Telematics
A Ford Telematics
és a FordPass
és a FordPass
Connect
Connect
segítségével
segítségével
könnyedén
könnyedén
tekintheti
tekintheti
át az adatokat
át az adatokat
és kezelheti
és kezelheti
az összes
az járművet
összes járművet
az intuitív
az felhasználói
intuitív felhasználói
felületen
felületen
keresztül.
keresztül.
Több járműre
Több járműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is lekérheti
is lekérheti
a következő
a következő

adatokat:
adatokat:
a járműaállapota,
jármű állapota,
a járműahelye,
járműaz
helye,
üzemanyag-használat
az üzemanyag-használat
és a
és a
menettulajdonságok.
menettulajdonságok.
mobilmunkavégzést
mobilmunkavégzést
a járműben
a járműben
és annak
és15
annak
méteres
15 méteres
környezetébenl,
környezetébenl,
így a így a
terepenterepen
is megkönnyíti
is megkönnyíti
a munkát.
a munkát.
Fedélzeti
■ Fedélzeti
Wi-Fi***
Wi-Fi***
Akár 10Akár
eszköz
10 számára
eszköz számára
képes biztosítani
képes biztosítani
a
a

vezetőfülkét. A funkció akár a szélvédőt is jégteleníti és aktiválja a fűthető
üléseket† és kormánykereket† a hideg téli reggeleken.
SecuriAlert Állítsa a rendszert magasabb biztonsági fokozatra. A
SecuriAlert értesítést küld Önnek, ha azt érzékeli, hogy valaki - akár lopott,
vagy másolt kulccsal - próbál hozzáférni a járműhöz.

■

■

Országúti segélyszolgálat Tartsa mozgásban flottáját az országúti

segélyszolgálattal, amikor csak szüksége van rá.
Online szervizfoglalás Ellenőrizze márkakereskedője elérhetőségét és
foglaljon szervizdőpontot közvetlenül az applikációval

Töltse le a FordPass Pro alkalmazást az App Store vagy a Google Play

áruházakból

‡ ésServices
‡ és a Ford‡ Telematics
‡ használatát
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Ha legfeljebb
Haötlegfeljebb
Ford járművet
öt Ford
üzemeltet,
járművethasználja
üzemeltet,
a használja
FordPass Pro
a FordPass
szoftvert.
Pro
Haszoftvert.
ötnél több
Hajárműve
ötnél több
van,
járműve
akkor avan,
Fordakkor
DataaServices
Ford Data
a Ford Telematics
használatát
javasoljuk. javasoljuk.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A FordPass A
Pro
FordPass
egy ingyenesen
Pro egy ingyenesen
letölthető alkalmazás,
letölthető alkalmazás,
mely bizonyos
mely
okostelefon
bizonyos okostelefon
platformokkal
platformokkal
kompatibilis.
kompatibilis.
Egyes szolgáltatásai
Egyes szolgáltatásai
a jövőben előfizetési
a jövőbendíj
előfizetési
ellenében
díjvehetőek
ellenében
igénybe
vehetőek
és használata
igénybe és során
használata
üzenet
során
és adatforgalmi
üzenet és adatforgalmi
díjak
díjak
merülhetnek
merülhetnek
fel.
fel.
*A FordPass*A
Connect
FordPass
egyConnect
beépített
egy
modem,
beépített
amit
modem,
a jármű
amit
átadásakor
a jármű átadásakor
kapcsolnak kapcsolnak
be. Bizonyosbe.
adatok
Bizonyos
megosztását
adatok megosztását
engedélyezheti
engedélyezheti
vagy letilthatja.
vagyAletilthatja.
távoli hozzáférés
A távoli funkciói
hozzáférés
az üzembe
funkciói helyezéstől
az üzembe helyezéstől
számíta 10 évig
számíta
ingyenesek.
10 évig ingyenesek.
**Live Traffic
**Live
(Valós
Traffic
idejű(Valós
forgalmi
idejű
adatok)
forgalmi
és aadatok)
Veszélyre
és figyelmeztető
a Veszélyre figyelmeztető
jelzés funkciók
jelzés
a SYNC
funkciók
3 navigációs
a SYNC 3rendszerrel
navigációs rendelkező
rendszerrel új
rendelkező
Ford jármű
új üzembehelyzésétől
Ford jármű üzembehelyzésétől
számított 12számított
hónapig ingyenesen
12 hónapig ingyenesen
hozzáférhetők
hozzáférhetők
ezt követően
ezt
előfizetéssel
követően előfizetéssel
meghosszabbíthatóak.
meghosszabbíthatóak.
A Veszélyre A
figyelmeztető
Veszélyre figyelmeztető
jelzés elérhetősége
jelzés elérhetősége
a vásárláskor
a vásárláskor
rendelkezésre
rendelkezésre
álló lehetőségektől
álló lehetőségektől
függ.
függ.
***A Wi-Fi-hotspot
***A Wi-Fi-hotspot
(akár 4G LTE
(akár
sávszélességgel)
4G LTE sávszélességgel)
szolgáltatásszolgáltatás
egy korlátozott
egy idejű
korlátozott
ingyenes
idejű
próbaidőszakot
ingyenes próbaidőszakot
tartalmaz, amely
tartalmaz,
a Wi-Fi-hotspot
amely a Wi-Fi-hotspot
aktiválásának
aktiválásának
időpontjátólidőpontjától
indul. A próbaidőszak
indul. A próbaidőszak
leteltét követően
leteltét
további
követően
adatcsomagok
további adatcsomagok
vásárolhatóak
vásárolhatóak
a
a
Vodafone-tól.
Vodafone-tól.
Az előfizetési
Azcsomagok
előfizetésirészleteiről
csomagok arészleteiről
Vodafone aweboldalán
Vodafone weboldalán
talál továbbitalál
információt.
további információt.
A beépített A
Wi-Fi-hotspot
beépített Wi-Fi-hotspot
használatának
használatának
előfeltétele,előfeltétele,
hogy a forgalomba
hogy a forgalomba
helyezett Ford
helyezett
jármű fel
Ford
legyen
jármű
szerelve
fel legyen
a szükséges
szerelve ahardverelemekkel.
szükséges hardverelemekkel.
Emellett szükség
Emellett
vanszükség
egy megfelelő
van egymobilelőfizetésre
megfelelő mobilelőfizetésre
is. Az adatforgalmi
is. Az adatforgalmi
lefedettség lefedettség
nincs mindenütt
nincsbiztosítva,
mindenüttés
biztosítva,
a szolgáltatás
és a szolgáltatás
sem mindenhol
sem érhető
mindenhol
el. A érhető
szolgáltatásra
el. A szolgáltatásra
a mobiltelefonos
a mobiltelefonos
előfizetés feltételei
előfizetés
érvényesek,
feltételei érvényesek,
beleértve azbeleértve
üzenetekre,
az üzenetekre,
illetve a forgalmi
illetvedíjas
a forgalmi
kapcsolatokra
díjas kapcsolatokra
vonatkozó feltételeket
vonatkozó feltételeket
is.
is.
‡
A Ford Data‡AServices
Ford Data
és a
Services
Ford Telematics
és a Ford a
Telematics
FordPass Connect
a FordPass
modemmel
Connect modemmel
vagy Ford plug-in
vagy Ford
modemmel
plug-in modemmel
rendelkező Ford
rendelkező
járművekben
Ford járművekben
elérhető, kizárólag
elérhető,
flotta/üzleti
kizárólag flotta/üzleti
ügyfelek számára
ügyfelek
. Használatukhoz
számára . Használatukhoz
érvényes szerződés
érvényesésszerződés
fiók-előfizetés
és fiók-előfizetés
szükséges. szükséges.
(Magyarországon
(Magyarországon
jelenleg nem
jelenleg
elérhető)
nem elérhető)

1 FELFEDEZÉS
AKTÍV KI-/BEPARKOLÁST SEGÍTŐ AUTOMATIKAØ2)
Ha le kell parkolnia, a Ford Ranger Aktív ki-/beparkolást segítő
automatikája segít megtalálni a megfelelő parkolóhelyet, majd a
rendszer képes automatikusan bekormányozni az autót a
menetiránnyal párhuzamos parkolóhelyekre, Önnek csak a pedálokat
és a sebességváltót kell kezelnie. Sőt, még a párhuzamos
parkolóhelyekről való kiállásban is segít. (Választható a Limited és
Wildtrak szériákon)

Ø2) ÉS Ø2)
ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ
ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ
RENDSZER
RENDSZER
AKTÍV
ÉS AKTÍV
Ø2)
Ø2)
FÉKRENDSZER
FÉKRENDSZER

Az ütközésmegelőző
Az ütközésmegelőző
rendszert
rendszert
arra tervezték,
arra tervezték,
hogy figyelje
hogy figyelje
a járműa jármű
más járművektől
más járművektől
való távolságát
való távolságát
- még sötétben
- még sötétben
is -, és is -, és
figyelmeztesse
figyelmeztesse
Önt egyÖnt
esetleges
egy esetleges
ütközésre.
ütközésre.
Ha Ön nem
Ha Ön
reagál
nemareagál a
rendszer
rendszer
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzéseire,
jelzéseire,
az Aktívaz
fékrendszer
Aktív fékrendszer
előkészíti
előkészíti
a
a
fékeket,fékeket,
hogy azok
hogy
fékezéskor
azok fékezéskor
nagyobb
nagyobb
hatékonysággal
hatékonysággal
lassítsák
lassítsák
a
a
járművet.
járművet.
Ha a rendszer
Ha a rendszer
úgy találja,
úgy hogy
találja,
azhogy
ütközés
az ütközés
nem elkerülhető,
nem elkerülhető,
az Aktívaz
fékrendszer
Aktív fékrendszer
automatikusan
automatikusan
fékez azfékez
ütközés
az ütközés
erejének
erejének
csökkentése
csökkentése
érdekében.
érdekében.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER
(ESP)Ø1
Észleli, ha Ön eltér a választott iránytól, és segít a jármű egyenesben
tartásában a fékek és a motor automatikus szabályozásával. A
kipörgésgátlótØ1) arra tervezték, hogy csökkentse a kerekek
megcsúszását, és a lehető legjobb tapadást biztosítson, azáltal, hogy
folyamatosan figyeli és szabályozza az egyes kerekekre irányított
nyomatékot. (Alapfelszereltség)

Érzékelőkkel működik.
Biztonsági funkció
2)
Vezetéstámogató funkció
Megjegyzés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
ítélőképességét, és a jármű irányításának szükségességét.
Ne feledje, hogy a fejlett technológia sem képes legyőzni a fizika törvényeit. Ha nem a körülményeknek
megfelelően vezet, bármikor elveszítheti irányítását a jármű felett.
Ø

1)

Ø2)
Ø2)
GYALOGOSFELISMERŐ
GYALOGOSFELISMERŐ
RENDSZER
RENDSZER

A Ford gyalogosfelismerő
A Ford gyalogosfelismerő
technológiája
technológiája
előre néző
előre
kamerával
néző kamerával
és
és
radarralradarral
érzékeliérzékeli
az embereket
az embereket
az úton,az
ésúton,
automatikusan
és automatikusan
működteti
működteti
a fékeket,
a fékeket,
ha a vezető
ha a nem
vezető
reagál
nemareagál
figyelmeztetésre.
a figyelmeztetésre.
Ha a rendszer
Ha a rendszer
gyalogost
gyalogost
észlel, és
észlel,
úgy találja,
és úgy hogy
találja,
azhogy
ütközés
az ütközés
hamarosan
hamarosan
bekövetkezik,
bekövetkezik,
hangoshangos
riasztással
riasztással
és vizuális
és vizuális
jelzéssel
jelzéssel
figyelmezteti
figyelmezteti
a
a
járművezetőt.
járművezetőt.
Ha a vezető
Ha a nem
vezető
reagál,
nem a
reagál,
rendszer
a rendszer
felkészíti
felkészíti
a
a
fékrendszert,
fékrendszert,
és ha a és
vezető
ha a továbbra
vezető továbbra
sem fékez,
semafékez,
fékek a fékek
automatikusan
automatikusan
működésbe
működésbe
lépnek. lépnek.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

ØÉrzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. működik.
2)
Vezetéstámogató
Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, figyelmét,
ítélőképességét,
ítélőképességét,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét.
szükségességét.
A képen szereplő
A képen
jármű
szereplő
kiegészítőkkel
jármű kiegészítőkkel
van felszerelve,
van melyek
felszerelve,
felármelyek
ellenében
felárelérhetőek.
ellenében elérhetőek.
Ø

2)

Felső kép:
Felső
duplakabinos
kép: duplakabinos
Ranger Limited
Rangermodell,
LimitedMoondust
modell, Moondust
Silver Silver

A képen egy duplakabinos Ford Ranger Wildtrak modell látható, Sabre Orange

metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

metálfényezéssel (választható).

Alsó kép:Alsó
duplakabinos
kép: duplakabinos
Ranger Limited
Rangermodell.
Limited modell.

1 FELFEDEZÉS
ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKAØ2)

2)
2)
TÁBLAFELISMERŐ
TÁBLAFELISMERŐ
RENDSZER
RENDSZER

Állítsa be a kívánt sebességet, és az adaptív sebességtartó
automatika fenntartja az előre beállított távolságot gépkocsija és az
Ön előtt haladó jármű között. Ha az érzékelők a közlekedés lassulását
észlelik Ön előtt, autója is automatikusan lelassul. Ha pedig ritkul a
forgalom, az autó automatikusan visszatér a beállított
utazósebességre. (Választható a Limited és Wildtrak modelleken)

Arra tervezték,
Arra tervezték,
hogy automatikusan
hogy automatikusan
leolvassa
leolvassa
a szabványnak
a szabványnak
megfelelő
megfelelő
sebességkorlátozó
sebességkorlátozó
táblákat,
táblákat,
és az utolsó
és azjelzett
utolsósebességet
jelzett sebességet
kijelezzekijelezze
a kombinált
a kombinált
műszerben.
műszerben.
(Választható
(Választható
a Limited
a Limited
és Wildtrak
és Wildtrak
modelleken)
modelleken)

FORD POWER INDÍTÓGOMB

KÉTZÓNÁS
KÉTZÓNÁS
AUTOMATA
AUTOMATA
KLÍMABERENDEZÉS
KLÍMABERENDEZÉS
(DEATC)
(DEATC)

A Ford KeyFree rendszer lehetővé teszi, hogy Ön anélkül tudja az ajtók
és a csomagtér zárjait nyitni, illetve zárni, a motort pedig beindítani,
hogy a gépkocsi kulcsait kivenné a zsebéből vagy a táskájából. A
jármű belsejében lévő passzív érzékelő már 1,2 méteres távolságból
érzékeli az Ön közelségét. (Alapfelszereltség a Limited, a Wildtrak és
a Raptor modelleken)

Érzékelőket használ.
Vezetéstámogató funkció.
Megjegyzés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
ítélőképességét, és a jármű irányításának szükségességét.
Ø

2)

Felső képen: Duplakabinos Ranger Wildtrak üléskárpit, Mettle szövet Ebony
színben / Journey Grain bőr Ebony színben (alapfelszereltség).

A Ranger
A Ranger
DEATC DEATC
klímarendszere
klímarendszere
a vezető
a és
vezető
az elöl
és ülő
az elöl
utasülő
számára
utas számára
külön-külön
külön-külön
szabályozható
szabályozható
egészenegészen
4°C-os hőmérséklet-eltérésig
4°C-os hőmérséklet-eltérésig
a
a
két oldal
két
között.
oldal (Alapfelszereltség
között. (Alapfelszereltség
a Limited,
a Limited,
a Wildtrak
a Wildtrak
és a Raptor
és a Raptor
modelleken,
modelleken,
választható
választható
az XLT-n)
az XLT-n)

2)
2)
Vezetéstámogató
Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, figyelmét,
ítélőképességét,
ítélőképességét,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét.
szükségességét.

Felső képen:
FelsőDuplakabinos
képen: Duplakabinos
Ranger Wildtrak
Ranger Wildtrak
modell, Sabre
modell,
Orange
Sabre Orange
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

2
KIVÁLASZTÁS

KAROSSZÉRIA
KAROSSZÉRIA

FORD RANGER
A VÁLASZTÁS EREJE
Ahogy egy ilyen sokoldalú járműhöz illik, a Ford Ranger többféle karosszériaváltozatban és felszereltségi
szinten elérhető, így kiválaszthatja az Önnek megfelelő verziót. Öt felszereltségi szint az XL-től a
Raptorig, három motorváltozat, két fülke típus - beleértve az új Alváz verziót -, valamint rengeteg
megjelenéshez és funkcionalitáshoz kapcsolódó opció között válogathat. Minél több a teendője, a
Ranger annál több módon segíthet Önnek azok elvégzésében.

RANGER
RANGER
ALVÁZALVÁZ

DUPLAKABINOS
DUPLAKABINOS
RANGER
RANGER

2 KIVÁLASZTÁS

FELSZERELTSÉGI
FELSZERELTSÉGI
SZINTEK
SZINTEK

XL

Főbb külső felszereltségek
■
■
■

■
■
■
■

16"-os acél keréktárcsák
Színre fújt első lökhárító
Elektromos működtetésű, színrefújt, fűthető külső
tükrök
Fűthető első szélvédő
Fokozatos, szakaszos ablaktörlők
Hátsó sárfogó gumik
Külső és belső rakományrögzítő fülek a platón (Alváz
modelleken nem elérhető)

Főbb belső felszereltségek
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

Auto Start-Stop indítórendszer
Quickclear fűthető első szélvédő
Digitális (DAB) rádió, Bluetooth®-, USB- és AUXporttal, 4 hangszóróval, 3,5"-os TFTkijező
Manuális klímaberendezés
Elektromos ablakemelők
4 irányban állítható vezető- és utasülés
Vezető-és utasoldali légzsák, oldal- és függönylégzsák
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Sebességtartó
automatika
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
Ütközésmegelőző rendszer, gyalogosfelismerővel

Karosszéria-változatok
Duplakabinos 4x4
Alváz 4x4

Motorok
Dízel
2 literes EcoBlue TDCi 96 kW (130 LE)
2 literes EcoBlue TDCi 125 kW (170 LE)

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc
szabályozza. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.

2 KIVÁLASZT

FELSZERELTSÉGI
FELSZERELTSÉGI
SZINTEK
SZINTEK

XLT

Főbb külső felszereltségek az XL
felszereltségén felül
■
■

■
■
■
■
■
■
■

16"-os könnyűfém keréktárcsák
Krómozott külső visszapillantótükör-burkolatok és
ajtókilincsek
Krómozott hűtőrács
Műanyag, formázott oldalsó lépcsők króm betétekkel
Esőérzékelős ablaktörlők
Első ködfényszórók
Automata fényszóróvezérlés
Platóbélés 12 voltos foglalattal
Raktérbetét

Főbb belső felszereltségek az XL
felszereltségén felül
■

■
■
■
■
■
■

AM/FM rádió, 8"-os színes érintőképernyővel,
Bluetooth®- és USB-kapcsolattal, SYNC2.5
rendszerrel, 4 hangszóróval
Bőrborítású kormánykerék
Krómozott belső ajtónyitók
Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör
Megvilágított sminktükör a napellenzőkben
Térképtartó a vezetőülés háttámláján
Napszemüveg tartó

Karosszéria-változatok
Duplakabinos 4x4

Motor
Dízel
2 literes EcoBlue TDCi 125 kW (170 LE)
2 literes EcoBlue TDCi 157 kW (213 LE)

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc
szabályozza. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké

2 KIVÁLASZT

FELSZERELTSÉGI
FELSZERELTSÉGI
SZINTEK
SZINTEK

Limited

Főbb külső felszereltségek az XLT
felszereltségén felül
■
■
■
■
■

■
■
■

17"-os ezüstös, könnyűfém keréktárcsák
Kulcsnélküli nyitó- és indítórendszer
Tolatókamera, Első és hátsó parkolóradarok
Bi-xenon fényszórók LED-es nappali menetfénnyel
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső
visszapillantó tükrök, integrál irányjelzőkkel
Bukócső
Sötétített hátsó üveg
Rakományrögzítő rendszer a platón

Főbb belső felszereltségek az XLT
felszereltségén felül
■

■

■

■
■
■
■
■

SYNC 3 rendszer 8"-os érintőképernyővel, Apple
Carplay és Android Auto funkciókkal, 6 hangszóróval
8 irányban elektromosan állítható, fűthető vezetőülés
deréktámasszal (csak a duplafülkés modellekben)
Prémium középső kartámasz hűthető rekesszel a
középkonzolon
Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör
Bőr ajtókárpit
„Ranger” emblémás szőnyegek
230 voltos elektromos csatlakozó
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés

Karosszéria-változatok
Duplakabinos 4x4

Motorok
Dízel
2 literes EcoBlue TDCi 125 kW (170 LE)*
2 literes EcoBlue TDCi 157 kW (213 LE)

*2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 LE) (420 Nm) 6 sebességes manuális váltóval
2021. nyarától elérhető.

2 KIVÁLASZT

FELSZERELTSÉGI
FELSZERELTSÉGI
SZINTEK
SZINTEK

Wildtrak

Főbb külső felszereltségek a Limited
felszereltségén felül
■
■

■

■
■
■
■

18"-os könnyűfém keréktárcsák
Műanyag, formázott oldalsó lépcsők titánium hatású
betétekkel
Szürke hűtőrács, fekete kilincsek, színrefújt
platóajtókilincs, színrefújt sárvédő betét
Alumíniumbevonatú tetősínek
Aerodinamikus bukócső
LED első ködfényszórók
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső
visszapillantó tükrök, irányjelzőkkel, kilépőfénnyel

Főbb belső felszereltségek a Limited
felszereltségén felül
■

■
■
■
■
■

SYNC 3 rendszer, 8"-os érintőképernyővel és
navigációval, 6 hangszóróval
Új, részben bőrből készült üléskárpit
Bőr kormánykerék kontrasztos varrással
Egyedi Wildtrak bőr ajtókárpit
„Wildtrak” emblémás padlószőnyegek
Belső hangulatvilágítás

Karosszéria-változatok
Dupla kabinos 4x4

Motorok
Dízel
2 literes EcoBlue TDCi 157 kW (213 LE)

2 KIVÁLASZT

FELSZERELTSÉGI
FELSZERELTSÉGI
SZINTEK
SZINTEK

Raptor

Főbb külső felszereltségek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Egyedi 17"-os könnyűfém keréktárcsák terepgumikkal
Egyedi Raptor fekete hűtőrács
Aerodinamikus bukócső
Egyedi első és hátsó lökhárítók
Ütéscsillapító biztonsági hab a lökhárítóban
Teljesítményre hangolt felfüggesztés
Vonóhorog
Fekete oldalsó fellépő Raptor logóval
Zárható platóroló

Főbb belső felszereltségek
■

■
■
■
■
■

Egyedi Raptor fűtött és elektromosan 8 irányban
állítható bőr ülések
Egyedi bőr kormánykerék
Egyedi Raptor bőr ajtókárpit
Egyedi kombinált műszerfal
Terepkezelő rendszer hat választható vezetési móddal
Digitális AM/FM rádió, SYNC3 rendszer, Navigáció,
8"-os színes érintőképernyő, Bluetooth®, 6 hangszóró

Karosszéria-változat
Dupla kabinos 4x4

Motor
Dízel
2 literes EcoBlue 157 kW (213 LE)

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc
szabályozza. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.

3
TESTRESZABÁS

Kiválaszthatja az Önnek
megfelelő színt, keréktárcsákat,
választható felszereltségeket

SZÍNEKSZÍNEK

ÉLET POMPÁS SZÍNEKBEN
A Ford Ranger egy speciális, többlépcsős fényezési
eljárásnak köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos

Frozen White
Frozen White

Race Red
Race Red

Agate Black
Agate Black

Blue Lightning
Blue Lightning

Alapfényezés
Alapfényezés

Alapfényezés
Alapfényezés

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

üregvédelemmel ellátott acél karosszériaelemektől a
fedőlakkréteg nyújtotta védelemig, az új
anyagok és felhordási eljárások
biztosítják, hogy Rangere még sok
évig megőrizze vonzó külsejét.

és extrákat, hogy Rangerét
eltéveszthetetlenül magára
szabhassa.

DiffusedDiffused
Silver Silver

Moondust
Moondust
Silver Silver

Sea GreySea Grey

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

(Raptor esetén
(Raptornem
esetén
elérhető)
nem elérhető)
(Wildtrak(Wildtrak
és Raptorésesetén
Raptornem
esetén
elérhető)
nem elérhető)

*A metálfényezés felár ellenében, választható opcióként rendelhető.
Megjegyzés A járműveket ábrázoló képek célja kizárólag a karosszériaszínek
illusztrálása, és előfordulhat, hogy nem teljesen tükrözik a valóságot. A katalógusban
látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások miatt
eltérhetnek a valóságos színektől.

(Raptor és
(Raptor
Wildtrak
és Wildtrak
esetén nem
esetén
elérhető)
nem elérhető)

(Wildtrak(Wildtrak
esetén nem
esetén
elérhető)
nem elérhető)

Ford Performance Blue
Metálfényezés*
(csak Raptor esetén)

Sabre Orange
Sabre Orange

ConquerConquer
Grey
Grey

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Alapfényezés
Alapfényezés

(csak Wildtrak
(csak Wildtrak
esetén) esetén)

(csak Raptor
(csakesetén)
Raptor esetén)

Foszfátbevonat
Horganyzás
Horganyzás Foszfátbevonat

Elektroalapozás
Elektroalapozás

(Raptor esetén
(Raptornem
esetén
elérhető)
nem elérhető)

12 éves átrozsdásodás
12 éves átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia
A Ford Ranger
A Fordegy
Ranger
alapos,
egytöbblépcsős
alapos, többlépcsős
fényezésifényezési
eljárásnak
eljárásnak
köszönheti
köszönheti
tartós külsejét.
tartós külsejét.
A viaszosAüregvédelemmel
viaszos üregvédelemmel
ellátott acél
ellátott
karosszériaelemek
acél karosszériaelemek
és a nagyéskopásállóságú
a nagy kopásállóságú
fedőlakkréteg,
fedőlakkréteg,
valamintvalamint
az új anyagok
az új anyagok
és felhordási
és felhordási
eljárásokeljárások
biztosítják,
biztosítják,
hogy a jármű
hogy a jármű
még sokmég
évig sok
megőrizze
évig megőrizze
vonzó külsejét.
vonzó külsejét.
Alapréteg
Alapréteg

Fedőréteg
Fedőréteg

Színtelen
Színtelen
bevonatbevonat

3 TESTRESZABÁS KÁRPITOK

Circuit szövet Ebony színben/Pulse szövet Ebony

Penta szövet Ebony színben/Catalyst szövet Ebony

Soho Grain bőr Ebony színben/Soho Grain bőr Ebony

(alapfelszereltség XL szérián)

(alapfelszereltség XLT szérián)

(alapfelszereltség Limited szérián)

Mettle szövet Ebony színben/Journey Grain bőr Ebony

Prémium bőr Ebony színben/Soho Grain bőr Ebony

(alapfelszereltség Wildtrak szérián)

(alapfelszereltség Raptor szérián)

színben

színben

színben

színben

színben

Wildtrak üléskárpit, Mettle szövet Ebony színben/Journey
Grain bőr Ebony színben.

3 TESTRESZABÁS KERÉKTÁRCSÁK

16"/17"-os

17"-os

17"-os

A 16"-os alapfelszereltség XL, választható XLT modellen. A

Limited modellen alapfelszereltség, XLT modellen

XLT és Limited modelleken választható .

17"-os választható XL, XLT és Limited modelleken.

választható.

18"-os

18"-os

18"-os

küllőkkel

könnyűfém keréktárcsa

Wildtrak modellen választható.

Acél keréktárcsa

Medium Bolder Grey könnyűfém keréktárcsa polírozott
Limited modellen választható.

Silver könnyűfém keréktárcsa

Teljes felületen fényezett Medium Bolder Grey

Panther Black könnyűfém keréktárcsa

Magasfényű Ebony Black könnyűfém keréktárcsa

Wildtrak modellen választható.
Duplakabinos Ranger Wildtrak Sabre Orange

Megjegyzés Minden keréktárcsa elérhető kiegészítőként a Ford Márkakereskedésekben felár ellenében.
További információért kérjük, látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra

metálfényezéssel (választható) terepgumikkal
(választható).

3 TESTRESZABÁS RAKTÉRI TARTOZÉKOK
®+
Mountain
Mountain
Top®+Top
puha
puha
ponyvatető
ponyvatető

A feltekerhető
A feltekerhető
lágy takaróburkolatot
lágy takaróburkolatot
elöl
elöl
biztonsági
biztonsági
heveder,
heveder,
oldalt az
oldalt
erős,az
könnyű
erős, könnyű
oldalsínekhez
oldalsínekhez
tépőzártépőzár
rögzíti és
rögzíti
patentos
és patentos
rögzítésel
rögzítésel
záródikzáródik
a hátsóaprofilsínhez,
hátsó profilsínhez,
teljesenteljesen
lefedvelefedve
a rakteret.
a rakteret.

3 részes platófedél
Strapabíró és praktikus platófedél, ami megóvja a
csomagtérben elhelyezett felszerelését és
értékeit. Erős, rozsdamentes bukókerethez
rögzítve, melyről könnyen le- és felszerelhető. ABS
műanyagból készítve, gyári színkód alapján

Megóvja
Megóvja
felszerelését
felszerelését
és értékeit
és értékeit
az esőtől
azés
esőtől
a
és a

Üvegszálas
Üvegszálas
platófedél
platófedél
három felhajtható
három felhajtható
ajtóval:ajtóval:
2 üvegszálból
2 üvegszálból
készült készült
sima oldalsó
sima oldalsó
ajtó, 1 színezett
ajtó, 1 színezett
üvegszálból
üvegszálból
készült készült
hátsó csomagtérajtó
hátsó csomagtérajtó
és a
és a
fülke felőli
fülke
elülső
felőlioldalon
elülső oldalon
egy tolható
egy tolható
ablak. ablak.

portól. Az
portól.
acél Az
ponyvamerevítővel
acél ponyvamerevítővel
könnyen
könnyen
nyithatónyitható
és zárható
és zárható
és a vizet
és is
a egyszerűbb
vizet is egyszerűbb

Központi
Központi
zár mind
zár
a mind
három
a ajtón,
háromamely
ajtón,aamely
járműa jármű
eredeti eredeti
távirányítójával
távirányítójával
vezérelhető.
vezérelhető.
Külső Külső

lepergetni.
lepergetni.

fogantyú
fogantyú
mind a mind
3 ajtón
a3
ésajtón
egy belső
és egyfogantyú
belső fogantyú
a
a
hátsó ajtón.
hátsóBelül
ajtón.
filccel
Belülbevonva.
filccel bevonva.

(Választható
(Választható
és kiegészítő.
és kiegészítő.
Kivéve Wildtrak
Kivéve Wildtrak
és
és
Raptor.)Raptor.)

fényezve.
(Választható és kiegészítő a duplakabinos
modellekhez. Kivéve Wildtrak és Raptor.)

Pickup
Pickup
Attitude*
Attitude*
Keménytető
Keménytető
FleetFleet
Runner
Runner

(Kiegészítő.
(Kiegészítő.
Kivéve Wildtrak
Kivéve Wildtrak
és Raptor.)
és Raptor.)

+A termékre+A
egy
termékre
harmadik
egy
félharmadik
garanciája
félvonatkozik,
garanciája a
vonatkozik,
részleteketa illetően
részleteket illetően
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán!
a brosúra hátoldalán!

+A termékre+A
egy
termékre
harmadik
egy
félharmadik
garanciája
félvonatkozik,
garanciája a
vonatkozik,
részleteketa illetően
részleteket illetően
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán!
a brosúra hátoldalán!

Csomagtérroló

EGR+ merev platófedél sínekkel

Az ultraerős extrudált alumíniumból készült

Alumínium, zárható platófedél, egy darabos

Kemény
Kemény
tető, tető,
ablakkal
ablakkal
és ablak
és ablak
nélkül
nélkül

csomagtérroló a raktér teljes védelme érdekében
kiváló minőségű, kettős zármechanizmussal

kivitel. A rakomány kényelmesen rögzíthető az
oldalsínekhez heveder segítségével. Az oldalsínek

rendelkezik, ezáltal kiváló védelmet nyújt
szerszámai, felszerelése vagy értékei számára.

a hagyományos tetősínekkel való kompatibilitás
jegyében lettek kialakítva. A könnyű leszerelés
érdekében gyorsrögzítős csappal szerelve. A

Hőformázott,
Hőformázott,
100%-ban
100%-ban
újrahasznosítható,
újrahasznosítható,
ABS ABS
műanyagból
műanyagból
készült készült
keménytető,
keménytető,
amelynek
amelynek
az
az

(Alapfelszereltség a Ranger Raptoron. Opció és
kiegészítő.)

rögzítő fülek a jármű csomagtér sínre szerelve
maradnak a raktérfedél eltávolítása után is.
(Kiegészítő duplakabinos modellekhez. Kivéve
Wildtrack.)
+A termékre egy harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően
kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán!

egymáshoz
egymáshoz
ragasztott
ragasztott
kettős héjazata
kettős héjazata
egy
egy
időjárásálló,
időjárásálló,
hézagmentes,
hézagmentes,
rozsdamentes,
rozsdamentes,
erős, erős,
tartós, mégis
tartós,könnyű
mégis könnyű
elemet elemet
edményez,
edményez,
hibátlanhibátlan
magasfényű
magasfényű
fényezéssel.
fényezéssel.
Csak duplafülkés
Csak duplafülkés
modellekhez
modellekhez
kapható.
kapható.
(Választható
(Választható
és kiegészítő
és kiegészítő
a duplafülkés
a duplafülkés
modellekhez.
modellekhez.
Kivétel Kivétel
Wildtrak
Wildtrak
és Raptor.)
és Raptor.)

3 TESTRESZABÁS KIEGÉSZÍTŐK

1.

Eibach®+ Pro-Lift Futómű rugó

2.

Alsó védőlemez készlet*

3.

Pickup Attitude+ Kihúzható

4.

Könnyűfém keréktárcsa*

5.

1.

2.

3.

platótálca

Pickup Attitude+

Fényszórótakaró készlet

6.

Thule®+ Kereszttartó tetősínhez

7.

Aeroklas+ LED fényrúd

8.
9.

RIVAL+ Csomagtérajtó ütköző

könnyű leengedés funkcióval

14.

Pickup Attitude+ Behúzható
fellépő hátsó

14.

10. EGR+ Sárvédő szélesítő
11.

Görgős platófedél*

12. Mountain Top®+ kereszttartó

13.

rudak*

10.

13.

13. Thule®+ Kerékpártartó
14. Aeroklas+ LED fényrúd
4.

5.

6.

*Választható és kiegészítő.
+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket
illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.

11.
12.

11.

12.

12.

12.
10.

További tartozékokat és kiegészítőket a

www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.
Ford márkajelzéssel ellátott termékeket
– ruházattól az életmód kiegészítőkön

7.

8.

9.

át az utazási kiegészítőkig – a
www.fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.

10.

10.

4

MŰSZAKI ADATOK
Ismerje meg a Ford Rangert kívül és belül,
az erőteljes és hatékony
motortechnológiától a magabiztosságot
adó összkerékhajtásig.

HAJTÁSLÁNCOK
HAJTÁSLÁNCOK

ERŐ AZ ÚTON
TELJESÍTMÉNY, HATÉKONYSÁG ÉS KIFINOMULTSÁG
A Ford Rangert kifinomult 2.0 literes EcoBlue dízelmoztorok hajtják. Az erős bi-turbó verzió 213 LE
teljesítményt és 500 Nm nyomatékot biztosít a lenyűgöző vontatóképesség és off-road teljesítmény
érdekében. A kínálatban megtalálható még egy kifinomult és megbízható 130 LE/340 Nm-es motor és egy
erőteljes 170 LE-s változat, mely akár 420 Nm nyomaték leadásával még a legkeményebb terhelést is
könnyedén veszi.
Bármelyik motort is választja, erős, megbízható teljesítményre számíthat a Rangertől, miközben a szelektív
katalitikus redukciós (SCR) technológiának köszönhetően megfelel a legszigorúbb károsanyag-kibocsátási
előírásoknak.

4X4 MAGABIZTOSSÁG
A Ford Ranger esetén a fejlett összkerékhajtás2) az alapfelszereltség része. A középkonzolon a vezető akár
menet közben is egyszerűen válthat a hátsó vagy az összkerékhajtás között, a változó útviszonyoknak és
időjárási körülményeknek megfelelően. Az összkerékhajtás tovább javítja a tapadást és a teljesítményt
meredek dombokon és síkos felületeken. A még jobb terepjáró képesség és optimális tapadás érdekében
elektronikusan záródó hátsó differenciálmű és terepmintázatú gumik is elérhetőek.
Vezetéstámogató funkció.
Megjegyzés: A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, ítélőképességét, és a jármű irányításának szükségességét.
2)

Külső (mm)

Raptor

Raptor

Wildtrak

Wildtrak

Limited

Limited

XLT

XLT

XL

XL

Raptor

Wildtrak

Limited

XLT

Méretek
Méretek
XL

Méretek

Belső (mm)
Belső (mm)

Teljes hosszúság

5282

5282

5359

5359

5363*

Elöl

Elöl

Teljes szélesség tükrökkel/tükrök nélkül

2163/1977

2163/1977

2163/1977

2163/1977

2180/2028

Fejtér

Fejtér

1022

1022 1022

1022 1022

1022 1022

1022 1022

1022

Teljes magasság (terheletlenül)

1815

1815

1821

1848

1873

Maximális lábtér
Maximális lábtér

1058

1058 1058

1058 1058

1058 1058

1058 1058

1058

Első nyomtáv

1560

1560

1560

1560

1710

Hátul

Hátul

Hátsó nyomtáv

1560

1560

1560

1560

1710

Fejtér

Fejtér

975

975 975

975 975

975 975

975 975

975

Tengelytáv

3220

3220

3220

3220

3220

Maximális lábtér
Maximális lábtér

902

902 902

902 902

902 902

902 902

902

Plató hosszúsága (platóbélés nélkül)

1613

1613

1613

1613

1575

Plató hosszúsága (platóbéléssel)

1575

1575

1575

1575

1575

Plató szélessége

1560

1560

1560

1560

1560

Plató mélysége (platóbélés nélkül)

511

511

511

541

541

Rakodási szélesség a kerékdobok között (platóbélés nélkül)

1139

1139

1139

1139

1139

Raktér magassága (terheletlenül)

835

835

840

857

906

*5374 mm, ha vonóhoroggal van felszerelve. Az adatok tájékoztató jellegűek! A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek.
További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Alváz

*5374 mm,*5374
ha vonóhoroggal
mm, ha vonóhoroggal
van felszerelve.
van felszerelve.
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
A méretek aAválasztott
méretek amodelltől
választottés
modelltől
a felszereltségtől
és a felszereltségtől
függően eltérhetnek.
függően eltérhetnek.
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Duplafülkés
Duplafülkés

2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)
10 sebességes
automata váltóval
2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)
10 sebességes
automata váltóval
2,0l Ford EcoBlue
213 LE (157 kW)
10 sebességes
automata váltóval
2,0l Ford EcoBlue
213 LE (157 kW)
10 sebességes
automata váltóval

2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)

2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)

2,0l Ford EcoBlue
130 LE (96 kW)

2,0l Ford EcoBlue
130 LE (96 kW)

2,0l Ford EcoBlue
213 LE (157 kW)
10 sebességes
automata váltóval

2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)
10 sebességes
automata váltóval

2,0l Ford EcoBlue
170 (125 kW)

Üzemanyag-fogyasztás
Üzemanyag-fogyasztás
és COés
kibocsátás
2- CO
2- kibocsátás
2,0l Ford EcoBlue
130 LE (96 kW)

Üzemanyag-fogyasztás és CO2- kibocsátás

Ø
Ø
Teljesítmény
Teljesítmény

Duplakabinos
Emissziós szint

EU 6.2

EU 6.2

EU 6.2

EU 6.2

Max. sebesség
Max.(km/h)
sebesség (km/h)

165

165

180

180

180

180

180/170* 180/170*

Maximum teljesítmény LE (kW)

130 (96)

170 (125)

170 (125)

213 (157)

0-100 km/h0-100
(mp)km/h (mp)

11,5

11,5

11,3

11,3

11,4

11,4

9,0/10,0* 9,0/10,0*

Nyomaték (Nm)

340

420

420

500

CO2–kibocsátás g/kmØØ (WLTP) (Minden felszereltségi szint alap, opciók nélküli változatban értendő)

223-227

215-226

231-247

226-278

Üzemanyag típus

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Sebességváltó

manuális 6
sebességes (M6)

manuális 6
sebességes (M6)

automa 10
sebességes (A10)

automa 10
sebességes (A10)

4x4

4x4

4x4

4x4

8,5-8,7

8,2-8,6

8,8-9,4

8,6-10,6

Hajtás
Üzemanyag fogyasztás l/100km (WLTP)
ØØ

*Raptor esetén. Megjegyzés az összes Ford EcoBlue motorra vonatkozóan: A feltüntetett értékek Auto Start-Stop indítórendszerrel szerelt járművekre vonatkoznak. Az Auto Start-Stop indítórendszerrel a CO2- kibocsátás 6 g/km, az
üzemanyag-fogyasztás 0,2–0,3 l/100 km értékkel csökkenthető. ØFord teszt adatok. ØØA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb
kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás
(WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP teljes mértékben felváltotta az új európai menetciklust
(NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy
jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Az adatok tájékoztató jellegűek! Valamennyi
új személyszállító modell üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.

*Raptor esetén.
*Raptor
Megjegyzés
esetén. Megjegyzés
az összes Ford
az összes
EcoBlue
Fordmotorra
EcoBluevonatkozóan:
motorra vonatkozóan:
A feltüntetett
A feltüntetett
értékek Auto
értékek
Start-Stop
Auto Start-Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
szerelt járművekre
szerelt járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
Az Auto Start-Stop
Az Auto Start-Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
a CO2- kibocsátás
a CO2- kibocsátás
6 g/km, az 6 g/km, az
Ø
ØØ
ØØ
Ford tesztØadatok.
Ford teszt
Aadatok.
fenti üzemanyag-fogyasztási
A fenti üzemanyag-fogyasztási
és a CO2- kibocsátási
és a CO2- kibocsátási
értékek megállapítása
értékek megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és az (EU) és
2017/1151
az (EU)európai
2017/1151
uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebb legfrissebb
üzemanyag-fogyasztás
üzemanyag-fogyasztás
0,2–0,3 l/100
0,2–0,3
km értékkel
l/100 km
csökkenthető.
értékkel csökkenthető.
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplőkövetelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
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amelyek típusjóváhagyása
a könnyűgépjárművekre
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vizsgálati eljárás
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információkkal
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történt,
európai
azmenetciklusnak
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tesztek
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lehetővé
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különböző
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közötti összehasonlítást.
közötti összehasonlítást.
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gépjármű üzemanyag-hatékonyságán
kívül a vezetési
kívülstílus
a vezetési
és egyéb,
stílusnem
és egyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
egy
egy
és elektromos
és elektromos
hatótávolságára
hatótávolságára
vonatkozó adatait.
vonatkozó
A CO
adatait.
a legfőbb
A CO2üvegházhatást
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, amely
okozó gáz,
a globális
amelyfelmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. Az adatok
felelős. tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi
jellegűek! Valamennyi
jármű üzemanyag-/energiafogyasztási,
jármű üzemanyag-/energiafogyasztási,
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2
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adatai díjmentesen
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bármely márkakereskedésben,
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illetve letölthetők
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innen: www.ford.hu.
új személyszállító
új személyszállító
modell üzemanyag-hatékonysági
modell üzemanyag-hatékonysági
és CO2-kibocsátási
és CO2-kibocsátási

XL

XLT
XL

Limited
XLT

Wildtrak
Limited

Raptor
Wildtrak

Raptor

Járműszerelvény legnagyobb
megengedett össztömege
(GTM) (kg)

Fékezett vontatási
terhelhetőség

Fékezetlen vontatási
terhelhetőség

Végáttétel

Menetkész tömeg
(kg)u

Legnagyobb
megengedett össztömeg
(GVM) (kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége

Első tengely
terhelhetősége

StílusStílus
és megjelenés
és megjelenés

Max. bruttó
teherbírásØ

Tömeg és terhelhetőség

e

e
–

–

–

–

–

e
–

Keréktárcsák
Keréktárcsák
1)
16"-os acél16"-os
keréktárcsa
acél keréktárcsa
(255/70R16(255/70R16
gumikkal szerelve)
gumikkal
szerelve)1)

16"-os könnyűfém
16"-os könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(255/70R16(255/70R16
gumikkal szerelve)
gumikkal szerelve)

–

e
–

–

–

–

1)
17"-os könnyűfém
17"-os könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(265/65R17(265/65R17
gumikkal szerelve)
gumikkal
szerelve)1)

–

–

e
–

e
–

–

–

1)
18"-os szürke
18"-os
könnyűfém
szürke könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(265/60R18(265/60R18
gumikkal szerelve)
gumikkal
szerelve)1)

–

–

–

e
–

e
–

–

–

–

–

–

e
–

e

1)

1)

2,0l Ford EcoBlue 130 LE (96 kW)

1070

1480

1850

3200

2130-2281

3,31

750

2500

4800

1)
17"-os szürke
17"-os
könnyűfém
szürke könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(285/70R17(285/70R17
gumikkal szerelve)
gumikkal
szerelve)1)

2,0l Ford EcoBlue 170 LE (125 kW)

1076-1140

1480

1850

3270

2130-2321

3,55

750

3500

6000

16"-os acél16"-os
pótkerék
acél pótkerék

e

e
–

–

–

–

–

–

e
–

e
–

–

–

–

–

–

e
–

e
–

–

–
e

2,0l Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) 10 sebességes automata váltóval

1056-1100

1480

1850

3270

2170-2341

3,55

750

3500

6000

16"-os fekete
16"-os
acél fekete
pótkerék
acél pótkerék

2,0l Ford EcoBlue 213 LE (157 kW) 10 sebességes automata váltóval

1024/620*

1480/1550*

1850/1580*

3270/3130*

2246-2374/
2510*

3,55/3,73*

750

3500/2500*

6000/5350*

17"-os fekete
17"-os
acél fekete
pótkerék
acél pótkerék

Ø
Bruttó teherbírás = Megengedett össztömeg, mínusz a menetkész tömeg. *:Raptor modell esetén. Egyéb jelölés hiányában mindegyik motor Euro 6.2 emissziós szintű, 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóval érhető el, és bevonatos
dízel részecskeszűrővel (cDPF) van felszerelve. GVM = Megengedett össztömeg. A jármű vontatmány nélkül megengedett teljes tömege – vagyis a karosszéria, a rakomány, a kiegészítő felszerelések, az üzemanyag, az olaj, a víz, a vezető
és az utasok együttes tömege. uMenetkész tömeg = A teljes jármű tömege, beleértve annak teljes felszereltségét, az üzemanyagot és folyadékokat, de rakomány, vezető és utasok nélkül. A katalógusban szereplő menetkész tömeggel
kapcsolatos adatok a gyártói tűréshatár szerint lettek meghatározva a minimális felszereltséggel rendelkező alapmodellekre. A nagyobb mennyiségű alapfelszereltség miatt az XLT, Limited és Wildtrak modellek menetkész tömege nagyobb,
ezért a max. bruttó teherbírásuk alacsonyabb. A gépkocsira felszerelt bármilyen választható felszereltség arányosan csökkenti a maximum terhelhetőséget. Megjegyzés: Az adatok tájékoztató jellegűek! A táblázatban szereplő minden
adat a jármű tényleges műszaki specifikációjától függ, továbbá attól a piactól, ahol a járművet értékesítik. További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

17"-os könnyűfém
17"-os könnyűfém
pótkerék pótkerék

–

–

–

–

e
–

18"-os könnyűfém
18"-os könnyűfém
pótkerék pótkerék

–

–

–

e
–

e
–

–

Kerékőr

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f
e

e

–

e
–

e

e

e
–

–

Kerékőr

Pótkerék zár
Pótkerék zár
Keréknyomás-figyelő
Keréknyomás-figyelő
rendszer rendszer

Ön általAz
választott
Ön által keréktárcsára
választott keréktárcsára
a jelzett méretű
a jelzett
gumiabroncsot
méretű gumiabroncsot
szerelik fel,szerelik
de az abroncs
fel, de az
márkájának
abroncs márkájának
tekintetében
tekintetében
nem áll rendelkezésre
nem áll rendelkezésre
e = Alapfelszereltség;
e = Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felár választható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = Nem Az
elérhető.
választási lehetőség.
választási Az
lehetőség.
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.
1)

1)

XLT

Limited

Wildtrak

Raptor

XL

XLT
XL

Limited
XLT

Wildtrak
Limited

Raptor
Wildtrak

Raptor

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény
XL

Stílus és megjelenés

Színrefújt hűtőrács

e

–

–

–

–

Sebességtartó
Sebességtartó
automatikaautomatika
– vészfékezési
– vészfékezési
asszisztens,asszisztens,
sávelhagyásra
sávelhagyásra
figyelmeztetés
figyelmeztetés

e

e

e

e

e

e

Krómozott hűtőrács

–

e

e

–

–

Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszer rendszer

e

e

e

e

e

e

Szürke hűtőrács

–

–

–

e

–

Hátsó parkolóradar
Hátsó parkolóradar

–

f
–

f
e

e

e

e

Fekete hűtőrács

–

–

–

–

e

Első parkolóradar
Első parkolóradar

–

–

e
–

e

e
–

–

Tetősín

–

–

–

e

–

Tolatókamera
Tolatókamera

–

–

e
–

e

e

e

Színrefújt kilincsek

e

–

–

–

–

Külső világítás
Külső világítás

Krómozott kilincsek

–

e

e

–

–

Automata fényszóróvezérlés
Automata fényszóróvezérlés
(lekapcsolás)
(lekapcsolás)

e

e
–

–

–

–

–

Fekete kilincsek

–

–

–

e

e

Automata fényszóróvezérlés
Automata fényszóróvezérlés
(le- és felkapcsolás)
(le- és felkapcsolás)

–

e
–

e

e

e

e

Fekete platóajtó kilincs

–

–

–

–

e

Halogén fényszórók
Halogén fényszórók

e

e
–

–

–

–

–

Krómozott platóajtó kilincs

–

e

e

–

–

ProjektorosProjektoros
fényszórók fényszórók

–

e
–

e
–

–

–

–

Színrefújt platóajtó kilincs

e

–

–

e

–

LED fényszóró
LED fényszóró

–

–

e
–

e

e

e

Karosszéria színével megegyező első lökhárító

e

e

e

e

–

Nappali menetfény
Nappali menetfény

e

e

e

e

e

e

Fekete első lökhárító

–

–

–

–

e

Harmadik féklámpa
Harmadik féklámpa

e

e

e

e

e

e

Színrefújt első lökhárítő

e

e

e

e

–

Első ködfényszórók
Első ködfényszórók

–

e
–

e

e
–

–

–

Krómozott hátsó lökhárító fellépővel

–

–

e

–

–

LED-es elsőLED-es
ködfényszórók
első ködfényszórók

–

–

–

e
–

e

e

Fekete hátsó lökhárító fellépővel

–

–

–

–

e

Hátsó ködfényszórók
Hátsó ködfényszórók

e

e

e

e

e

e

Szürke hátsó lökhárító fellépővel

–

–

–

e

–

Futómű Futómű

Fekete hátsó lökhárító, aláfutásgátlóval (csak duplakabinos modellek esetén)

e

–

–

–

–

Sport felfüggesztés
Sport felfüggesztés
(teljesítményre
(teljesítményre
hangolt) hangolt)

–

–

–

–

e
–

e

Krómozott hátsó lökhárító, aláfutásgátlóval

–

e

–

–

–

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek

Matrica szett

–

–

–

–

f

Fényszórómagasság-állítás
Fényszórómagasság-állítás

e

e

e

e

e

e

Dizájnelemek

Vezetőtámogatás
Vezetőtámogatás

e = Alapfelszereltség; f = Opcionális, felár ellenében választható; – = Nem elérhető. 1)Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de az abroncs márkájának tekintetében nem áll rendelkezésre
választási lehetőség. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

e= Alapfelszereltség;
e= Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = NemAzelérhető.
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.

XLT
XL

Limited
XLT

Wildtrak
Limited

Raptor
Wildtrak

Raptor

–

–

–

f
–

–

–

–

f
–

f
–

–

–

–

–

f
–

f
–

–

–

Limited funkcionális
Limited funkcionális
csomag 123csomag
– Adaptív
123sebességtartó
– Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(Ütközésmegelőző
(Ütközésmegelőző
rendszer, Távolság
rendszer,jelzése,
Távolság
Vészfékezési
jelzése, Vészfékezési
asszisztens,asszisztens,
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszer, Automata
rendszer, Automata–
távolsági fényszóró
távolságivezérlés)
fényszóró vezérlés)

–

f
–

f
–

–

–

–

–

–

f
–

f
–

–

Wildtrak funkcionális
Wildtrak funkcionális
csomag 135csomag
– Adaptív
135sebességtartó
– Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(Ütközésmegelőző
(Ütközésmegelőző
rendszer, Távolság
rendszer,jelzése,
Távolság
Vészfékezési
jelzése, Vészfékezési
asszisztens,asszisztens,
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszer, Automata
rendszer, Automata
–
távolsági fényszóró
távolságivezérlés)
fényszóró vezérlés)

–

–

f
–

f
–

–

Wildtrak funkcionális
Wildtrak funkcionális
csomag 131csomag
– Automata
131 – parkolórendszer
Automata parkolórendszer
- csak párhuzamos
- csak párhuzamos
parkolás, Adaptív
parkolás,
sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(Ütközésmegelőző
(Ütközésmegelőző
rendszer, Távolság
rendszer,jelzése,
Távolság jelzése,
Vészfékezési
Vészfékezési
asszisztens,asszisztens,
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszer, Automata
rendszer, távolsági
Automatafényszóró
távolságivezérlés)
fényszóró vezérlés)

–

–

f
–

f
–

–

Raptor

Raptor

f
–

f
–

Wildtrak

f
–

Limited

–

XLT

–

XL

XL

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény

Vezetési élmény

XL funkcionális csomag 2 – Műanyag padlóborítás (nem elérhető szimplakabinos alváz esetén)

f

–

–

–

–

XL funkcionális csomag 23 – Fűthető vezető- és utasülés (nem elérhető szimplakabinos alváz esetén)

f

–

–

–

–

Limited funkcionális
Limited funkcionális
csomag 114csomag
– Zárható
114hátsó
– Zárható
differenciálmű,
hátsó differenciálmű,
Alsó motor-Alsó
és osztóműburkolat,
motor- és osztóműburkolat,
Automata parkolórendszer
Automata parkolórendszer
- csak párhuzamos
- csak párhuzamos
parkolás parkolás

XL funkcionális csomag 4 – Zárható hátsó differenciálmű, (nem elérhető szimplakabinos alváz esetén)

f

–

–

–

–

XL funkcionális csomag 5 – Műanyag padlóborítás, Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat (nem elérhető szimplakabinos alváz esetén)

f

–

–

–

–

–
Limited funkcionális
Limited funkcionális
csomag 118csomag
– Zárható
118hátsó
– Zárható
differenciálmű,
hátsó differenciálmű,
Alsó motor-Alsó
és osztóműburkolat,
motor- és osztóműburkolat,
Automata parkolórendszer
Automata parkolórendszer
- csak párhuzamos
- csak párhuzamos
parkolás, Adaptív
parkolás,
sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(Ütközésmegelőző
(Ütközésmegelőző
rendszer, Távolság
rendszer,jelzése,
Távolság
Vészfékezési
jelzése, Vészfékezési
asszisztens,asszisztens,
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszer, Automata
rendszer, távolsági
Automatafényszóró
távolságivezérlés)
fényszóró vezérlés)

XL funkcionális csomag 17 – Zárható hátsó differenciálmű, Térérzékelős riasztóberendezés (csak szimplakabinos alváz esetén elérhető)

f

–

–

–

–

Limited funkcionális
Limited funkcionális
csomag 121csomag
– Automata
121 – parkolórendszer
Automata parkolórendszer
- csak párhuzamos
- csak párhuzamos
parkolás parkolás

Wildtrak funkcionális
Wildtrak funkcionális
csomag 127csomag
– Automata
127 – parkolórendszer
Automata parkolórendszer
- csak párhuzamos
- csak párhuzamos
parkolás parkolás

Opciós csomagok (nem rendelhetők együtt)

–

XL funkcionális csomag 22 – Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Térérzékelős riasztóberendezés, 230 voltos elektromos csatlakozó (nem elérhető
szimplakabinos alváz esetén)

f

–

–

–

–

XL funkcionális csomag 66 – Fűthető vezető- és utasülés, Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Térérzékelős riasztóberendezés

f

–

–

–

–

XLT funkcionális csomag 71 – Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 77 – Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Hátsó krómozott lökhárító fellépővel, Hátsó parkolóradar

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 79 – Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Hátsó krómozott lökhárító fellépővel, Hátsó parkolóradar, 230 voltos elektromos
csatlakozó

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 80 – Térérzékelős riasztóberendezés

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 86 – Fűthető vezető- és utasülés

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 88 – Fűthető vezető- és utasülés, Hátsó krómozott lökhárító fellépővel, Hátsó parkolóradar

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 91 – Fűthető vezető- és utasülés, Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Térérzékelős riasztóberendezés

–

f

–

–

–

XLT funkcionális somag 93 – Fűthető vezető- és utasülés, Zárható hátsó differenciálmű, Alsó motor- és osztóműburkolat, Hátsó krómozott lökhárító fellépővel, Hátsó parkolóradar,
230 voltos elektromos csatlakozó, Térérzékelős riasztóberendezés

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 145 – Hátsó krómozott lökhárító fellépővel, Hátsó parkolóradar

–

f

–

–

–

XLT funkcionális csomag 146 – Fűthető vezető- és utasülés, Térérzékelős riasztóberendezés

–

f

–

–

–

e= Alapfelszereltség; f = Opcionális, felár ellenében választható; – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

–

e= Alapfelszereltség;
e= Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = NemAzelérhető.
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.

Teljesítmény
Teljesítmény
és hatékonyság
és hatékonyság
Raptor
Wildtrak

–

Wildtrak
Limited

–

Limited
XLT

–

XLT
XL

f

–

XL

XL funkcionális csomag 18 – Átalakítási csomag - Zárható hátsó differenciálmű, Térérzékelős riasztóberendezés, Hátsó lökhárítő törlése (ingyenes duplakabin esetén)

Limited funkcionális
Limited funkcionális
csomag 110csomag
– Zárható
110hátsó
– Zárható
differenciálmű,
hátsó differenciálmű,
Alsó motor-Alsó
és osztóműburkolat
motor- és osztóműburkolat

Auto Start-Stop
Auto Start-Stop
rendszer rendszer

e

e

e

e

e
–

–

KétszólamúKétszólamú
kürt
kürt

e

e

e

e

e

e

Technológia
Technológia

e = Alapfelszereltség;
e = Alapfelszereltség;
– = Nem elérhető.
– = NemAzelérhető.
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek.jellegűek.
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.

e

Műanyag középkonzol

e

e

–

–

–

Műbőr középkonzol

–

–

e

e

e

Középső kartámasz a hátsó üléseknél (duplakabinos modelleknél)

e

e

e

e

e

Térképtartó a vezetőülés háttámláján

–

e

e

e

e

Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör

–

–

e

e

e

Sötétített üvegek

–

–

e

e

Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés

f

f

f

f

Manuális klímaberendezés

e

e

–

–

–

Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)

–

–

e

e

e

Világos tetőkárpit

e

e

e

–

–

Fekete tetőkárpit

–

–

–

e

e

Vezető oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel

–

e

e

e

e

Vezető oldali napellenző

e

–

–

–

–

Utas oldali napellenző tükörrel

e

–

–

–

–

Utas oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel

–

e

e

e

e

Raptor

e

Raptor
Wildtrak

e

Wildtrak
Limited

Raptor

–

Limited
XLT

Wildtrak

–

XLT
XL

Limited

Prémium középső kartámasz hűthető rekesszel a középkonzolon

XL

XLT

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem
XL

Komfort és kényelem

®
ICE csomag
ICE
43:
csomag
AM/FM43:
digitális
AM/FM
(DAB)
digitális
rádió,
(DAB)
1 db USB-csatlakozó,
rádió, 1 db USB-csatlakozó,
Bluetooth®Bluetooth
, 3,5"-os TFT
, 3,5"-os
kijelző,TFT
4 hangszóró
kijelző, 4 hangszóró

e

e
–

–

–

–

–

, 8"-os színes
, 8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
4 hangszóró4 hangszóró
ICE csomag
ICE
51:csomag
AM/FM51:
rádió,
AM/FM
SYNCrádió,
2.5, 2SYNC
db USB
2.5,csatlakozó,
2 db USB csatlakozó,
SD kártya olvasó,
SD kártya
Bluetooth
olvasó, Bluetooth

f

f
e

e
–

–

–

–

®,
ICE csomag
ICE
61:
csomag
AM/FM61:
digtális
AM/FM
(DAB)
digtális
rádió,
(DAB)
SYNC2.5,
rádió,2 SYNC2.5,
db USB csatlakozó,
2 db USB csatlakozó,
SD kártya olvasó,
SD kártya
Bluetooth
olvasó,®,Bluetooth
8"-os színes
8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
6 hangszóró6 hangszóró
Nem elérhető
Nem
szimplakabinos
elérhető szimplakabinos
alváz esetén
alváz esetén

f

f

f
–

–

–

–

Audio- és
Audiokommunikációs
és kommunikációs
rendszerek
rendszerek

Belső kényelem

®

®

®,
ICE csomag
ICE
77:
csomag
AM/FM77:
rádió,
AM/FM
SYNC3,
rádió,
2 dbSYNC3,
USB csatlakozó,
2 db USB csatlakozó,
SD kártya olvasó,
SD kártya
Bluetooth
olvasó,®,Bluetooth
8"-os színes
8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
6 hangszóró,
6 hangszóró,
Kétzónás automata
Kétzónás klímaberendezés
automata klímaberendezés

–

f
–

f
e

e
–

–

–

®,
ICE csomag
ICE
84:
csomag
AM/FM84:
digitális
AM/FM
(DAB)
digitális
rádió,
(DAB)
SYNC3,
rádió,
2 dbSYNC3,
USB csatlakozó,
2 db USB csatlakozó,
SD kártya olvasó,
SD kártya
Bluetooth
olvasó,®,Bluetooth
8"-os színes
8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
6 hangszóró,
6 hangszóró,
Kétzónás automata
Kétzónás automata
klímaberendezés
klímaberendezés

–

f
–

f

f
–

–

–

e

kapcsolat,® 8"-os
kapcsolat,
színes8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
6 hangszóró,
6 hangszóró,
Kétzónás Kétzónás–
ICE csomag
ICE
123:
csomag
AM/FM123:
rádió,
AM/FM
SYNCrádió,
3 (TMC
SYNC
és RDS),
3 (TMC
Navigáció,
és RDS), 2Navigáció,
USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
SD-kártya olvasó,
SD-kártya
Bluetooth
olvasó,®Bluetooth
automata klímaberendezés
automata klímaberendezés

f
–

f

f
e

e
–

–

f

kapcsolat,® 8"-os
kapcsolat,
színes8"-os
érintőképernyő,
színes érintőképernyő,
6
6
ICE csomag
ICE
129:
csomag
AM/FM
129:
digiAM/FM
tális (DAB)
digi tális
rádió,
(DAB)
SYNCrádió,
3 (TMC
SYNC
és RDS),
3 (TMC
Navigáció,
és RDS), Navigáció,
2 USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
SD-kártya olvasó,
SD-kártya
Bluetooth
olvasó,®Bluetooth
hangszóró, hangszóró,
Kétzónás automata
Kétzónás klímaberendezés
automata klímaberendezés

–

f
–

f

f

f
e

e

–

–

–

e
–

e
–

–

f

f

f

f

f

f

4-irányban4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítató vezetőülés
állítató vezetőülés

e

e

e
–

–

–

–

4-irányban4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítató vezetőülés
állítató vezetőülés

e

e

e

e

e
–

–

8-irányban8-irányban
elektromosan
elektromosan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés

–

–

e
–

e

e

e

8-irányban8-irányban
elektromosan
elektromosan
állítható utasülés
állítható utasülés

–

–

–

–

e
–

e

e = Alapfelszereltség; f = Opcionális, felár ellenében választható; – = Nem elérhető. Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű
Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
Márkakereskedőjét.

Belső világítás
Belső világítás
Belső LED-es
Belső
hangulatvilágítás
LED-es hangulatvilágítás
Technológia
Technológia
Digitális Tachográf
Digitális Tachográf
Ülések Ülések

Fűthető vezetőFűthető
és utasülések
vezető- és utasülések

–

–

e
–

e

e

e

Második sori
Második
3 személyes
sori 3 utasülés
személyes
fejtámasszal
utasülés fejtámasszal

e

e

e

e

e

e

Középső kartámasz
Középső kartámasz
a második sorban
a második
(duplakabinos
sorban (duplakabinos
modelleknél)
modelleknél)

e

e

e

e

e

e

Szövetkárpitozású
Szövetkárpitozású
ülések
ülések

e

e

e
–

–

–

–

Részben bőrborítású
Részben bőrborítású
ülések
ülések

–

–

–

e
–

e
–

–

–

e
–

e
–

e
–

e

BőrborításúBőrborítású
ülések
ülések

–

márkanév és
márkanév
védjegyek
ésavédjegyek
BluetoothaSIG,
Bluetooth
Inc. tulajdonát
SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek
képezik,
Ford Motor
ezek Ford
Company
MotorLimited
Company
(Korlátolt
LimitedFelelősségű
(Korlátolt Felelősségű
e = Alapfelszereltség;
e = Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = NemMegjegyzés:
elérhető. Megjegyzés:
A BluetoothA Bluetooth
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse fel Ford
Társaság) és
Társaság)
társvállalatai
és társvállalatai
általi használatát
általi használatát
licenc szabályozza.
licenc szabályozza.
Az egyéb védjegyek
Az egyébés
védjegyek
kereskedelmi
és kereskedelmi
nevek a megfelelő
nevek a tulajdonosok
megfelelő tulajdonosok
birtokábanbirtokában
vannak. Azvannak.
Márkakereskedőjét.
Márkakereskedőjét.
®

®

–

Vezető- és utasülés
Vezető- és
biztonsági
utasülés öv
biztonsági
becsatolására
öv becsatolására
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzés
jelzés

e

e

e

e

e

e

Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel

–

–

e

–

–

u

Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsák
utasoldali légzsák

e

e

e

e

e

e

Elektromosan állítható, behajtható és fűtető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel és kilépőfénnyel

–

–

–

e

e

Utasoldali légzsák
Utasoldali
deaktiválás
légzsák deaktiválás

e

e

e

e

e

e

Fekete tükörház

–

–

–

–

e

Ülésbe épített
Ülésbe
mellkast
építettvédő
mellkast
oldallégzsák
védő oldallégzsák

e

e

e

e

e

e

Krómozott tükörház

–

e

e

–

–

Függönylégzsákok
Függönylégzsákok

e

e

e

e

e

e

Színrefújt tükörház

e

–

–

–

–

Vezetőoldali
Vezetőoldali
térdlégzsáktérdlégzsák

e

e

e

e

e

e

Szürke tükörház

–

–

–

e

–

Ütéscsillapító
Ütéscsillapító
biztonsági hab
biztonsági
a lökhárítóban
hab a lökhárítóban

e

e

e

e

e

e

Napszemüvegtartó

–

e

e

e

e

ISOFIX

e

e

e

e

e

e

Bőrbevonatú sebességváltógomb

–

e

e

e

e

VédelemVédelem

Műanyag kormánykerék

e

–

–

–

–

Kettős központi
Kettős
zárközponti zár

e

e

e

e

e

e

Bőr kormánykerék

–

e

e

–

–

2 db kihajtható
2 db kulcs
kihajtható kulcs

e

e

e
–

–

–

–

Bőr kormánykerék kontrasztos varással

–

–

–

e

–

2 db távirányítós
2 db távirányítós
kulcs
kulcs

–

–

e
–

e

e

e

Egyedi bőr kormánykerék

–

–

–

–

e

GyermekzárGyermekzár
a hátsó ajtókon
a hátsó ajtókon

e

e

e

e

e

e

Puha tapintású kézifékkar fekete gombbal

e

–

–

–

–

Kulcs nélküli
Kulcs
ajtónyitó
nélküliésajtónyitó
indítórendszer
és indítórendszer

–

–

e
–

e

e

e

Puha tapintású kézifékkar króm gombbal

–

e

e

e

–

TérérzékelősTérérzékelős
riasztóberendezés
riasztóberendezés

f

f

f
e

e

e

e

Bőrborítású kézifékkar króm gombbal

–

–

–

–

e

Fékek

Változtatható sebességű, szakaszos ablaktörlők

e

–

–

–

–

Hátsó differenciálmű
Hátsó differenciálmű

f

f

f

f
e

e

e

Esőérzékelős automata ablaktörlők

–

e

e

e

e

ABS – blokkolásgátló
ABS – blokkolásgátló
rendszer kipörgésgátlóval,
rendszer kipörgésgátlóval,
ESP - menetstabilizáló
ESP - menetstabilizáló
rendszer (elektronikus
rendszer (elektronikus
vészfékasszisztens,
vészfékasszisztens,
visszaurulásgátló)
visszaurulásgátló)

e

e

e

e

e
–

–

Elektromos első ablakemelők – automata fel-le funkcióval a vezető oldalon

e

e

e

e

e

ABS – blokkolásgátló
ABS – blokkolásgátló
rendszer kipörgésgátlóval,
rendszer kipörgésgátlóval,
ESP - menetstabilizáló
ESP - menetstabilizáló
rendszer (elektronikus
rendszer (elektronikus
vészfékasszisztens,
vészfékasszisztens,
visszagurulásgátó,
visszagurulásgátó,
választhatóválasztható
vezetési módok)
vezetési módok)

–

–

–

–

e
–

e

Elektromos hátsó ablakemelők

e

e

e

e

e

Ford Easy-Fuel – tartálysapka nélküli üzemanyagtöltő rendszer félretöltésgátlóval

e

e

e

e

e

Fűthető első szélvédő

e

e

e

e

e

Hátsó ablakfűtés

e

e

e

e

e

Raptor

–

Raptor
Wildtrak

–

Wildtrak
Limited

Raptor

e

Limited
XLT

Wildtrak

e

XLT
XL

Limited

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök

Műszerek és kezelőszervek

XL

XLT

Biztonság
Biztonság
és védelem
és védelem
XL

Komfort és kényelem

Biztonság
Biztonság

Technológia

e = Alapfelszereltség; f = Opcionális, felár ellenében választható; – = Nem elérhető. Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű
Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
Márkakereskedőjét.

u

ISOFIX

Fékek

Soha nemSoha
szabad
nem
menetiránnyal
szabad menetiránnyal
szembe néző
szembe
gyerekülést
néző gyerekülést
helyezni az
helyezni
első utasülésre,
az első utasülésre,
ha a Ford ha
gépkocsi
a Ford működő
gépkocsi működő
e= Alapfelszereltség;
e= Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felár választható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = Nem Megjegyzés:
elérhető. Megjegyzés:
első utasoldali
első utasoldali
légzsákkallégzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
A gyerekek
A számára
gyerekekaszámára
legbiztonságsabb
a legbiztonságsabb
hely, megfelelő
hely, megfelelő
rögzítettség
rögzítettség
mellett, amellett,
hátsó ülés.
a hátsó
Az adatok
ülés. Az
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford fel Ford
márkakereskedőjét.
márkakereskedőjét.
u

u

–

Krómozott belső ajtónyitók

–

e

e

e

e

Aerodinamikus
Aerodinamikus
bukócső bukócső

Szövet ajtókárpit

e

–

–

–

–

Bukócső Bukócső

Prémium szövet ajtókárpit

–

e

–

–

–

Bőr ajtókárpit

–

–

e

–

–

Egyedi Wildtrak bőr ajtókárpit

–

–

–

e

–

Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
rendszer a platón
rendszer a platón

Egyedi Raptor bőr ajtókárpit

–

–

–

–

e

Integrált műanyag
Integráltplatóbélés
műanyag platóbélés
(nem kivehető)
(nem kivehető)

Szőnyegek az első sorban

e

e

–

–

–

RaktérbetétRaktérbetét

Szőnyegek az első és hátsó sorban Ranger felirattal

–

–

e

–

–

Prémium szőnyegek az első és hátsó sorban

–

–

–

e

e

Raptor

–

Raptor
Wildtrak

–

Wildtrak
Limited

Raptor

–

Limited
XLT

Wildtrak

e

XLT
XL

Limited

Fekete belső ajtónyitók

Szőnyeg és kárpit

XL

XLT

Praktikus
Praktikus
felszereltség
felszereltség
XL

Praktikus felszereltség

–

–

e
–

e

e

e

Csomagtér
Csomagtér

Elektromos kiegészítők
Hátsó 12 voltos elektromos csatlakozó (szimplakabinos alváz esetén nem elérhető)

e

e

e

e

e

230 voltos elektromos csatlakozó

f

f

e

e

e

Első sárfogó gumik

–

–

e

e

e

Hátsó sárfogó gumik

e

e

e

e

e

Alsó motor- és osztóműburkolat

–

–

–

e

e

Sárvédő betét

e

e

–

–

–

Krómozott sárvédő betét

–

–

e

–

–

Színrefújt sárvédő betét

–

–

–

e

–

Fekete sárvédő betét

–

–

–

–

e

Oldalsó fellépő

f

–

–

–

–

Oldalsó fellépő króm betétekkel

–

e

e

–

–

Oldalsó fellépő szürke betétekkel

–

–

–

e

–

Fekete oldalsó fellépő Raptor logóval

–

–

–

–

e

Külső funkció

e = Alapfelszereltség; f = Opcionális, felár ellenében választható; – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

Platóajtó könnyített
Platóajtó nyithatósággal
könnyített nyithatósággal

–

–

e
–

e

–

e

–

–

e
–

e
–

–

–

Rakományrögzítők
Rakományrögzítők
a plató falán
a plató
kívül falán kívül

e

e

e

e

e

e

Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
fülek
fülek

e

e

e

e

e

e

–

–

e
–

e

e

e

f

f

f

f

f
–

–

f

f
e

e

e

e

e

RaktérbetétRaktérbetét
nélkül
nélkül

e

e
f

f

f

f
–

–

12 voltos elektromos
12 voltos elektromos
csatlakozó csatlakozó
a platón a platón

f

f
e

e

e

e

e

VonóhorogVonóhorog
előkészítés előkészítés
– rendelése–esetén
rendelése
a hátsó
esetén
aláfutásgátló
a hátsó aláfutásgátló
nem elérhető
nem elérhető

f

f

f

f

f
e

e

Központi zárral
Központi
zárható
zárral
platóajtó
zárható platóajtó

–

e
–

e

e

e

e

Zárható platóroló
Zárható platóroló

–

f
–

f

f
–

e
–

e

ElektromosElektromos
platóroló platóroló

–

–

–

f
–

f
–

–

e = Alapfelszereltség;
e = Alapfelszereltség;
f = Opcionális,
f = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható;
ellenében választható;
– = Nem elérhető.
– = NemAzelérhető.
adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.

–

–

e

e

–

–

2,0l Ford EcoBlue 213 LE (157 kW) 10 fokozatú automata váltóval

–

e

e

e

e

Szabadmagasság
Szabadmagasság
(terheletlenül,
(terheletlenül,
mm)
mm)

232

232

232

232
237

e = Elérhető; – = Nem elérhető. Egyéb jelölés hiányában mindegyik motor Euro 6.2 emissziós szintű, és 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóval érhető el, és bevonatos dízel részecskeszűrővel (cDPF) van felszerelve. Minden modell 4x4
összkerékhajtású. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért, kérjük keresse Ford márkakereskedőjét.

Első terepszög
Első(terheletlenül)
terepszög (terheletlenül)

28°

28°

28°

28°
29°

Hátsó terepszög
Hátsó(terheletlenül)
terepszög (terheletlenül)

27°

27°

21-27°
27°

21-27°

Duplakabinos Raptor

–

2,0l Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) 10 fokozatú automata váltóval

Duplakabinos
Duplakabinos Raptor
Wildtrak

2,0l Ford EcoBlue 170 LE (125 kW)

Ranger

Duplakabinos
Limited
Wildtrak

–

Duplakabinos
XLT
Limited

–

e

Duplakabinos
XL
XLT

–

e

Szimplakabinos
Duplakabinos
Alváz XL
XL

–

e

Szimplakabinos
Alváz XL

Raptor

e

XLT

2,0l Ford EcoBlue 130 LE (96 kW)

XL

Wildtrak

Kezelhetőség
Kezelhetőség
Limited

Elérhető modellek

237

283
237

283

29°

32.5°
29°

32.5°

21-27°

21-27°
27°

27°

Középső terepszög
Középső terepszög

24°

24°

24°

25°
24°

25°

25°
24°

24°

Dőlésszög (terheletlenül)
Dőlésszög (terheletlenül)

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

Gázlómélység
Gázlómélység
– mm
– mm

800

800

800

800

800

800
850

850

Fordulókör Fordulókör
– ívkülső keréken
– ívkülső
mérve
keréken
(m) mérve (m)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,9
12,7

12,9

Az adatok tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.
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FENNTARTÁS

A vállalkozása igényeihez szabásához
rendelkezésre álló számos pénzügyi
megoldással egyszerű a következő új Fordja
kormánya mögé ülni.

LEGYEN
LEGYEN
AZ ÖNÉ
AZ ÖNÉ

Szabja személyre a járművét
Internetes felületünkön összeállíthatja és
személyre szabhatja Ford járművét. Ehhez
egyszerűen csak látogasson el a www.ford.hu

weboldalra, válassza ki a modellt, majd a motort,
a karosszériafényezést és a választható
felszereltségeket. Itt megtekintheti a javasolt árat
is, és ha szeretné, elküldheti az Ön által
összeállított konfigurációt egy Ford haszonjármű
márkakereskedőnek.

Márkakereskedő
Márkakereskedő
keresése
keresése
és és
tesztvezetés
tesztvezetés
igénylése
igénylése

Haszongépjármű-finanszírozás
Haszongépjármű-finanszírozás FordPass
FordPass
Pro Pro

Ha FordHa
haszongépjárművének
Ford haszongépjárművének
finanszírozásáról
finanszírozásáról
Egy haszongépjárművel
Egy haszongépjárművel
dolgozik,
dolgozik,
vagy akár
vagy
ötöt
akár ötöt
A Ford weboldalán
A Ford weboldalán
hely vagy
hely
a kereskedő
vagy a kereskedő
neve nevevan szó,van
vállalatunk
szó, vállalatunk
– méretének
– méretének
és
és
irányít?irányít?
A FordPass
A FordPass
Pro minden
Pro minden
szükséges
szükséges
alapjánalapján
kereshet
kereshet
Ford haszonjármű
Ford haszonjármű
szakértelmének
szakértelmének
köszönhetően
köszönhetően
– a finanszírozási
– a finanszírozási
eszközteszközt
megad megad
hozzá, hogy
hozzá,
kitűnő
hogyműszaki
kitűnő műszaki
márkakereskedést,
márkakereskedést,
illetve tesztvezetést
illetve tesztvezetést
termékek
termékek
széles kínálatával
széles kínálatával
áll rendelkezésére.
áll rendelkezésére.állapotban,
állapotban,
biztonságban
biztonságban
tudja őket
tudja
és őket
simán
és simán
igényelhet.
igényelhet.
Ehhez egyszerűen
Ehhez egyszerűen
csak töltse
csakkitöltse
az ki az Ford Credit
fussanak.
fussanak.
Így
Ön
a
Így
munkájára
Ön
a
munkájára
összpontosíthat.
összpontosíthat.
Ø
Ø
Ford Credit
: Finanszírozási
: Finanszírozási
megoldások
megoldások
sorát sorát
adatokat,
adatokat,
és a kiválasztott
és a kiválasztott
márkakereskedő
márkakereskedő kínálja akínálja
A FordPass
A FordPass
Pro alkalmazást
Pro alkalmazást
a FordPass
a FordPass
Connect
Connect
haszongépjárművet
a haszongépjárművet
megvásárolni
megvásárolni
kapcsolatba
kapcsolatba
fog lépni
fog
Önnel
lépniaÖnnel
megfelelő
a megfelelő
időpontidőpont
technológiával
technológiával
rendelkező
rendelkező
új Ford új Ford
kívánókkívánók
számára.
számára.
egyeztetése
egyeztetése
érdekében.
érdekében.
haszongépjárművek
haszongépjárművek
számára
számára
tervezték.
tervezték.
Bárhol is
Bárhol is
†: és
Ford Lease
Ford†:Lease
Bérleti
Bérleti
lízingszerződésekre
és lízingszerződésekre
van,
a
beépített
van,
a
beépített
modem
modem
lehetővé
lehetővé
teszi
a
teszi
a
specializálódott
specializálódott
és számos
és számos
alternatív
alternatív
www.ford.hu
www.ford.hu
kapcsolattartást
kapcsolattartást
a járműveivel.
a járműveivel.
Az alkalmazás
Az alkalmazás
finanszírozási
finanszírozási
tervet kínál,
tervet
melyek
kínál, melyek
vállalkozásának
vállalkozásának
igényeire
igényeire
szabhatók.
szabhatók.
Csak vállalati
Csak vállalati
ügyfelek
ügyfelek
részére.részére.

mindenminden
olyan funkcióval
olyan funkcióval
rendelkezik,
rendelkezik,
amely amely
vállalkozása
vállalkozása
működtetéséhez
működtetéséhez
szükséges.
szükséges.

A FordPass
A FordPass
Pro alkalmazás
Pro alkalmazás
bizonyos
bizonyos
piacokon
piacokon
A finanszírozási
A finanszírozási
termékeinkkel
termékeinkkel
kapcsolatos
kapcsolatos
elérhető,
elérhető,
továbbitovábbi
részletekért
részletekért
kérjük keresse
kérjük keresse
fel
fel
információkért
információkért
látogasson
látogasson
el a www.ford.hu
el a www.ford.hu
Ford Márkakereskedőjét.
Ford Márkakereskedőjét.
weboldalra.
weboldalra.
Az ingyenes
Az ingyenes
FordPass
FordPass
Pro alkalmazást
Pro alkalmazást
az App az App
Store webáruházból
Store webáruházból
vagy a Google
vagy a Google
Play Play
Fontos információ:
Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására lehet szükség. Freepost Ford Credit.
A Ford Credit az FCE Bank plc. vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az
angol FCA (Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority) szabályozása alá tartozik.
†Ford Lease: A Ford Lease szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Park, Lodge Causeway, Fishponds, Bristol,
B516 3JA (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418 regisztrációs szám alatt van bejegyezve. A brit adatvédelmi törvény (Data Protection Act 1998)
előírásainak betartása érdekében az Ön által megadott adatok kezelője a Ford Motor Company Limited, az FCE Bank Plc. és az ALD Automotive Ltd. vállalat. A
finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák és biztosítékok alkalmazására lehet szükség. Az ALD Automotive vállalat engedélyének kiadását és szabályozását
az FCA (Financial Conduct Authority) végzi.
Ø

Áruházból
Áruházból
tölthetitöltheti
le. Magyarországon
le. Magyarországon
jelenlegjelenleg
nem elérhető.
nem elérhető.

A hatékonyság, a pontosság és a kényelem áll a
Ford Transit Centrum Szervizek vállalásainak
középpontjában. Így akár szervizelésre, akár
karbantartásra vagy javításra van szüksége,
mindenképpen érdemes felkeresnie bennünket.
■

■

■

■
■
■

Rendelkezésre áll az összes Transit
Centrumban
Előzetes bejelentkezés esetén megvárható a
szervizelés elvégzése
Elsőbbségi ügyintézés a sürgős javítások
esetében
Hozom-viszem szolgáltatás*
Vizsgáztatás és műszaki alkalmassági tesztek
Átlátható árazás

■

Kiváló minőségű eredeti Ford alkatrészek
Különlegesen képzett Ford Transit

■

haszongépjármű specialisták
Időszakos ellenőrzések a jármű optimális

■

működése érdekében
Országúti Segélyszolgálat (Ford Assistance)

■

itthon és bárhol Európában†
Transit ügyfelek részére elérhető

■

szervizcsomagok
Ford Vonal: telefonszám bármilyen igény

■

esetére

Ford Szervizcsomagok
Nagyobb védelem, kevesebb aggodalom
Ha teljes körű, átfogó védelmet keres, mert
szeretné, hogy továbbra is ugyanúgy
számíthasson az autójára, akkor válassza az Ön
igényeire szabott Ford Szervizcsomagot, és
élvezze 5 évig a gondtalan autózás örömét!
Egyszerűen válassza az igényeinek leginkább
megfelelő Ford Szervizcsomagot:
■
■
■
■

A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának
kezdetekor lép életbe (ez általában a forgalomba
helyezés napja) és fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit, ameddig a
Szervizcsomagban kérte – maximum az autó
vásárlásától számított 5 évig, illetve az adott
karbantartások számáig.
A Ford Szervizcsomag tartalma:
■
■
■
■
■

További részletekért, illetve a programban részt vevő legközelebbi Ford Transit
Centrum Szerviz megkereséséhez látogasson el a www.ford.hu weboldalra.
*Díjakkal és területi lefedettséggel kapcsolatban érdeklődjön Ford Transit
Centrum Szervizében.
†
Az Országúti Segélyszolgálat minden új Ford haszongépjárműhöz jár az első
forgalomba helyezés napjától számítva a következő esedékes szerviz
időpontjáig.

5 év / 3 szerviz
5 év / 4 szerviz
5 év / 5 szerviz
5 év / 7 szerviz

Szerviztervben előírt kötelező karbantartások
Karosszéria- és fényezésellenőrzés
Klímaellenőrzés
Fékfolyadék-csere
Országúti Segélyszolgálat

A Ford Szervizcsomag átruházható, ami jól jön, ha

Ford Protect Kiterjesztett Extra
Garancia
A kiterjesztett Ford Protect Extra Garancia
lehetőséget biztosít +100.000 km
futásteljesítménnyel meghosszabbítani a 2+3 év
vagy modelltől függően 100.000-200.000 km
Ford Extra Garanciát, így az Ön gépkocsija
modelltől függően 2+3 év vagy 200.000300.000 km kiterjesztett garanciával
rendelkezhet.
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Terjessze ki a gépkocsi 2+3 éves alapgaranciáját,
és élvezze a gondtalan üzemeltetést sok éven át.
A Kiterjesztett Extra Garancia kulcsfontosságú
előnyök sorát kínálja, többek között:
■
■
■

Megnövelt időtartam és futásteljesítmény
Fedezet a nem várt javítási költségekre
Lehetőség a haszongépjárműve eladási
értékének magas szinten tartására
továbbértékesítés esetén, a teljes Ford
szerviztörténet igazolásával

Bármely Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de
legkésőbb egy éven belül van lehetőség (a forgalomba helyezéstől számítva). A
tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért kérjük, látogasson el a www.
ford.hu weboldalra.
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el szeretné adni az autóját, hiszen növeli annak
értékét. Keresse Ford márkakereskedőjét, aki
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örömmel segít kiválasztani az Önnek leginkább

2020 2020

megfelelő Szervizcsomagot!
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért kérjük, látogasson el a www.
ford.hu weboldalra.
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