SZŐJÖN NAGYOBB
TERVEKET
FORD RANGER STORMTRAK
Bemutatjuk az izgalmas, új, limitált kiadású Ford Ranger Stormtrak
modellt. Egyedi Race Red hűtőrácsbetétek és LED fényszórók
különböztetik meg, 213 LE (157 kW) 500 Nm 2,0 literes Ford EcoBlue
Bi-Turbo dízelmotor hajtja 10 sebességes automata váltóval.
Megbízható 4x4-es hajtását az elektromos felezővel menet közben is
könnnyedén átkapcsolhatja kétkerék-hajtásról összkerék-hajtásra és
vissza, így sokoldalúbban használhatja járművét úton és terepen
egyaránt. A könnyen felemelhető csomagtérajtó megkönnyíti a
hozzáférést a platón szállított rakományhoz. Pakolja meg tehát, és
kezdjen még nagyobb terveket szőni.
Főbb külső felszereltségek
■

■

18"-os Black könnyűfém keréktárcsák 265/60 R18

terepgumikkal
Robosztus külső stílusjegyek, többek között egyedi Race Red

hűtőrács-betétek, Stormtrak motorháztető- és oldalsó matricák,
■

■

■

egyedi 3D Stormtrak felirat és szürke hátsó lökhárító fellépővel
Raktérbetét raktérelválasztóval elkülöníti a rakomány elemeit és
megakadályozza, hogy elcsússzanak a tárgyak
Elektromos platóroló biztosít magasabb szintű védelmet és védi
rakományát az elemektől
Különleges, egyedi karosszériafényezések, többek között az

exkluzív Rapid Red (metálfényezés), Frozen White (alapszín) és
Blue Lightning (metálfényezés)

Duplakabinos Ford Ranger Stormtrak modell Blue Lightning metálfényezéssel
(választható).

JUTALMAZZA MEG MAGÁT
A KEMÉNY MUNKA JUTALMAT ÉRDEMEL
Arassa le munkája gyümölcsét a szenzációs új Ford Ranger
Stormtrakkal. Élvezze pompás belterét a piros varrással és hímzett
Stormtrak logóval díszített minőségi bőr/szövet üléskárpiton. Az
irányítást sportos, bőr kormánykerék adja a kezébe sebességtartó
automatikával és hangvezérléssel. A hangvezérelt Ford SYNC 3
rendszer* segítségével hívást kezdeményezhet és fogadhat,
miközben nem kell elengednie a kormányt. A kétzónás elektronikus
automata klímaberendezéssel (DEATC) mindig kedve szerint
állíthatja be a hőmérsékletet.
Főbb belső felszereltségek
■

■

■

■

Fényűző bőr/szövet üléskárpit egyedi piros varrással, hímzett
Stormtrak emblémával és kalandra csábító szövettel kárpitozott
üléspárnákkal
Grafitszínű belső burkolatok a műszerfalon és az ajtók egyedi bőr
kárpitján
Megvilágított RANGER küszöbborítás üdvözli fényével az ajtó

kinyitásakor
Ford SYNC 3 hangvezérléssel*, AM/FM rádió, DAB, 2 db USB
csatlakozó és integrált AppLink funkció segítségével vezérelheti a
kompatibilis mobil alkalmazásokat, miközben a szemét le sem
veszi az útról.

*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a
rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem
minden funkció kompatibilis minden mobiltelefonnal.
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.

Duplakabinos Ford Ragnegr Stormtrak modell bőr/szövet üléskárpittal, Race Red
varrással és Stormtrak logóval (alapfelszereltség).

Ford Ranger Stormtrak
Főbb külső felszereltségek
■

■
■

■
■
■

■
■

18"x8"-os Black könnyűfém keréktárcsák
terepgumikkal
Alsó motor- és osztóműburkolat
Egyedi pérmium Stormtrak logó és matricaszett
egyedi 3D Stormtrak felirattal
Első és hátsó parkolóradar
Aerodinamikus fekete bukócső
Raktérbetét rakományrögzítő rendszerrel a platón,
könnyítetten nyitható platóajtóval
Funkcionalitást javító raktérelválasztó
Elektromos platóroló

Főbb belső felszereltségek
■

■
■

■
■
■

ICE csomag 129: AM/FM rádió, DAB, Ford SYNC 3, 2 db
USB csatlakozó, SD kártya olvasó, Bluetooth, 8"-os
színes érintőképernyő, 6 hangszóró, navigáció
Megvilágított RANGER küszöbborítás
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
(DEATC)
Ford kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
Fűthető vezető- és utasülés
Bőr/szövet üléskárpit Race Red varrással és Stormtrak
logóval

Karosszéria változatok
Duplakabinos

Motorok
Dízel
2,0 l EcoBlue TDCi 213 LE (157 kW) 500 Nm

TESTRESZABÁS KIEGÉSZÍTŐK
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1.

Pickup Attitude* Behúzható
fellépő hátsó

2.

Raktérelválasztó*†

3.

EGR+ Sárvédő szélesítő

4.

Alsó védőlemez készlet*

5.

Eibach®* Pro-Lift Kit

6.

Pótkerék zár

7.

Thule®+ Kereszttartó rudak

8.

Négyévszakos szőnyegek

9.

Pickup Attitude* Platótálca matt

hasmagasság-emelő rugók

fekete

10. Alpex 4x4+ Lazer LED-fényrúd
11.

Mountain Top®+ Keresztrúd roló

10.
13.
12.

típusú platófedélhez

12. Thule®+ tetődoboz

11.

13. ClimAir®+ Ajtó szélterelő
14. Brink®+ fix vonóhorog

4.

5.

6.

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

További Ranger tartozékokat és
kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.
A Ford márkajelzéssel ellátott
termékeket a
7.

8.

9.

www.fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.

14.

ØØ

Járműszerelvény legnagyobb
megengedett össztömege (GTM) (kg)

Ford tesztadatok.
A 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. Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag‑hatékonyságán kívül a vezetési stílus és más, nem műszaki tényezők is befolyásolják
a jármű üzemanyag‑/energiafogyasztási, CO2‑kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, mely a globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi‑modell
üzemanyag‑hatékonysági és CO2‑kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu weboldalról.
Ø

Fékezett

8,5‑9,2

Fékezetlen

Duplakabinos
2,0 Ford EcoBlue 213 LE (157 kW) (500 Nm) 10 sebességes automata
sebességváltóval
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22462374/2510

3,55/3,73

750

3500/2500

6000/5350

Bruttó teherbírás = Megengedett össztömeg, mínusz a menetkész tömeg. 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 a Stormtrak modell menetkész
tömege nagyobb, ezért a max. bruttó teherbírása 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, tövábbá attól a piactól, ahol a járművet értékesítik. További információért kérjük keresse fel Ford márkakereskedőjét.

Ø

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés.
Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford
márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell,
hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye.
Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/
jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés. Ez
a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel megjelölt
tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító által
meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek
Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.
Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti
körülmények befolyásolhatják.

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.
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Végáttétel

9,0/10,0

Menetkész tömeg (kg)u

180/170

Legnagyobb megengedett
össztömeg (GVM) (kg)

2,0 Ford EcoBlue 213 LE (157 kW) (500 Nm) 10 sebességes automata sebességváltóval

Hátsó tengely terhelhetősége

Max. bruttó teherbírásØ

Duplakabinos

Első tengely terhelhetősége

Max. vontatási terhelhetőség

Üzemanyag‑fogyasztásØØ
l/100 km – WLTP Overall

CO2‑kibocsátásØØ
(g/km) – WLTP Overall

Tömeg és terhelhetőség
0‑100 km/h (mp)Ø

Max. sebesség (km/h)Ø

Üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási adatok

WWW.FORD.HU

