RANGER TH UNDER

Ranger
Thunder
Főbb külső
alapfelszereltségek
■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■

18" könnyűfém keréktárcsák Ebony fekete
felületkezeléssel
Ebony fekete aerodinamikai sportabroncs
integrált platódoboz megvilágítással és
Race Red matricacsíkkal
Elektromos működtetésű és fűthető,
elektromosan behajtható külső
visszapillantó tükrök, és beépített irányjelzők
Sea Gray metál karosszériafényezés
Fekete porszórt tetősínek
Fekete formázott oldalsó lépcsők
Ebony fekete kilincsek
Ebony fekete háló megjelenésű hűtőrács
Race Red betétekkel
Zárható platóroló
Raktér elválasztó
Tolatókamera

Főbb belső
alapfelszereltségek
■

■
■

■
■
■
■

DAB rádió 2 USB porttal, 6 hangszóróval,
SYNC 3 8" érintőkijelzővel és navigációval
Hangulatvilágítás
8 irányban elektromosan állítható
vezetőülés
Fűtött első ülések
„Ranger” emblémás padlószőnyegek
Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
Részben bőrből készült üléskárpit

Karosszéria-változat
Duplafülkés 4x4

Motor
Dízel
2,0 l-es Ford EcoBlue 157 kW (213 LE)

Sebességváltó
10 fokozatú, automata

Könnyűfém keréktárcsák

Egyedi belső stíluselemek

Szemet gyönyörködtető 18" könnyűfém
keréktárcsák Ebony fekete felületkezeléssel, a
különleges megjelésért. (Alapfelszereltség)

Részben bőrből készült üléskárpit Race Red
tűzéssel és Thunder logóval.
(Alapfelszereltség)

A képen a Thunder duplafülkés modellje látható, Sea Grey alapfényezéssel.

Tegye egyedivé!

Bárhogyan is szeretné használni új Ford Ranger járművét, a funkcionális és
stílusos kiegészítőink átfogó és széles skálája segítségével teljesen egyedi
igényeire szabhatja. A gondosan megválogatott kiegészítő felszereltségben a
következőket találja:
Tetődoboz
Segít a szerszámait és felszereléseit biztonságosan rögzíteni.
(Alapfelszereltség)*
Platódoboz elosztó
Segítségével dupla rakodóteret alakíthat ki a platódobozában.
(Alapfelszereltség)*
Csomagtérroló
Az ultraerős extrudált alumíniumból készült csomagtérroló a raktér teljes
védelme érdekében kiváló minőségű zármechanizmussal rendelkezik, ezáltal
kiváló védelmet nyújt szerszámai és felszerelése számára. (Alapfelszereltség)*
Keresztrudak a csomagtérrolóra
Aerodinamikus kialakítású alumínium profilú zárható keresztrudak számos
kiegészítőhöz, mint például kerékpártartó vagy síléctartó. Csak
csomagtérrolóval felszerelt modellhez kapható. (Kiegészítő)

Védelmi és kényelmi kiegészítők
Válasszon a gondosan megválogatott kiegészítőink széles skálájából, amelyeket kifejezetten arra
terveztünk, hogy segítsenek megóvni Ranger modelljét, annak rakományát, és fokozzák az ön vezetési
élményét.

LED lámpasor
Tetőre rögzített kiegészítő lámpasor off-road vezetéshez. Ideálisan használható
veszélyes vagy kényes környezetben, ahol extra megvilágítás szükséges.
(Kiegészítő)
ClimAir®+ szélterelő
Lehetővé teszi, hogy még kisebb eső vagy havazás közben is nyitott ablakokkal
utazhasson. (Kiegészítő)
Brink®+ vonóhorog
Nagyobb volumenű vontatási/szállítási igény esetén a vonóhorog – motortól
függően – akár 3200 kg vontatására is képes. (Kiegészítő)

Szállítási kiegészítők
Bárhova is menjen és bármiben is lelje örömét, a kiegészítőink segítenek a szükséges kellékek
biztonságos és stílusos szállításában.
*Kiegészítőként elérhető más Ford Ranger modelleknél.
+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.
További kiegészítőket az Online Tartozékkatalógusban, a www.ford-tartozekok.hu weboldalon talál.
A Ford márkajelzéssel ellátott cikkeket – ruházattól az életmód kiegészítőkön keresztül a az utazási kiegészítőkig – a www.fordlifestylecollection.com webhelyen tekintheti meg.
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Tömeg és terhelhetőség
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Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás



















 










 





 




 






   
















 


 






 
 



 




   










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.

Az összes műszaki adatot látni szeretné?
www.ford.hu

www

A jármű összes funkciójának műszaki adatának és a kiválasztott tartozékok
megtekintéséhez töltse le a digitális prospektust vagy olvassa el az
interaktív változatot a www.ford.hu webhelyen, vagy olvassa be a
QR-kódot.
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Megjegyzés az összes Ford EcoBlue motorra vonatkozóan:                            
  
 
                 ¡                           
                 ¢             ¢    
        ¢                                    
                                    
   £¤         ¥¦¦¦


