A MAGA ÚTJÁT JÁRJA
FORD RANGER WOLFTRAK
Ha egy tekintélyt parancsoló, fáradhatatlan pick-upot keres, mely
zokszó nélkül képes hatalmas terhek* szállítására is, akkor meg is
találta az új, limitált kiadású Ford Ranger Wolftrak modellben. A
kifejezetten nagy igénybevételt jelentő felhasználásra fejlesztett
modell otthonosan mozog az utakon és a durva terepen egyaránt. 2,0
l-es Ford EcoBlue TDCi 170 LE (125 kW)/420 Nm dízelmotor hajtja,
4x4-es hajtásával mindenütt biztosan megveti a lábát, elektronikus
zárású hátsó differenciálművel és terepabroncsokkal segíti vezetőjét,
hogy magabiztosan mozogjon az off-road terepen** is.
Főbb felszereltségek
■

■

■
■

■

Integrált műanyag platóbélés segít megvédeni a platót a
karcolásoktól és sérülésektől, míg az érdes felület megakadályozza,
hogy a tárcsak ide-oda csússzanak rajta
Matt fekete stíluselemek, többek között matt fekete külső

visszapillantó tükrök, hűtőrács, ajtó és platóajtó kilincsek,
hosszított bukócső és hátsó sárvédő betét
Vízálló szőnyegek az első és hátsó sorban
Terepgumik segítik az optimális tapadást a kihívást jelentő úttalan
utakon is
Különleges, egyedi karosszériafényezések választéka, többek
között Conquer Grey (alapszín) és Sea Grey (metálfényezés)

*A szállítható rakomány mennyiségét annak súlya és eloszlása is befolyásolja.
**Off-road vezetés előtt mindig tekintse meg a Kezelési kézikönyvet. Tartsa be az előírásokat, és csak kijelölt
útvonalakon vezessen terepen is.
+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részletekért tekintse meg a hátsó borítót.

Duplakabinos Ford Ranger Wolftrak modell Conquer Grey karosszériafényezéssel
(választható).

Ford Ranger Wolftrak
Főbb külső felszereltségek
■
■
■
■
■
■
■
■

17"x8"-os Asphalt Black könnyűfém keréktárcsák
Matt fekete hűtőrács
Matt fekete sárvédő betét irányjelzőkkel
Matt fekete kilincsek és platóajtó kilincsek
Egyedi matt fekete hosszított bukócső
Integrált műanyag platóbélés
Matt fekete hátsó lökhárító fellépővel
Hátsó parkolóradar

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
Vízálló szőnyegek az első és hátsó sorban
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
(DEATC)
Fűthető vezető- és utasülés
Keréknyomás-figyelő rendszer

Karosszéria változatok
Duplakabinos

Motorok
Dízel
2,0 l EcoBlue TDCi 170 LE (125 kW) 420 Nm

TESTRESZABÁS KIEGÉSZÍTŐK
1.

Eibach®+ Pro-Spacer Kit felni
távtartó rendszer 4

2.

RIVAL+ Csomagtérajtó ütköző

3.

18" Könnyűfém keréktárcsa*

4.

1.

2.

3.

könnyű leengedés funkcióval
Pickup Attitude+ Behúzható

fellépő hátsó

5.

ClimAir®+ Szélterelő

6.

Alsó védőlemez készlet*

7.

Eibach®+ Pro-Lift Kit

8.

Pickup Attitude+ Kihúzható

9.

Kerékőr csavarkészlet

hasmagasság-emelő rugók
platótálca

5.

10. Uebler+ Hátsó kerékpártartó
11.

Keménytető oldalablakos kivitel*

12. Brink®+ fix vonóhorog

11.

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

4.

5.

6.

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.

12.
10.

VÉDJE MEG RANGERÉT ÉS A FELSZERELÉSÉT
Biztosítson további védelmet Rangerjének és a rakományának a mutatós és praktikus platókiegészítők választékából. A platóburkolatok megvédik
szerszámait és felszerelését az elemek haragjától, míg a Wolftrak standard bukócsöve és platóbélése a masszív megjelenést strapabíró anyagokkal is erősíti.
A termékcsalád minden elemét kifejezetten úgy tervezték és gyártották, hogy tökéletesen illeszkedjen Rangerjéhez, és tartósan, megbízhatóan szolgálja
járművét.

Platóroló

Keménytető

Biztonságosan megvédheti a paltón szállított szerszámait és felszerelését ezzel az erős
és praktikus platórolóval. A tartós szerkezet rendkívül erős extrudált alumíniumból
készült. Kiváló minőségű zárszerkezettel rendelkezik, mellyel a teljes platót lezárhatja.
Matt fekete színben elérhető. Kompatibilis a keresztrudakkal. (Alapfelszereltség)

A Ranger platóját kombiszerű raktérré alakítja. A könnyen felszerelhető matt fekete
keménytetőt minőségi LED féklámpa és belső világítás egészíti ki. Vízsugárral mosható
belső tér szigetelt tetőbéléssel. Csúsztatható ablak biztosítja a szellőzést. Sötét színű
fűtött hátsó ajtóüveg. (Választható)

Duplakabinos Ford Rager Wolftrak modell Conquer Grey karosszériafényezéssel (választható).

Hárműszerelvény legnagyobb
megengedett
össztömege (GTM) (kg)

Duplakabinos

Ø

ØØ

2,0 Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) (420 Nm) 10 sebességes automata
sebességváltóval

1056-1100

1480

1850

3270

2170-2341

3,55

750

3500

6000

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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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.

Fékezett

8,7‑9,4

Fékezetlen

229‑247

Végáttétel

11,4

Menetkész tömeg (kg)u

180

Legnagyobb megengedett
össztömeg (kg)

2,0 Ford EcoBlue 170 LE (125 kW) (420 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
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