NEW RANGE R

VIZIONAR. INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE AUTOVEHICUL POARTĂ SEMNĂTURA LUI.
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Stânga: Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea
caroseriei Sabre Orange metalizat (opţiune).
Deasupra: Modelul prezentat este XL Regular Cab, culoarea
caroseriei Diffused Silver metalizat (opţiune).

Deasupra: Modelul prezentat este Raptor Double Cab, culoarea
caroseriei Ford Performance Blue metalizat (opţiune).

Scanați codul QR pentru a accesa conținut suplimentar.
Vezi istoria remarcabilă a Ford în acțiune.
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Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei Moondust Silver metalizat.

Partenerul dvs. capabil
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Noul Ford
Ranger
Robust și capabil
Noul Ranger 2019 este aici. Este robust, capabil și gata să lucreze. Cu un nou
design remarcabil, o gamă formidabilă de motoare și tehnologie și siguranță
de ultimă oră mai inteligente, pick-up-ul cel mai bine vândut în Europa* tocmai
ce a devenit și mai bun.

*Pe baza ultimelor date disponibile de la sfârșitul lunii iunie 2018 pentru cele 20 de
piețe principale europene unde Ford este reprezentat prin intermediul companiilor
naționale de vânzări. Piețele Euro 20 sunt: Austria, Belgia, Marea Britanie, Republica
Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, România, Suedia și Elveția.

Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei
Sabre Orange metalizat (opţiune).
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Proiectată pentru
nevoile dvs
Sofisticarea și măiestria se îmbină frumos în noul Ford Ranger. Indiferent de
destinația dumneavoastră sau de tovarășii de călătorie, interiorul modernizat
vă va recompensa cu niveluri SUV de lux și stil.
În Wildtrak (prezentat), scaunele sculptate și susținute sunt parțial tapițate
în piele și au logo-ul Wildtrak, în timp ce scaunul șoferului reglabil în 8 direcții
vă ajută să stați confortabil.
Designul bine gândit al Noului Ranger oferă o multitudine de caracteristici
și tehnologii avansate și se extinde la noul modem FordPass Connect* și la
Ford SYNC 3 cu ecran tactil color de 8 inci și navigație* pentru a vă ghida chiar
și în cea mai aglomerată zi de lucru.

*Disponibilitatea variază în funcție de serie.

Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei Mettle in Ebony/Journey
Grain Leather in Ebony (dotare standard).
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Gata pentru orice
provocare
Dacă doriți ca o treabă să fie bine făcută, lăsați noul Ford Ranger să se ocupe
de ea. Oferind o combinație remarcabilă între funcția de tracțiune integrală,
puterea și capacitatea de tractare impresionante, acompaniate de
o capacitate maximă de remorcare de până la 3.500 kg, noul Ranger este atât
de capabil încât va trebui să vă reamintiți că trageți de fapt o remorcă complet
încărcată. Noul model își păstrează capacitatea excepțională de a trece
printr-un vad - noul Ranger este proiectat pentru a conduce prin apă cu
o adâncime de până la 800 mm - și poate însemna diferența dintre ajungerea
la destinație sau nu.

Modelul prezentat este XL Regular Cab, culoarea caroseriei Diffused Silver metalizat
(opţiune).
Notă: Întotdeauna consultaţi Manualul de Utilizare înaintea folosirii modului de conducere
off-road. Respectaţi toate legile și conduceţi pe trasee de teren off-road și zone de agrement.
Atenţia este necesară atunci când conduceţi prin apă, iar nivelul de viteză trebuie redus
corespunzător, atunci când este atașată o remorcă, este important ca aceasta să aibă o
masă adecvată pentru a asigura tracţiunea pe toate roţile.
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Raptor, Ranger-ul
suprem
Senzaționalul nou Ford Ranger Raptor este cel mai puternic și mai performant
Ranger produs vreodată. Dezvoltat de Ford Performance pentru amatorul
de off-road adevărat, combină performanța de mare viteză cu capabilitatea
de încredere și stabilitate.
Ranger Raptor este alimentat de un nou motor diesel 2.0L Ford EcoBlue
BI-TURBO. Dezvoltând o putere de 213 CP (157 kW) și un cuplu puternic de 500
Nm, pune în mișcare sistemul de tracțiune integrală al lui Raptor prin
intermediul unei transmisii automate noi cu 10 trepte, pentru a se asigura
că este în treapta potrivită în orice moment.
Construit pentru a rezista evenimentelor off-road cu impact sporit, șasiul său
unic, armat super-puternic, utilizează oțel slab aliat cu o rezistență ridicată
pentru a face față forțelor la care este supus de către cele mai vitrege condiții
de rulare.
Suspensia FOX Pro specifică mașinilor de curse este concepută pentru a
aborda terenul înfricoșător la viteză mare, atenuând salturile și șleaurile, astfel
încât dvs. să vă mențineți nivelul de control și confort.

Modelul prezentat este un Raptor Double Cab, culoarea
caroseriei Ford Performance Blue metalizat (opţiune).
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Preluați controlul
Impresionantul nou Ranger Raptor vă pune în siguranță în scaunul de șofer.
Niciodată nu v-ați simțit atât de implicat, deci în control. Fiecare aspect al
interiorului indică o fuziune puternică între sportivitate și confort la cel mai
înalt nivel.
Scaunele sportive din față sunt special concepute pentru a asigura stabilitate
la viteză mare pe teren off-road, cu materiale din piele tehnică pentru o
aderență sporită. Cusătura albastră distinctivă și accentele de piele sunt
prezente peste tot. Chiar și volanul din piele perforată este proiectat special
cu o marcă și sigla Raptor pe centru și este echipat cu padele din magneziu
în stilul mașinilor de curse pentru schimbarea vitezelor pentru selecția manuală
a treptei de viteză.
Raptor oferă, de asemenea, un nou sistem de management al terenului
cu șase moduri selectabile de deplasare, care vă permit să optimizați
performanța acestuia pentru a aborda o gamă largă de condiții de teren și
de condus.
De acum înainte, veți privi fiecare șosea și fiecare deplasare dintr-o perspectivă
cu totul nouă.

Modelul prezentat este un Ranger Raptor cu transmisie automată în 10 trepte
(dotare standard).
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Capacitate
impresionantă de
remorcare
Când vine vorba de tractare, noul Ranger își intră cu adevarat in rol. Cu o
sarcină utilă de peste 1 tonă*, si o capacitate de tractare de 3.500 kg, puteți
prelua cele mai mari sarcini și tracta cele mai mari încărcături. Încrederea
suplimentară provine de la sistemul Ranger Trailer Sway ControlØ1, care este
conceput pentru a detecta mișcarea de șerpuire a remorcii și pentru a reduce
viteza vehiculului pentru a vă ajuta să controlați remorca. Sistemul încetinește
vehiculul prin aplicarea frânărilor și reducerea cuplului motorului dacă este
necesar.(Standard, dar activat cu opțiunea Ford cârlig de remorcare)

*Sarcină utilă Raptor 620 kg, capacitate de remorcare 2500 kg.
ØFolosește senzori.
1)Funcție de siguranță.
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Concepte
revoluționare

Noile tehnologii inteligente ale lui Ranger sunt proiectate pentru a face fiecare
deplasare mai facilă și mai sigură. Asistența pre-coliziuneØ2) cu detectarea
pietonilor monitorizează proximitatea dumneavoastră cu alte vehicule și
pietoni – chiar și pe întuneric – și poate să vă alerteze în privința unei potențiale
coliziuni. Dacă nu răspundeți la semnalele de avertizare ale sistemului, sistemul
de frânare activăØ2) preîncărcă sistemul de frânare pentru o eficiență maximă
atunci când veți acționa frâna. Dacă sistemul stabilește că o coliziune este
iminentă, sistemul de frânare activă poate acționa automat frânele pentru
a reduce gravitatea coliziunilor frontale și, în unele cazuri, pentru a le evita
pe acestea. (Opțiune pentru Limited și Wildtrak și parte a sistemului pilot
automat adaptiv)

Folosește senzori.
Funcție de asistență a șoferului.

Ø

2)
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Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei Moondust Silver metalizat (opţiune).

Oriunde vă duce drumul

Ford Ranger are o reputație îndelungată ca unul dintre cele mai performante pick-up-uri din clasa sa. Cu sistemul
său de tracțiune integrală cu sistem de reducere a efectului de răsturnare și control al tracțiunii, în plus față de
un diferențial spate cu blocare electronică, noul Ranger este perfect pentru o săptămână dificilă la lucru, urmată
de un weekend aventuros off-road.
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Transmisie automată cu 10 trepte

Comutarea din mers a tracțiunii

O nouă transmisie automată cu 10 trepte, de primă clasă, vă
asigură că vă aflați întotdeauna în treapta potrivită. (Standard
pe Raptor și disponibil ca opțiune pentru Limited și Wildtrak fie
cu motorul 170 CP, fie cu motorul Ford EcoBlue 213 CP)

Treceți de la tracțiunea pe două roți la tracțiunea pe patru
roți - și înapoi - cu o simplă acționare a butonului atunci când
sunteți în mișcare.
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Funcții avansate pentru
a vă ușura ziua de muncă
Noul Ranger este disponibil cu o gamă și mai largă de funcții de siguranță și asistență pentru șofer, destinate
să vă facă ziua de lucru mai sigură și mai ușoară. Indiferent dacă lucrați din greu sau vă jucați din greu, puteți avea
încredere că noul Ranger vă va întinde o mână de ajutor.

Cameră retrovizoare cu asistență pentru cârligul de
remorcare
Selectați mersul înapoi și imaginea din spatele vehiculului este
afișată pe ecranul display-ului multifuncțional. Liniile de
marcare care se suprapun peste imaginea camerei indică
direcția spre care se îndreaptă vehiculul. (Dotare standard
pentru Limited şi peste)

Asistență la pornirea în rampăØ2)
Proiectată să prevină temporar alunecarea pe pantă atunci
când treceți piciorul de pe pedala de frână pe cea de
accelerație. Funcționează atât pentru mersul înainte, cât și
pentru marșarier, așa că este ideală pentru remorcarea și
tragerea greutăților mari. (Dotare standard)

Folosește senzori.
Funcție de asistență a șoferului.

Ø

2)

Modelul prezentat este XLT Double Cab, culoarea caroseriei Moondust Silver metalizat (opţiune).
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Tehnologie avansată
Noul Ford Ranger introduce o gamă mai largă de caracteristici avansate decât orice pick-up Ford înainte.
Tehnologiile inovative sunt susținute de o cameră foto îndreptată spre în față și de senzori care pot monitoriza
zona din jurul vehiculului dvs. și pot scana drumul înainte, pentru a vă ajuta pe dumneavoastră și pe cei din jur.
Când doriți să vă parcați noul Ranger, asistența activă pentru parcare poate identifica un spațiu de parcare
adecvat și vă va conduce automat în interiorul sau în afara spațiului paralel, în timp ce controlați pedalele și
treptele de viteză. (Opțiune)

Controlul electronic al stabilității (ESC)Ø1)

Detectarea pietonilor2)

Simte atunci când deviați de la banda aleasă şi tinde să
păstreze direcția reglând automat frânarea şi puterea
motorului. Controlul tracțiuniiØ1) elimină rotirea excesivă
a roților și asigură cea mai bună aderență prin monitorizarea
și reglarea constantă a cuplului livrat pe roțile individuale.
(Dotare standard)

Sistemul monitorizează proximitatea cu alte vehicule și cu
pietonii – chiar și pe întuneric – și poate să vă alerteze asupra
unei posibile coliziuni.

Folosește senzori.
Funcție de siguranță.
2)Funcție de asistență a șoferului.
Ø

1)

Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei Sabre Orange metalizat (opţiune).
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Conectivitate fără efort
Pentru prima dată, dvs. și autovehiculul dvs. Ford puteți rămâne conectați fără probleme oriunde vă aflați. Aceasta deoarece
modemul FordPass Connect și aplicația FordPass împreună deblochează o serie de caracteristici concepute pentru a ușura
fiecare călătorie.

FordPass Connect* vă poate ajuta să economisiți atât timp, cât și resurse, precum
și să vă oferiți liniște.
■

■

Faceți cunoștință cu cel mai bun nou prieten al
telefonului dvs

Live Traffic** furnizează informații regulate despre trafic direct în sistemul de
navigație SYNC 3. Tehnologia ajustează apoi traseul recomandat pe baza
condițiilor de trafic, ajutându-vă ajungeți la destinație mai relaxat și la timp
Wi-Fi la bord*** - beneficiați de Wi-Fi de până la 4G pentru maximum zece
dispozitive, astfel încât dumneavoastră și pasagerii dvs. puteți beneficia de
aceeași conectivitate atunci când vă deplasați ca și acasă

Atunci când aplicația FordPass este asociată cu telefonul smartphone, face ca
FordPass Connect să fie și mai puternic, permițându-vă să accesați o serie de
caracteristici.
■

■

■
■

Să utilizați telefonul pentru a verifica încă o dată dacă autovehiculul este încuiat
sau permiteți altcuiva accesul în vehicul atunci când dvs. sunteți în altă parte
Să monitorizați nivelul combustibilului, kilometrajul și presiunea în anvelope, prin
intermediul telefonului
Să găsiți pe hartă drumul înapoi către mașina parcată
Să primiți direct pe smartphone alerte privind starea vehiculului

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul dumneavoastră, permițându-vă să controlați totul, de la apelurile telefonice și mesageria text la muzică și navigație- totul
cu ajutorul ecranului tactil de 8" sau prin comenzi vocale remarcabil de simple. Actualizările hărților vă ajută să vă mențineți pe traseu și în timp și sunt gratuite pentru o
perioadă limitată de timp după înregistrarea vehiculului.
Funcțiile SYNC 3
■
■
■

■

■

Gestionați telefonul, muzica, aplicațiile și navigația prin comenzi vocale simple
Ascultați mesajele text care vă sunt citite cu voce tare
Asistența pentru situații de urgență† ajută ocupanții să efectueze un apel de
urgență, furnizând serviciilor de urgență informații despre locul în care se află
vehiculul, în limba locală
Controlați aplicațiile compatibile cu SYNC prin AppLink, în timp ce Apple CarPlay și
Android Auto vă permit să controlați smartphone-ul prin ecranul de pornire SYNC 3,
ca și cum ar fi telefonul dumneavoastră
Ecranul tactil color este compatibil cu gesturile „swipe” (tragere cu degetul) și
„pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor pentru zoom) și vă permite să aranjați
pictogramele aplicațiilor și afișajele de fundal la fel cum ați face pe tabletă sau
smartphone

Accesați funcții suplimentare prin telefonul smartphone cu aplicația FordPass.
■

■

■

Selectați puncte de interes de-a lungul rutei. FordPass va trimite aceste locații în
navigația SYNC 3 atunci când vă conectați prin AppLink
Căutați puncte de realimentare după marca sau clasa de combustibil și comparați
prețurile
Căutați locuri de parcare disponibile, verificați costurile, orele de funcționare și
ratingurile

*FordPass Connect este o dotare standard pentru Limited, Wildtrak și Raptor Ranger și opțiune pentru XL și XLT. Modemul de la bord va fi conectat la momentul livrării vehiculului. Puteți să optați pentru/să refuzați anumite servicii de partajare a datelor. Tehnologia va fi
disponibilă în 2018 pe anumite piețe, urmând să se extindă pe celelalte în 2019.
**Accesul la Live Traffic este gratuit pentru primii 2 ani de la înregistrarea unui nou Ford dotat cu SYNC 3 și navigație; ulterior, se plătește o taxă de licență.
***Hotspot Wi-Fi (până la 4G LTE) include un pachet gratuit de date fără fir care începe în momentul activării și expiră după 3 luni ori când se utilizează 3GB de date, oricare dintre acestea survine mai întâi. Ulterior, este necesar un abonament la Vodafone, consultați site-ul
web pentru detalii despre pachetele de date. Pentru a beneficia de caracteristica hotspot Wi-Fi integrată, un vehicul Ford 2018 trebuie să fie prevăzut cu echipamentul hardware corespunzător și este necesar un plan de date mobile. Acoperirea și serviciul de date nu sunt
disponibile peste tot și este posibil să se aplice condițiile planului dvs. de date mobile, inclusiv tarifele adecvate pentru mesaje și date.

Nu uitați: Integrarea completă a smartphone-ului cu SYNC 3 este disponibilă numai pentru iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile superioare. Unele funcții SYNC 3 necesită o conexiune de date, de aceea se vor aplica taxele pentru serviciile mobile de date. Pentru a verifica
dacă Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe piața dumneavoastră, verificați site-urile web oficiale Apple CarPlay și Android Auto pentru ultimele informații.
†
Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident care a implicat
declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.
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Tehnologii remarcabile

Pilot automat adaptiv
Stabiliți viteza dorită și pilotul automat
adaptiv va menține distanța prestabilită
față de vehiculul din față. Dacă senzorii
detectează îngreunarea traficului în față,
vehiculul reduce viteza automat. Atunci
când traficul se fluidizează, vehiculul
revine la viteza constantă stabilită
anterior. (Opțiune pentru Limited,
Wildtrak și Raptor)
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Butonul de pornire Ford
Power

Sistem de recunoaștere a
semnelor de circulație

Senzorii de distanță pentru
parcare

Sistemul Ford KeyFree vă permite să
încuiați și să descuiați ușile și
portbagajul sau să porniți motorul fără
să scoateți cheile din buzunar sau
geantă. Senzorul pasiv din interiorul
mașinii vă poate detecta apropierea pe
o rază de 1,2 metri. (Opțiune pentru
Limited, Wildtrak și Raptor)

Proiectat să citească automat panourile
indicatoare standard pentru limita de
viteză și să afișeze ultima limită de
viteză recunoscută în bord. (Opțiune
pentru Limited, Wildtrak și Raptor)

Senzorii față și spate de parcare sunt
proiectați să vă ajute la parcare cu
avertizare sonoră. Activați la viteze sub
8 km/h, senzorii din fața și din spatele
vehiculului detectează obstacolele și
furnizează o avertizare sonoră atunci
când acesta ajunge lângă un obstacol.
(Standard pentru Limited și Wildtrak)

Asistența activă la parcare
Vă ajută să parcați în locuri de parcare
paralele. Sistemul odată activat, vă
direcționează automat în timp ce
dumneavoastră acționați pedalele.
Poate chiar să vă direcționeze la ieșirea
dintr-un spațiu de parcare paralel.
(Opțiune)

Sistem de păstrare a benzii
de rulare
Sistemul de păstrare a benzii de rulare
(alerta pentru păsatrarea benzii de
rulare și asistența pentru păstrarea
benzii de rulare) folosește o cameră
îndreptate spre înainte pentru a detecta
dacă deviați accidental de la bandă.
Alerta pentru păstrarea benzii de rulare
vă avertizează apoi prin vibrarea
volanului și afișarea unei avertizări
vizuale. Dacă reacționați greu sau nu
răspundeți, asistența pentru păstrarea
benzii de rulare poate să ofere asistență
pentru cuplul de direcție care ajută la
ghidarea înapoi pe banda corectă.
(Opțiune pentru Limited, Wildtrak și
Raptor)

Convertor de putere
Caracteristicile suplimentare inteligente
vin de asemenea în sprijinul afacerii
dumneavoastră, precum priza de 230
de volți -de neprețuit atunci când
trebuie să încărcați un dispozitiv media
sau o sculă eletrică în timpul deplasării.

Sistem electronic de
control automat al
temperaturii aerului
condiționat în două zone
(DEATC)
Sistemul DEATC al vehiculului Rangers
poate fi reglat separat pentru şofer şi
pasagerul din față, cu până la 4°C
variație dintr-o parte în alta. (Standard
pentru Limited, Wildtrak și Raptor,
opțiune pentru XLT)
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Prezentarea modelelor
Alegeți vehiculul Ranger potrivit pentru dvs.
Disponibil într-o gamă de serii și caroserii individuale unice, indiferent de preferința dvs. există un nou Ford Ranger potrivit pentru
dvs.

Limited

Wildtrak

Noile modele de lux Ranger oferă niveluri superioare de sofisticare și confort, cu materiale premium, tehnologii suplimentare
și elemente unice de stil.

XL

XLT

Seria noului Ranger XL și XLT puternic și stilat combină un design sigur pe sine cu o capacitate robustă, harnică.

Raptor
Îndrăznețul nou Ranger Raptor reprezintă cea mai robustă și cea mai performantă versiune construită
vreodată - un adevărat alergător al deșertului și un off-roader al stilului de viață extrem.
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XL

Principalele dotări exterioare
■
■

■

■
■

■
■
■
■

■
■

Jante de 16" din oțel
Bară de protecție în față în culoarea
caroseriei
Oglinzi laterale acționate electric și
încălzite
Asistență la frânarea de urgență
Asistență inteligentă pentru viteză /Sistem
de recunoaștere a semnelor de circulație
Sistem de păstrare a benzii de rulare
Control electronic al stabilității (ESC)
Ștergătoare parbriz intermitente variabile
Sistemul Ford EasyFuel de alimentare cu
combustibil fără capac
Bara sub-rulare
Apărătoare de noroi în spate

Principalele dotări interioare
■
■
■
■
■
■
■

■

■

Pornire/oprire automată
Parbriz încălzit Quickclear
Aer condiționat manual
Pilotul automat
Radio cu conexiune Bluetooth®, USB și AUX
Comutarea din mers a tracțiunii( 4x4)
Geamuri din față acționate electric, geamul
șoferului cu coborâre printr-o singură
apăsare
Scaun pentru șofer cu 6 poziții reglabile
electric și suport lombar
Al doilea punct de alimentare în panoul de
bord

Stiluri de caroserii
Regular Cab 4x2 şi 4x4
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Motorizări
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 96 kW (130 PS)
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)

Transmisie
Manuală cu 6 trepte

Sistemul Ford EasyFuel de alimentare cu
combustibil fără capac
Nu trebuie să atingeți niciun bușon murdar. În
plus, sistemul Ford EasyFuel, datorită
protecției sale unice, garantează că nimeni nu
alimentează din greșeală cu un alt tip de
combustibil. (Dotare standard)

Priză spate de 12 V
Caracteristicile suplimentare inteligente vin în
sprijinul afacerii dumneavoastră, precum priza
de 12 de volți (de neprețuit atunci când
trebuie să încărcați un dispozitiv media sau o
sculă electrică când sunteți în deplasare).

Modelul prezentat este XL Double Cab, caroserie vopsită în Frozen White nemetalizat.
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XLT

Principalele dotări exterioare,
suplimentare față de XL
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

Jante din aliaj de 16"
Capace ale oglinzilor laterale și mânere ale
ușilor cu finisaj Chrome
Grilă cu finisaj Chrome
Bară sub-rulare spate Chrome
Praguri laterale din plastic turnat
Lămpi de ceață față
Protecție pentru benă cu priză 12V
Încuiere electrică a hayonului
Oglinzi laterale operate și rabatabile
electric, cu încălzire
Faruri automate și ștergătoare cu senzori
de ploaie

Principalele dotări interioare,
suplimentare față de XL
■

■

■
■
■

Radio/CD/DAB cu ecran TFT de 4,2",
conectivitate Bluetooth® și USB, SYNC cu
control vocal, AppLink și Asistență de
urgență*
Volan îmbrăcat în piele cu comenzi audio
de la distanță
Oglindă retrovizoare heliomată
Consolă de plafon
Oglinzi iluminate parasolare

Stiluri de caroserii
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Motorizări
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)

Transmisie
Manuală cu 6 trepte
Automată cu 10 trepte

Notă Marca incluzând cuvântul Bluetooth® și logourile aparțin
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Ford
Motor Company Limited şi companiile asociate acesteia este
licențiată. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deținute
de respectivii proprietari.
*Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC
inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin
Bluetooth®și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului
să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după
un accident care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea
pompei de combustibil. Această funcție este operațională în
peste 40 de țări şi regiuni din Europa.
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Rulou Mountain Top Industries®

Comutarea din mers a tracțiunii

Ruloul din aluminiu cu încuiere vă ajută să vă
protejați uneltele sau încărcătura.

Treceți de la tracțiunea pe două roți la
tracțiunea pe patru roți - și înapoi - cu
o simplă acționare a butonului atunci când
sunteți în mișcare.

Modelul prezentat este XLT Double Cab, culoarea caroseriei Cab in Sea Grey metalizat (opţiune).
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Limited

Principalele dotări exterioare,
suplimentare față de XL
■
■
■
■
■

■

■
■
■

Jante din aliaj de17" silver
Sistem de acces fără cheie
Camera retrovizoare
Senzori pentru parcarea cu spatele
Faruri bi-xenon cu lumini de drum pe timp
de zi cu leduri
Oglinzi laterale acționate și pliabile electric,
încălzite, cu lumini de însoțire
Hayon EasyLift
Bară sport tubulară Chrome
Geamuri fumurii în spate

Principalele dotări interioare,
suplimentare față de XL
■
■

■

■
■
■

Butonul de pornire Ford Power
SYNC 3 cu ecran tactil de 8", Apple Carplay
și Android Auto
Scaun încălzit pentru șofer cu 8 poziții
reglabile electric și suport lombar (doar
pentru Double Cab)
Interior din piele
Covoraşe cu logo „Ranger”
Convertor de putere

Stiluri de caroserii
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Motorizări
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 PS)

Transmisie
Manuală cu 6 trepte
Automată cu 10 trepte

Notă Funcția Pornire/oprire automată pentru motorizarea 2.0
EcoBlue TDCi 157 kW (213 CP) cu transmisie manuală va fi
disponibilă pe vehiculele construite începând din noiembrie
2019.

34

Jante din aliaj de 17", de culoare Panther
Black
Jante din aliaj de 17" x 8", de culoare Panther
Black (echipate cu anvelope 265/65 R17).
(Opțiune)

Buton de pornire Ford Power
Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire
Ford Power.

Modelul prezentat este Limited Double Cab, culoarea caroseriei Copper Red metalizat (opţiune).
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Wildtrak

Principalele dotări exterioare,
suplimentare față de XL
■
■

■

■

■
■

Jante de 18" din aliaj
Praguri laterale din plastic turnat cu inserții
cu aspect titaniu
Circuit sportiv aerodinamic cu iluminare
integrată a încărcăturii
Grilă, mânere uși și treaptă spate din oțel
cu aspect de titan
Șine de acoperiș cu finisaj aluminiu
Oglinzi laterale acționate și pliabile electric,
încălzite, cu lumini de însoțire și lămpi de
semnalizare, cu aspect titaniu

Principalele dotări exterioare,
suplimentare față de XL
■

■
■
■

SYNC 3 cu ecran tactil TFT de 8" și
navigație
Design nou parțial din piele al scaunului
Covoraşe cu logo „Wildtrak”
Iluminare ambiantă

Stiluri de caroserii
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Motorizări
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 PS)

Transmisie
Manuală cu 6 trepte
Automată cu 10 trepte

Cameră retrovizoare2)

Două porturi USB

Selectați marşarierul şi imaginea camerei
retrovizoare apare automat pe afişajul
multifuncțional. Liniile de marcare care se
suprapun peste imaginea camerei indică locul
spre care se îndreaptă vehiculul.
(Dotare standard)

Ascultați și operați playerul digital de muzică
compatibil cu USB sau stick de memorie prin
intermediul sistemului audio Ranger.

2)

Funcție de asistență a șoferului.

Modelul prezentat este Wildtrak Double Cab, culoarea caroseriei Shadow Black mica.
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Raptor

Principalele dotări exterioare
■

■
■

■

■
■
■

■
■
■
■

■

Jante de 17" din aliaj design unicat cu
anvelope de teren
Grilă față unicat Raptor
Mărirea curburilor roților din față și din
spate cu 150 mm
Circuit sportiv aerodinamic cu iluminare
integrată a încărcăturii
Bare de protecție din față și spate unicat
Placă de protecție față din aluminiu
Amortizoare FOX Pro cu amortizare
sensibilă la poziție
Discuri de frână față şi spate
Patru cârlige pentru remorcare off-road
Praguri din aliaj ranforsat
Rulou benă de încărcare și bare pentru
transport
Bară de remorcare

Principalele dotări interioare
■

■

■
■

■
■

Tapițerie din piele cu design unicat Raptor
cu scaune încălzite și reglabile electric
Volan sport îmbrăcat în piele perforată cu
design unicat, cu emblema și logo-ul
Raptor în centru
Panou de bord cu design unicat
Sistem de management al terenului cu
șase moduri de șofat selectabile
Modemul integrat FordPass Connect
SYNC 3 cu ecran tactil de 8" și navigație

Opțiuni principale
■

Stilul de caroserie
Double Cab 4x4

Motorizări
Diesel
2.0L EcoBlue 157 kW (213 PS)

Transmisie
Automată cu 10 trepte

Suspensie FOX Pro și scut motor

Scaune față încălzite

Conceput pentru a îmbunătăți performanțele
off-road ale lui Ranger Raptor.

Scaune sport cu logo-ul unic "Raptor".

Sticker Raptor pentru hayon și partea din
spate

Modelul prezentat este Raptor Double Cab, culoarea caroseriei Ford Performance Blue metalizat
(opţiune)
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Culoare și tapițerie
Alegeți culoarea și
tapițeria care se
potrivesc cel mai bine
cu personalitatea
dvs.
1.

2.

Frozen White
Culoare standard caroserie

Moondust Silver
Culoare metalizată caroserie*

Blue Lightning
Culoare metalizată caroserie*

Colorado Red
Culoare standard caroserie

Diffused Silver
Culoare metalizată caroserie*

Sea Grey
Culoare metalizată caroserie*

Shadow Black
Culoare mica caroserie*

Copper Red
Culoare metalizată caroserie*

Sabre Orange
Culoare metalizată caroserie*
(doar pentru Wildtrak)

Conquer Grey
Culoare standard caroserie
(doar pentru Ranger Raptor)

Ford Performance Blue
Culoare metalizată caroserie
*(doar pentru Ranger Raptor)

3.

1. XL
Inserție: Țesătură Circuit în Ebony
Spătar: Țesătură Pulse în Ebony
2. XLT
Inserție: Țesătură Penta în Ebony
Spătar: Țesătură Catalyst în Ebony
3. Limited
Inserție: Piele Soho Grain în Ebony
Spătar: Piele Soho Grain în Ebony
4. Wildtrak
Inserție: Țesătură Mette în Ebony
Spătar: Piele Journey Grain în Ebony
5. Raptor
Inserție: Piele Premium în Ebony
Spătar: Piele Soho Grain în Ebony

4.

5.

12 ani garanție anti-perforare la coroziune
Ford Ranger își datorează exteriorul durabil unui proces complex de vopsire în mai multe etape. De la părțile de caroserie din oțel injectate cu ceară până la stratul superior de îmbrăcăminte, noile
materiale și procesele de aplicare asigură o bună păstrare a aspectului pentru mulți ani.
Notă Imaginile folosite sunt doar pentru a ilustra culorile caroseriei și pot să nu reflecte vehiculul descris. Culorile și tapițeriile reproduse în această broșură pot varia de la culorile reale, datorită limitărilor proceselor de imprimare utilizate.
*Culorile metalizate și mica ale caroseriei sunt opțiuni, la costuri suplimentare.

Acoperire cu zinc
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Strat fosfat

Strat depus electrostatic

Grund

Strat superior

Strat transparent

Personalizare
Rulou
Construit din aluminiu extrudat
ultrarezistent, ruloul are un mecanism
de încuiere de înaltă calitate cu dublă
acționare, care asigură complet zona de
încărcare, oferind o protecție
remarcabilă pentru uneltele,
echipamentele sau obiectele dvs.
valoroase. (Dotare standard pentru
Ranger Raptor, opțiune și accesoriu)
Bare de plafon, pentru rulou, cu
încuietoare
Profil din aluminiu cu formă
aerodinamică, pentru toate
echipamentele atașate, cum ar fi
suporturi pentru biciclete și pentru schi
etc. Numai la pachet cu ruloul.
(Dotare standard pentru Ranger Raptor
și accesoriu)

Suport de plafon Thule®+ pentru
biciclete
Suportul exterior este elementul de
bază pentru toate dispozitivele de
transport exterior. Suportul exterior
poate să fie extins cu o bară
suplimentară pentru creșterea
stabilității. (Accesoriu)

Sistem capac benă de încărcare

Deflectoare de vânt ClimAir®+

Scuturi

Un capac robust de tip "arista", montat
pe un cadru din aluminiu. Protejează
sculele și echipamentele ținute în zona
de încărcare de ploaie și praf. Oferă
puncte multiple de fixare pentru
asigurarea încărcăturii și atașarea
accesoriilor. (Opțiune și accesoriu)

Permite aerului curat să intre în
autovehicul în timp ce conduceți cu
geamurile din față și din spate deschise,
chiar și în timpul ploii ușoare sau zăpezii.
(Accesoriu)

Scuturi din aluminiu, robuste, rezistente
la rugină, concepute pentru a proteja
împotriva deteriorării accidentale în
timpul utilizării în condiții dificile. Poate
să fie demontat ușor pentru schimbarea
uleiului și alte lucrări de rutină în service.
Disponibile pentru motor și cutia de
viteze, precum și pentru rezervorul de
combustibil. (Opțiune și accesoriu)

Covorașe pentru toate anotimpurile
Covorașele pentru toate anotimpurile
cu marginile ridicate, cu emblema
Ranger sunt adaptate pentru a se
potrivi perfect și a proteja împotriva
mizeriei și a umezelii. Covorașul
șoferului este fixat direct de podeaua
vehiculului pentru a împiedica
alunecarea. (Opțiune și/sau accesoriu)

Bara de tractare Brink®+
Pentru o capacitate suplimentară de
transport, capul fix de tractare poate
tracta până la 3.500 kg, în funcție de
motor. Prezentat cu kitul de cabluri de
tractare. (Accesoriu)

Prelată flexibilă capac Mountain Top
Industries®
Ajută la protejarea de ploaie și praf a
echipamentelor și a obiectelor valoroase.
Deschidere și închidere ușoare, cu o curbură
a copertinei flexibile care ajută la scurgerea
apei. (Opțiune și accesoriu)

Sistem de închidere cu capac rigid

Cabină (Hard top) , cu sau fără geamuri

Acest sistem ușor de instalat, care poate fi
încuiat, asigură un spațiu de încărcare
suplimentar pentru toate obiectele de valoare
pe care trebuie să le transportați. (Opțiune și
accesoriu)

Numai pentru modelele Double Cab, această
cabină solidă și cu încuietoare este vopsită în
culoarea caroseriei. (Opțiune și accesoriu
pentru Double Cab XL, XLT și Limited)*

+Articol acoperit de garanția furnizorilor terți; consultați coperta spate pentru detalii.
Pentru mai multe accesorii, consultați catalogul online de accesorii la www.ford-accessories.com
Pentru mai multe articole cu marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse legate de stilul de viață și machete de mașini – vizitați www.fordlifestylecollection.com
*Disponibil pe vehicule construite începând cu noiembrie 2019.
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prioritară
prioritară
în funcţie
înde
funcţie
capacitatea
de capacitatea
în service
în service
Extindeţi
Extindeţi
garanţia
garanţia
până până
la 7 ani
lacu
7 ani
Ford
cu

Asistenţă
■ Asistenţă
rutieră gratuită
rutieră gratuită
în Europa
înpentru
Europaperioada
pentru perioada
garanţieigaranţiei
de bază de bază

■

Pachete
■ Pachete
Ford Protect
Ford care
Protect
să vi
care
se potrivească
să vi se potrivească

■

Un singur
■ Un
apel
singur
pentru
apelapentru
avea acces
a avea
la acces
serviciile
la serviciile
Ford
Ford

■
■

prelungi prelungi
durata de
durata
viaţă de
a mașinii
viaţă adumneavoastră
mașinii dumneavoastră
Ford.
Ford.
SelectaţiSelectaţi
planul de
planul
service
deFord
service
Protect
Ford care
Protect
se potrivește
care se potrivește
Acoperirea
■ Acoperirea
costurilor
costurilor
reparaţiilor
reparaţiilor
conformconform
condiţiilor
condiţiilor
cel mai bine
cel mai
nevoilor
bine nevoilor
dumneavoastră.
dumneavoastră.
Ford Protect
Ford Protect
■ 3 ani/3
■ revizii
3 ani/3 revizii
Protecţie
■ Protecţie
în timpulîndeplasărilor
timpul deplasărilor
în străinătate
în străinătate
■ 4 ani/4
■ revizii
4 ani/4 revizii
Protejează
■ Protejează
valoareavaloarea
de revânzare
de revânzare
a mașiniia mașinii
■ 5 ani/2
■ revizii
5 ani/2 revizii
Flexibilitate
■ Flexibilitate
ridicată legată
ridicatăde
legată
durată
deșidurată
kilometraj
și kilometraj

■

5 ani/3
■ revizii
5 ani/3 revizii

■

5 ani/4
■ revizii
5 ani/4 revizii

Eficienţa,
Eficienţa,
precizia și
precizia
confortul
și confortul
stau la baza
staupromisiunii
la baza promisiunii
serviciilor
serviciilor
Ford Transit24
Ford Transit24
în ceea ce
în privește
ceea ce privește
vehiculele
vehiculele
comerciale.
comerciale.
Deci, indiferent
Deci, indiferent
dacă aveţi
dacă
nevoie
aveţide
nevoie
servicii
dede
servicii de
service, întreţinere
service, întreţinere
sau de reparaţii,
sau de reparaţii,
vizitaţi centrele
vizitaţi centrele
noastre.noastre.
Pentru informaţii
Pentru informaţii
suplimentare
suplimentare
și pentrușiapentru
identifica
a identifica
cel
cel
mai apropiat
mai apropiat
dealer Ford
dealer
participant
Ford participant
la programul
la programul
pentru pentru
vehiculevehicule
comerciale,
comerciale,
vă rugăm
văsă
rugăm
vizitaţi
săsecţiunea
vizitaţi secţiunea
de
de
post-vânzare
post-vânzare
de pe pagina
de pewww.ford.ro
pagina www.ford.ro

*Preluarea și*Preluarea
livrarea se șirealizează
livrarea seperealizează
bază de programare
pe bază de programare
și într-un timp
și într-un
de deplasare
timp de
rezonabil
deplasare
(pentru
rezonabil
un cost
(pentru
suplimentar).
un cost suplimentar).
Informaţii importante:
Informaţii importante:
Durata unui Durata
plan deunui
service
plan
Ford
de service
ProtectFord
începe
Protect
la data
începe
intrării
la în
data
vigoare
intrării
a garanţiei
în vigoarepentru
a garanţiei
noile pentru
vehicule.
noile
Durata
vehicule.
contractului
Durata contractului
și kilometrajul
și kilometrajul
estimat stabilesc
estimat
numărul
stabilesc
de servicii
numărul
în de
cadrul
servicii
unuiînplan
cadrul
deunui
service
plan
Ford
de service
Protect.Ford Protect.
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       Not pentru toate motoarele Ford EcoBlue(excepie varianta manual de 213CP i seria Raptor):         



2.0L Ford EcoBlue 157 kW (213 CP)
BI-TURBO
Noul motor diesel Ford EcoBlue 157 kw (213 CP)
dezvoltă un cuplu de 500 Nm. Aceasta îl face alegerea
ideală pentru transportul încărcăturilor grele și pentru
tractare, oferind în același timp un consum
remarcabilă de mic al combustibilului, de la cel puțin
de 7,7 l/100km în ciclu mixt.
*De la 201 g/km. Cifre din testele NEDC.

Double Cab 4x4





















 

 





















 

 













 

  



 

  

 
 





 





 



    

  

  

  

  

  

  

  






 


 

 
 
 



 
 

 
 



















  



Consum carburant (L/100 km)ØØØ
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340/420 Nm
96 kW
(130 CP)
/125 kW
(170 CP)






  





  





   





Super Cab 4x4

      





  

201 g/km*

Puternic





 

De la

Cabin RAP





Consum, emisii și performanță
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Consum, emisii și performanță
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Cabină standard 4x4
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Dimensiuni

De la

179 g/km**

Eficient
2.0L Ford EcoBlue 96 kW (130 CP) /
125 kW(170 CP)

www
Caracteristici și specificații complete (nu se găsesc în
broșura tipărită)
Pentru a examina caracteristicile și specificaţiile complete,
descărcaţi broșura digitală sau consultaţi broșura interactivă.
Acestea pot fi descărcate de la: www.TBC sau scanând
codul QR.

Motoarele diesel Ford EcoBlue de ultimă generație din
echipare noului Ranger combină eficiența remarcabilă
a combustibilului cu o excelentă manevrabilitate și
desăvârșire. Designul de ultimă generație ajută la
menținerea costurilor de exploatare scăzute, fără
a face compromisuri legate de sarcina utilă sau
performanță.
**De la 179 g/km (96 kW/130 CP). Cifre din testele NEDC.
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       Not pentru toate motoarele Ford EcoBlue(excepie varianta manual de 213CP i seria Raptor):         
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Ford Ranger este proiectat să transporte încărcătură – și chiar
multă.
Alegerea unui nou vehicul este o decizie importantă și mulți
factori trebuie să fie luați în considerație. În timp ce unele
aspecte, precum selectarea celui mai potrivit produs derivat,
identificarea utilizării principale dorite și stabilirea dimensiunii
benei sunt relativ simple, altele, precum calcularea sarcinii
utile, sunt mai complexe.
Capacitatea de încărcare
Pentru a calcula sarcina utilă, trebuie să cunoașteți două
lucruri, masa totală maximă autorizată a vehiculului (GVM)
și masa sa proprie.
Masa totală maximă autorizată (MTMA) este greutatea
maximă permisă a vehiculului atunci când este încărcat și gata
să plece – ceea ce include greutatea vehiculului în sine,
auxiliare, șofer și echipaj (luând în calcul greutatea standard în
domeniu de 75 kg/persoană), lichide, rezervorul de
combustibil 90 % plin (1 litru de motorină = aproximativ
0,85 kg), echipamentul opțional și aftermarket și încărcătură.
Masa proprie este greutatea unui vehicul de serie de bază cu
specificații standard, incluzând lichidele și rezervorul de
combustibil 90 % plin, dar fără șofer, echipaj sau încărcătură.
Sarcina utilă este diferența dintre cele două.
Masa totală maximă autorizată minus masa
proprie = sarcina utilă

Astfel, pentru a vă ajuta să alegeți vehiculul potrivit pentru
nevoile dumneavoastră, iată unele explicații detaliate despre
factorii care pot să influențeze sarcina utilă a unui vehicul.
Printre aceștia se numără următorii, fără a se limita la aceștia:
Șoferul și echipajul
Calculăm greutatea șoferului și a echipajului în baza
standardului din domeniu de 75 kg/persoană. Nu uitați că
greutatea șoferului și a echipajului nu este inclusă în masa
proprie, așa că atunci când șoferul sau echipajul urcă în
vehicul, sarcina utilă va fi redusă corespunzător.
Opțiunile prevăzute din fabrică
Cele mai multe opțiuni prevăzute din fabrică vor afecta sarcina
utilă a vehiculului. De exemplu, aerul condiționat poate să
adauge aproximativ 18 kg la greutatea unui vehicul și astfel să
reducă în mod corespunzător sarcina sa utilă.
Dealerul de vehicule comerciale Ford va putea să vă spună ce
funcții pot să crească sau să scadă masa proprie a vehiculului
și cu cât.
Seria
Toate masele proprii citate în această broșură sunt pentru
modelele de serie XL cu specificații standard, cu excepția
cazului în care se specifică altfel. Modelele din seria Trend vor
cântări în general mai mult decât cele din seria de bază din
cauza nivelului superior de funcții și echipamente.
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Dorința noastră este de a vă ajuta să profitați cât mai mult de noul dumneavoastră Ford. Și pentru aceasta, trebuie să știți cât este proiectat să transporte în siguranță, atât
în ceea ce privește sarcina utilă, cât și volumul de încărcare. Dealerul Ford de vehicule comerciale poate să ofere recomandări specializate legate de specificațiile importante
și să vă ajute să găsiți vehiculul potrivit în funcție de bugetul și nevoile dumneavoastră de afaceri.





Profitați cât mai mult de noul
Ford

Mase și sarcini











       









 

 





Toleranțele de fabricație

      

  







  









Diferențele din procesele de fabricație și producție înseamnă
că este puțin probabil ca două vehicule să cântărească exact
la fel.

      

 







 









     

 







 









     

 







  

 







Accesoriile și conversiile aftermarket

       

 







 

 







Este important să vă gândiți cu atenție la ceea ce doriți să
faceți cu vehiculul după ce vă este livrat. Orice accesorii
montate sau conversii aftermarket ale vehiculului pot să
afecteze negativ sarcina sa utilă. Consultați dealerul de
vehicule comerciale pentru a afla mai multe informații
și recomandări.

       

 







 









  







       









  

      

 







   

Dacă sarcina utilă este critică pentru afacerea dumneavoastră
sau dacă planificați să transportați încărcătură la capacitatea
maximă a vehiculului sau aproximativ la aceasta, dealerul de
vehicule comerciale poate să vă ajute. În baza experienței și
a cunoștințelor sale, poate să vă recomande specificațiile
exacte ale vehiculului necesare pentru a răspunde nevoilor
dumneavoastră individuale de afaceri.
Configurați autoutilitara pentru a se potrivi activității
dumneavoastră
Vehiculele comerciale Ford sunt disponibile cu o gamă largă
de funcții standard și opționale. Dealerul de vehicule
comerciale poate să vă ajute să fiți siguri că specificați funcții
ale vehiculului adecvate la nevoile dumneavoastră specifice
de afaceri, inclusiv articolele tehnice care să ajute la montarea
aftermarket a echipamentului specializat sau la conversie.
Notă Informațiile tehnice pentru firmele specializate în conversia vehiculelor pot să fie
găsite online în Manualul pentru caroserie și montarea echipamentelor @etis.ford.com
go to >information >>vehicle conversions.
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Experiența condusului













    

           
  











   

       
   











    

        
   











   

       
  









      
   











        
  











 











 

  











 

 

     
      
     







 
 

    
  
       











 
 





 









       
   





































Stil și aspect
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Port USB
Conectivitatea USB inclusă vă ajută să ascultați și să operați
stickul de memorie sau playerul digital cu USB cu ajutorul
sistemului audio al noului vehicul Ford Ranger. (Inclusă cu
disponibilitatea SYNC 3)









































 



















 











 

 













 













     

                 

         
























  

             
 





































    



  



 







Confortul și utilitatea


Experiența condusului

























      











 













          











 

 













           











 

       













       











 

       
 













           
 













    



































              
   



  













  
 











    













    













   













   















   













       
   













       













      











  

     











  

       













                    

              

 



















































  













    













   

     
   
    
   
Pachetul off-road
Include protecția motorului și a cutiei de transfer și protecția
rezervorului de combustibil pentru a reduce riscul deteriorării
atunci când conduceți pe suprafețe denivelate. Pachetul
include și un diferențial electronic în spate pentru a furniza
o tracțiune sporită. (Opțiune pentru toate seriile, dotare
standard pentru Wildtrak)

Transformator de putere 240 V
Caracteristicile suplimentare inteligente vin în sprijinul afacerii
dumneavoastră, precum priza de 240 de volți (de neprețuit
atunci când trebuie să încărcați un dispozitiv media sau o
sculă electrică când sunteți în deplasare). (Nu este disponibil
pentru Cabină simplă) (Dotare standard pentru Limited,
Wildtrak și Raptor)








































































       













    

























        
 
                
       
 

           























 











 

              
         











 

              
      











 











 

              
            











 

            
           












 

               
              
   











 

            
            
     











 

            
               
  

Performanță și eficiență
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Hayon EasyLift
Reduce efortul necesar pentru ridicarea și coborârea
hayonului. Hayonul poate transporta sarcini de până la 75 kg
greutate (dotare standard pentru Limited).
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Indicator luminos pentru schimbătorul de viteze
Aflat în turometru, indică punctele optime pentru trecerea
într-o treaptă superioară de viteză și limitele de turații pentru
fiecare treaptă.



    

        
    



 





     



      





    



         





   



    




 

    





 

   





 

  




 

  



              
         
     
    



    













































Confortul și utilitatea


Confortul și utilitatea
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Utilitate


Siguranță și securitate







 















   











 

 











 

       



















   















      













  

  
    
     
 

        
      
         
 














  











 













      













   

























    























  















































    













   




Scaun pentru șofer cu 8 poziții reglabile electric și suport
lombar
(Dotare standard pentru Limited, Wildtrak și Ranger Raptor)

Scaune față încălzite
Scaunele încălzite ale șoferului și ale pasagerului față, cu setări
variabile, asigură confort suplimentar în condiții de vreme rece.
(Dotare standard pentru Limited, Wildtrak și Ranger Raptor)
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Disponibilitatea modelelor
















    











     





















    











     
























      
  

 









  

 











    











     














 


 


 



 



 















Manevrabilitate




    









































    





















    





















  



   





















     





















      





















      
 





















Pașii următori
Pentru specificații complete, descărcați
broșura digitală sau vizualizati broșura
interactivă pentru a beneficia de toate
informațiile despre modelul dumneavoastră
Ford. Vă rugam descarcați de pe: www.ford.ro

test drive

Vizitați dealerul Ford pentru vehicule
comerciale și testați personal un Ford Ranger.
Găsiți un dealer local de vehicule comerciale
Ford: www.ford.ro

construiți

Construiți și stabiliți prețul noului
dumneavoastră Ford Ranger pentru anumite
specificații și vedeți cum arată pe: www.ford.
ro

dețineți

Atunci când conduceți noul dumneavoastră vehicul, vă suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care va ajută sa mențineți vehiculul în cele mai bune condiții. iar în cazul în care noul
dumneavoastră Ford necesită reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford de reparații pentru accidente
este cel mai bun loc în care vehiculul să fie dus ăn starea dinaitea accidentului si astfel să îl puteți conduce
din nou.

finanțați

Atunci când este vorba de finanțarea vehiculului dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac să
avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă largă de produse financiare.
Ford Credit oferă diverse produse financiare pentru vehiculul dumneavoastră, indiferent dacă sunteți
persoană fizică sau juridică.
Ford Lease este specializată in contractele de închiriere și leasing și oferă o gamă alternativă de planuri de
finanțare care pot să fie adaptate afacerii dumneavoastră . Numai pentru persoanele juridice.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre de finanțare, vizitați www.ford.ro

contactați

FordPass este este o nouă platformă care vă va permite să regândiți modul în care vă mișcați. Găsește locații
de parcare în apropiere, conține detalii despre vehicule și finanțe, informații despre distribuitori și o serie de
ghiduri utile.

email: crco@ford.com

Accesul Live Traffic este gratuit pentru primii 2 ani de la achiziționarea unui nou Ford cu sistem de navigație
SYNC 3; după aceea există o taxă anuală de licență.

Telefon: 037237FORD (0372373673)

Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.

www.ford.ro

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207006. FoE Y44U
PN 977505/0419/3m/ROU ro
February 2019.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2019.5 ROU ro

Ilustrații, descrieri şi specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul
de a modifica în orice moment specificațiile, culorile şi prețurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford.
Echipament opțional. În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/pachet opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar
față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un model
prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale
Notă: Această broşură conține atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. +
Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi obținute de la
dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Marca verbală şi siglele iPod
sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această
broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de mediu.

