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FORD EXPLORER Μοντέλα

ST-Line

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με

φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό

(ελαστικά 255/40)

■ Προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο και σπορ σκίαση,

αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και

αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ)

■ Ράγες οροφής με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα

■ Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή από δύο μέρη

■ Active Park Assist – Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης

στάθμευσης

■ Μαύροι γυαλιστεροί, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι,

θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες, με σύστημα αυτόματης αναδίπλωσης,

ενσωματωμένα φλας LED και φώτα εδάφους, μνήμη

ρύθμισης και επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS)

■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear και θερμαινόμενοι

υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω

■ Κάμερες με πλυστικό σύστημα εμπρός και πίσω

(πανοραμική προβολή 360 μοιρών)

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 12,3" LCD με

ψηφιακά όργανα

■ Οριζόντια κεντρική οθόνη αφής 10,1" TFT LCD

■ Ηχοσύστημα B&O με ενισχυτή 980 W, 14 ηχεία και

subwoofer

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και

συνοδηγού με 10 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/

κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης

της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης) και 3

προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

■ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

■ FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem με κλήση

έκτακτης ανάγκης eCall

■ Κοφτό σπορ τιμόνι flat-bottom (με ευθύ κάτω μέρος)

Κινητήρας

Επαναφορτιζόμενο υβριδικό 3.0L Ford EcoBoost PHEV

με κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 3,0 λίτρων V6

εμπρός και ηλεκτροκινητήρα πίσω

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή με δύο μέρη. Σπορ προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο.

Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Infinite Blue (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός εξοπλισμός).
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FORD EXPLORER Μοντέλα

Platinum

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον

του ST-Line

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με

φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/Dark Tarnish

■ Ράγες οροφής με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

■ Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED,

αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και

αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ)

■ Πίσω φώτα LED με πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες

πυρακτώσεως

■ Μονοκόμματη πάνω μάσκα με ματ χρωμιωμένο

φινίρισμα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον

του ST-Line

■ Ταμπλό με φινίρισμα από γνήσιο ξύλο Figured Ash Swirl

■ Πολυανατομικά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

multi-contour με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα

οδηγού/συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω,

πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση

κλίσης της πλάτης και λειτουργία μασάζ) και 3

προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

■ Φωτιζόμενα καλύμματα μαρσιέ

Κινητήρας

Επαναφορτιζόμενο υβριδικό 3.0L Ford EcoBoost PHEV

με κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 3,0 λίτρων V6

εμπρός και ηλεκτροκινητήρα πίσω

Κατακόρυφη κεντρική οθόνη αφής LCD TFT 10,1". Ηχοσύστημα B&O 980 W με 14 ηχεία και subwoofer.

Explorer Platinum με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Stone Grey (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

10 ακτίνων με φινίρισμα γυαλιστερό αλουμινίου (βασικός εξοπλισμός).



42

Έξυπνο υβριδικό σύστημα
Το Ford Explorer Plug-in Hybrid σχεδιάστηκε ευθύς εξ αρχής με βάση την

ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζοντας την εντυπωσιακή ισχύ ενός κινητήρα βενζίνης Ford

EcoBoost με διπλό turbo με την σχεδόν ακαριαία ροπή ενός ηλεκτροκινητήρα,

προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και την ικανότητα ενός SUV.

Το συνδέετε και φορτίζεται

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid διαθέτει την πιο προηγμένη υβριδική

τεχνολογία της Ford, συνδυάζοντας άνετη απόδοση με εξαιρετική

οικονομία καυσίμου και εξαιρετική εμβέλεια. Στις περισσότερες

περιπτώσεις μπορεί να κινηθεί καθαρά με ηλεκτροκίνηση, με τον

κινητήρα βενζίνης πάντα έτοιμο να συμβάλλει αν χρειαστεί.

Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη, υγρόψυκτη μπαταρία λιθίου,

ενσωματωμένη στο αμάξωμα, κάτω από τα καθίσματα της 2ης

σειράς, ώστε να αφήνει ελεύθερο τον χώρο για επιβάτες και

αποσκευές. Φορτίζεται τόσο εύκολα όσο και ένα κινητό τηλέφωνο,

είτε το φορτίζετε στο σπίτι ή στο γραφείο, είτε σε δημόσιο σημείο

φόρτισης.

457 ίπποι 
(336 kW)
Κινητήρας βενζίνης  Ford
EcoBoost 3,0 λίτρων V6 εμπρός +
ηλεκτροκινητήρας πίσω
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Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

*Με 4η ταχύτητα. øΣτοιχεία δοκιμών της Ford. øøΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας,

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και

προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών

οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο

ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP αντικαθιστά

πλήρως το NEDC μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ

τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση

καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της

κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO
2
 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO

2

αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την

εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO
2
, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα

επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση

http://www.seaa.gr. **Στοιχεία με ζάντες 20".
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με

τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του

αυτοκινήτου με το μέγιστο μικτό βάρος του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι

επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το μέγιστο

επιτρεπόμενο βάρος στον κοτσαδόρο είναι 50 κιλά για όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και

τρέιλερ. **Στο επίπεδο της θάλασσας.
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5-θυρο

Πρότυπο εκπομπών Euro-6d-Temp

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 457 (336)

Ροπή (Nm) 825

Εκπομπές CO
2
 (g/km)øø (χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC) 192

Εκπομπές CO
2
 (g/km)øø (με τον ηλεκτροκινητήρα και πλήρως φορτισμένη

μπαταρία) (NEDC)
66

Τύπος καυσίμου βενζίνη

Κιβώτιο ταχυτήτων
10-τάχυτο αυτόματο

υβριδικό A10R80-MHT

Κίνηση
Έξυπνη τετρακίνηση

AWD

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmøø

Μικτός κύκλος (χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC) 10,4

Μικτός κύκλος (με τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC/WLTP) 2,9/3,1

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μικτός κύκλος) (Wh/km)
(NEDC/WLTP)

66/71

Συνολική εμβέλεια μόνο με ηλεκτροκίνηση (Equivalent All-Electric Range
ή EAER) (km) (NEDC/WLTP)

48/42

Επιδόσειςø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 230

0-100 km/h (sec) 6,0

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 2466

Μέγιστο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 100

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 3160

Μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο (kg) 5660

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (με φρένα) (κλίση 8%**) (kg) 2500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (με φρένα) (κλίση 12%**) (kg) 2500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (χωρίς φρένα) (kg) 750
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2.274 l

330 l

2-θέσια διαμόρφωση,

φορτωμένο μέχρι την οροφή

7-θέσια

διαμόρφωση,

φορτωμένο μέχρι

την οροφή

5-θυρο

www

Συνολικό μήκος (mm) 5049

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες (mm) 2285

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm) 2004

Συνολικό πλάτος με τους καθρέφτες διπλωμένους (mm) 2107

Συνολικό ύψος (μέγιστο) (με ράγες οροφής) (mm) 1778

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στο χώρο αποσκευών) (mm) 1222

Κύκλος στροφής – Στους τροχούς (m) 12,6

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡

7-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) 240

7-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) 330

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) (5 θέσεων) 635

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) 1137

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) 2274

Χωρητικότητα καυσίμου/μπαταρίας

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ βενζίνης (λίτρα) 68,4

Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 13,6

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 10,3

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας** 4:23
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Πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (δεν
περιλαμβάνονται στο έντυπο προσπέκτους)

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές,
κατεβάστε τον ψηφιακό ηλεκτρονικό κατάλογο ή δείτε τον
διαδραστικό κατάλογο. Μπορείτε να τους κατεβάσετε από
τη διεύθυνση: www.ford.gr ή να σκανάρετε τον κωδικό
QR.

Σημείωση: Η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το
βάρος και την κατανομή του.

Διαστάσεις

‡Μετρήσεις σύμφωνα με το ISO 3832. Περιλαμβάνει 51 λίτρα κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών και 4 λίτρα στον πλαϊνό αποθηκευτικό χώρο πίσω.

Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. **Ο χρόνος φόρτισης που εμφανίζεται είναι για την πλήρη φόρτιση της

μπαταρίας υψηλής τάσης, όταν είναι πλήρως αφόρτιστη, με τη χρήση φορτιστή τάξης 2 (240 V). Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την

ποιότητα της συσκευής φόρτισης και του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Πλάτος: 2.004 mm
Πλάτος (με καθρέφτες): 2.285 mm

Μήκος: 5.049 mm
Μήκος (με κάτω πλαίσιο πόρτας χώρου αποσκευών): 5.062 mm
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FORD EXPLORER Διαστάσεις



Απλά
χρώματα
αμαξώματος

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά μεταλλικά χρώματα
αμαξώματος (με σκούρα
διαφανή επίστρωση)*

Μεταλλικό
Premium
Tri-Coat*
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ST-Line

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno με διάτρηση Enhanced Micro
σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony με κόκκινη ραφή

Platinum

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Geneva με διάτρηση Triangle Diamond σε
Ebony και πάνω τμήματα σε Brunello

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Geneva σε Ebony

Confidential - PDF Created: 15 October 2020, 11:4 :10 - Origin: U625_2021_Col_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Χρώματα και επενδύσεις

*Τα μεταλλικά και τα ειδικά χρώματα αμαξώματος είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος. **Forged Green από τον Φεβρουάριο του 2021.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 20" 10 ακτίνων με γυαλιστερό φινίρισμα αλουμινίου (ελαστικά 255/55)

Ελαφρού κράματος – 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα Dark Tarnish/μεταλλικό φρεζαριστό (ελαστικά 255/40)

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών

Ρεζέρβα – 18" χαλύβδινη, μικρή
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Εμφάνιση και στυλ

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Μάσκα εμπρός πάνω – Πλέγμα σε χρώμα Ebony

Μάσκα εμπρός πάνω – Πλέγμα με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ασημί ποδιά

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά σε χρώμα Ebony

Προφυλακτήρας πίσω – Από πλαστικό στο δικό του χρώμα, με ποδιά σε χρώμα Ebony και μαύρο γυαλιστερό σκαλοπάτι

Προφυλακτήρας πίσω – Από πλαστικό στο δικό του χρώμα, με ασημί ποδιά και ματ χρωμιωμένο σκαλοπάτι

Τέσσερις απολήξεις εξάτμισης – Κεκλιμένες με χρωμιωμένα άκρα

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματη, με μαύρο γυαλιστερό κάτω πλαίσιο

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματη, με ματ χρωμιωμένο κάτω πλαίσιο

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος με μαύρο γυαλιστερό ένθετο διακοσμητικό

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος με ένθετο διακοσμητικό ματ αλουμινίου

Προστατευτικά θυρών – Carbon Black με μαύρο γυαλιστερό ένθετο διακοσμητικό

Προστατευτικά θυρών – Carbon Black με ματ χρωμιωμένο ένθετο διακοσμητικό

Παρμπρίζ – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενο πίσω υαλοκαθαριστήρα

Παράθυρα εμπρός – Ακουστικά, λαμιναρισμένα κρύσταλλα

Πίσω παράθυρα – Φιμέ κρύσταλλα

Ηλεκτρικά συρόμενη ηλιοροφή με δύο τμήματα

Ράγες οροφής με μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής

Ράγες οροφής με μπάρες οροφής με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

Καλύμματα μαρσπιέ – Με χρωμιωμένο φινίρισμα και το λογότυπο ST-Line

Καλύμματα μαρσπιέ – Με χρωμιωμένο φινίρισμα, φωτιζόμενα

Σήματα – Σήμα Plug-in Hybrid και AWD στην πόρτα του χώρου αποσκευών

Σήματα – Σήμα ST-Line στα φτερά και σήμα EXPLORER στο καπό

Σήματα – Σήμα Platinium πίσω
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Υποβοήθηση του οδηγού

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

Active Park Assist – Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Κάμερα 360 μοιρών με σύστημα πλυσίματος εμπρός και πίσω

Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας

Adaptive Cruise Control (ACC) με Stop & Go και Lane Centering Assist – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση και αυτόματη ευθυγράμμιση στη λωρίδα

Lane-Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert (LKA) και σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC)

Blind Spot Information System (BLIS) – Επιτήρηση τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA) και κάλυψη τρέιλερ

Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικής σήμανσης

Κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall με σύστημα ειδοποίησης μετά από σύγκρουση

Hill Descent Control (HDC) – Σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης

Περιστροφικός επιλογέας αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (ΑΗΒ)

Προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο και σκίαση, αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (ΑΗΒ)

Προβολείς ομίχλης LED εμπρός

Πίσω φώτα LED με πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες πυρακτώσεως

Πίσω φώτα LED με μαύρο πλαίσιο και σκίαση, πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες πυρακτώσεως και πλευρικά ανακλαστικά

Πίσω φώτα ομίχλης LED
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Εσωτερική εργονομία

Ταμπλό – Φινίρισμα με μεμβράνη Hexa Cut

Ταμπλό – Φινίρισμα από γνήσιο ξύλο Figured Ash Swirl

Ένθετες εσωτερικές επιφάνειες θυρών – Βινύλιο σε Ebony με κόκκινη εμφανή ραφή

Ένθετες εσωτερικές επιφάνειες θυρών – Δέρμα Geneva σε Ebony

Υποβραχιόνιο κονσόλας δαπέδου – Βινύλιο σε Ebony με κόκκινη εμφανή ραφή

Υποβραχιόνιο κονσόλας δαπέδου – Δέρμα Geneva σε Ebony

Εσωτερικές χειρολαβές θυρών – Εμπρός και πίσω

Σκιάδια στα πίσω παράθυρα για τη 2η σειρά καθισμάτων

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ενσωματωμένη κεραία AM/FM – Πτερύγιο οροφής σε μαύρο χρώμα

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο με διπλό δέκτη AM/FM, ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη DAB (Digital Audio Broadcasting) και δέκτη κυκλοφοριακής ενημέρωσης TMC (Traffic Message Channel), κεντρική οθόνη αφής 10,1" TFT
LCD, σύστημα πλοήγησης, ενισχυτή 980 W, 14 ηχεία με subwoofer, Ford SYNC 3.2, προβολή πυξίδας, υποδοχή AUX και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με άμεση σίγαση του ήχου στα ηχεία και ηλεκτρονική

βελτίωση του ήχου

FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem με κλήση έκτακτης ανάγκης eCall

Σύστημα κλιματισμού

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού

Εσωτερικός φωτισμός

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός στο εσωτερικό

Φωτισμός στη 2η και την 3η σειρά καθισμάτων – Πλαφονιέρα οροφής LED και φώτα ανάγνωσης

Ντουλάπι ταμπλό φωτιζόμενο

Καθίσματα

Καθίσματα 1ης σειράς – Θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 10 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης) και 3 προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

Πολυανατομικό κάθισμα οδηγού multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης) και 3 προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

Πολυανατομικό κάθισμα συνοδηγού multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 6 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης)

Καθίσματα 2ης σειράς – Μονοκόμματο κάθισμα, θερμαινόμενο, με πλάτη διαιρούμενη 35/30/35 και αναδιπλούμενο κεντρικό υποβραχιόνιο

Καθίσματα 3ης σειράς – Δύο καθίσματα ηλεκτρικά αναδιπλούμενα
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Όργανα και χειριστήρια

Πίνακας οργάνων – Έγχρωμη οθόνη 12,3" LCD με ψηφιακά όργανα

Κολώνα τιμονιού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη (κλίση/τηλεσκοπική)

Δερμάτινο τιμόνι – Ανατομικό, κοφτό σπορ τιμόνι flat-bottom (ευθύ κάτω μέρος με θέσεις για τους αντίχειρες), θερμαινόμενο, με κόκκινη ραφή, πτερύγια αλλαγής ταχυτήτων και χειριστήρια ηχοσυστήματος

Δερμάτινο τιμόνι – Θερμαινόμενο, με πτερύγια αλλαγής ταχυτήτων και χειριστήρια ηχοσυστήματος, κεντρικό κάλυμμα από γνήσιο ξύλο και εμφανή ραφή σε χρώμα Brunello

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, αυτόματα αναδιπλούμενοι, με μνήμη ρύθμισης, ενσωματωμένα φώτα εδάφους και φλας LED,σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind
Spot Information System (BLIS) και μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με φωτιζόμενα καθρεφτάκια

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ανεβαίνουν/κατεβαίνουν σε μία κίνηση

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Τεχνολογία

Σύστημα πλοήγησης

Ένδειξη πυξίδας

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, με αυτόματη σκίαση για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν

Ford MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
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Ασφάλεια

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (περιλαμβάνεται με έξυπνο σύστημα προστασίας Intelligent Protection System (IPS) για την υποβοήθηγση του οδηγού, το οποίο περιλαμβάνει υποβοήθηση των
φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA), σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop, Active Braking ή Active Braking με ανίχνευση πεζών και προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert)

Φώτα απότομου φρεναρίσματος – Αναβοσβήνουν τα φώτα στοπ

Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

Advanced Restraints System (ARS) – Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, δύο σταδίων, και ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με προεντατήρες και μηχανισμό περιορισμού του φορτίου, με αισθητήρες βάρους
και θέσης στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις της 2ης και 3ης σειράς

Αερόσακοι γονάτων οδηγού και συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι (θωρακικοί)

Κλωβός ασφαλείας που περιλαμβάνει και τις 3 σειρές καθισμάτων, με αισθητήρα ανατροπής

Post-Collision Braking – Φρενάρισμα μετά από σύγκρουση

Evasive Steering Assist (ESA) – Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής

AdvanceTrac Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με σύστημα αντιστρεπτικής ευστάθειας (RSC)

Trailer Sway Control (TSC) – Έλεγχος αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου

Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς και στα καθίσματα της 3ης σειράςu

Προστασία

Περιμετρικός συναγερμός

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ, με προστασία από ανεφοδιασμό με λάθος καύσιμο, συνδεδεμένο με το κεντρικό κλείδωμα

Ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος των θυρών με κεντρικό σύστημα κλειδώματος και αυτόματο κλείδωμα

Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα Ford Power

Φρένα

Σταθεροποίηση σε πλάγιο άνεμο

Reverse Brake Assist – Υποβοήθηση πέδησης με την όπισθεν

Premium Turbo Brakes – Φρένα κορυφαίας απόδοσης

Confidential - PDF Created: 16 October 2020, 14:2 :4  - Origin: U625_2021_ a ec_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Ασφάλεια και προστασία

uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα Ford είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η

ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να είναι σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

S
T
-L
in
e

P
la
t
in
u
m

Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός και πίσω, από μοκέτα 15 oz Baypoint μαύρη με ρέλι Nubuck μαύρο και κόκκινη εμφανή ραφή με το λογότυπο του ST

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός και πίσω, από μοκέτα 28 oz Burkeshire μαύρη με ρέλι Nubuck σε χρώμα Brunello και μπορντούρα με το λογότυπο του Platinum

Πλαίσιο

Δακτύλιος ρυμούλκησης εμπρός

Trailer Tow Prep Pack – Εξοπλισμός προετοιμασίας για κοτσαδόρο

Ηλεκτρικό σύστημα

Πρίζα με μετασχηματιστή 230 V – Μία στη 2η σειρά

Βάση ασύρματης φόρτισης

Πρίζες 12 V – Μία εμπρός και μία στον χώρο αποσκευών

Υποδοχές USB έξυπνης φόρτισης – 2 εμπρός και 2 στη 2η σειρά

Χώρος αποσκευών

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

Σύστημα πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών

Όργανα και χειριστήρια

Ηλεκτρική αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

Confidential - PDF Created: 16 October 2020, 14:25:52 - Origin: U625_2021_Utility_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία



FORD EXPLORER Επόμενα βήματα

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε ένα test drive του Ford

Explorer. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford στην ιστοσελίδα μας www.

ford.gr

Συνθέστε το νέο σας Ford Explorer ακριβώς με τις προδιαγραφές που

θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα μας www.ford.gr

test drive συνθέστε

χρηματοδότηση ιδιοκτησία

FordPass

επικοινωνία
Ford Finance: Η χρηματοδότηση του νέου σας

αυτοκινήτου είναι μία απόφαση εξίσου σημαντική με την

επιλογή του. Απευθυνθείτε σε έναν Επίσημο Έμπορο Ford

για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα Χρηματοδοτικά

Προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας επιτρέπουν να

αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε με τους όρους

που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:    www.ford.gr/ford-finance

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής

σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα

που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,

προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα

επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:    www.ford.gr/ford-lease

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς

εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει ένα

μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα

σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας στην

καλύτερη κατάσταση.

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από

ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα της

Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το

αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση

για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή

λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00

έως τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να

αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει

πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford,

χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση χώρων

στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την

κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic, απευθείας

στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν

διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

Εγγύηση

Βασική κάλυψη

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.

Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
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Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
Έμπορο Ford.

Ford Lease

Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040                                
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα
– Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων
αργιών.



www.ford.gr


