ΝΕΟ RANGE R

Τα μοντέλα
Επιλέξτε το σωστό Ranger για σας.
Διαθέσιμο σε μια σειρά από διαφορετικά μοντέλα και τύπους αμαξώματος, το νέο Ford Ranger μπορεί να σας ικανοποιήσει, όποιες και
αν είναι οι προτιμήσεις σας.

Limited

Wildtrak

Οι πολυτελείς εκδόσεις του νέου Ford Ranger προσφέρουν κορυφαία επίπεδα άνεσης και κομψότητας, με πολυτελή υλικά,
επιπρόσθετες τεχνολογίες και ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία.

XL

XLT

Το στιβαρό και κομψό νέο Ranger, στις εκδόσεις XL και XLT, συνδυάζει σίγουρη σχεδίαση και μεγάλη ικανότητα για αντοχή και
σκληρή δουλειά.

Raptor
Το επιβλητικό νέο Ranger Raptor είναι το πιο στιβαρό και με την υψηλότερη απόδοση μοντέλο που κατασκευάστηκε ποτέ
– ένα μοντέλο για ακραίες εκτός δρόμου συνθήκες και ακραίο τρόπο ζωής.
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XL

Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά
■
■

■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

■

■

Χαλύβδινες ζάντες 16"
Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του
αμαξώματος
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα
Πλαστική μάσκα σε μαύρο χρώμα
Λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα
Έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA)
Έξυπνη υποβοήθηση περιορισμού της
ταχύτητας (ISA) με αναγνώριση οδικής
σήμανσης (TSR)
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)
Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESC)
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ μεταβλητής
διακοπτόμενης λειτουργίας
Μπάρα κάτω από το αμάξωμα
Μπάρα στήριξης φορτίου πίσω από την
καμπίνα
Φως στοπ τοποθετημένο ψηλά πίσω από
την καμπίνα
Λασπωτήρες πίσω

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά
■

■

■

■
■
■

■
■

■

■

■
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Ραδιόφωνο με Bluetooth® και υποδοχές
USB και AUX
Auto-Start-Stop – Αυτόματη διακοπή/
εκκίνηση του κινητήρα όταν σταματά το
όχημα
Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του
τιμονιού (EPAS)
Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
Air condition και φίλτρο γύρης
Cruise control – Σύστημα σταθερής
ταχύτητας
Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Ηλεκτρονική επιλογή τετρακίνησης/κίνησης
εμπρός ενώ είστε σε κίνηση (μοντέλα 4x4)
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, το
παράθυρο του οδηγού ανεβαίνει/
κατεβαίνει σε μία κίνηση
Κάθισμα οδηγού με 6 ρυθμίσεις και
ρύθμιση στήριξης της μέσης
Δεύτερη πρίζα 12 V στο ταμπλό

Τύποι αμαξώματος
Regular Cab 4x4
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Κινητήρες
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 130 ίππων (96 kW)
2.0 Ford EcoBlue 170 ίππων (125 kW)

Κιβώτιο ταχυτήτων
6-τάχυτο μηχανικό

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού
καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Δεν χρειάζεται να λερώνετε τα χέρια σας.
Παράλληλα, ένα μοναδικό σύστημα
ασφαλείας εξασφαλίζει πάντα ανεφοδιασμό
με το σωστό καύσιμο (βασικός εξοπλισμός).

Πρίζα 12 V πίσω
Έξυπνα πρόσθετα χαρακτηριστικά
προσφέρουν επίσης χρήσιμη υποστήριξη,
όπως η πρίζα 12 V (απαραίτητη όταν
χρειάζεται να φορτίσετε μια συσκευή ενώ
είστε στον δρόμο) (η πρίζα 240 V που
απεικονίζεται δίπλα στην πρίζα 12 V δεν
διατίθεται στο μοντέλο XL).

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ford Ranger Double Cab με απλό χρώμα αμαξώματος
Frozen White.
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XLT

Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του XL)
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 16"
Εξωτερικοί καθρέφτες και λαβές θυρών με
χρωμιωμένο φινίρισμα
Μάσκα με χρωμιωμένο φινίρισμα εμπρός
Χρωμιωμένη μπάρα κάτω από το αμάξωμα
πίσω
Πλαϊνά σκαλοπάτια με πλαστική επένδυση
Προβολείς ομίχλης εμπρός
Επένδυση δαπέδου καρότσας και πρίζα 12 V
Ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας καρότσας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Αυτόματοι προβολείς και
υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του XL)
■

■

■
■
■

Ραδιο-CD με οθόνη 4,2" TFT, σύστημα
ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®,
υποδοχές USB και AUX, Ford SYNC με
φωνητικό έλεγχο, AppLink και κλήση
έκτακτης ανάγκης*
Δερμάτινο τιμόνι με ενσωματωμένα
χειριστήρια ηχοσυστήματος
Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
Κονσόλα οροφής
Φωτιζόμενα καθρεφτάκια στα σκιάδια
οδηγού και συνοδηγού

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα
κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από
τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες
γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency
Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC
που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο
πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει
κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει
αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40
Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Τύποι αμαξώματος
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Κινητήρες
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 170 ίππων (125 kW)

Κιβώτια ταχυτήτων
6-τάχυτο μηχανικό
10-τάχυτο αυτόματο

Συρόμενο κάλυμμα καρότσας Mountain
Top Industries®
Συρόμενο κάλυμμα σε ρολό για την
προστασία των εργαλείων και του φορτίου
σας.

Ηλεκτρονική επιλογή τετρακίνησης
Αλλάξτε από κίνηση στους δύο τροχούς σε
τετρακίνηση – και αντιστρόφως – με έναν
διακόπτη και ενώ είστε σε κίνηση.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι XLT Double Cab με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Sea Grey (προαιρετική επιλογή).
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Limited

Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του XLT)
■

■
■
■
■
■

■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με ασημί
φινίρισμα
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί
Κάμερα οπισθοπορείας
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω
Προβολείς Bi-Xenon και φώτα ημέρας LED
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με
φώτα εδάφους
Πόρτα καρότσας με μηχανισμό EasyLift για
να ανοιγει και να κλείνει εύκολα
Χρωμιωμένη στρογγυλή σπορ μπάρα
Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του XLT)
■

■

■

■

■
■

■

Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 8" TFT,
Applink, Apple CarPlay και Android Auto
Αυτορρυθμιζόμενο cruise control (ACC) με
υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης PreCollision Assist (PCA)
Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής
του κινητήρα χωρίς κλειδί
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και θερμαινόμενο
κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις και
ρύθμιση στήριξης της μέσης (μόνο στο
Double Cab)
Δερμάτινες επενδύσεις
Ταπέτα δαπέδου με το λογότυπο του
Ranger
Μετασχηματιστής με πρίζα 240 V

Σημείωση: Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του
κινητήρα Auto-Start-Stop στα οχήματα με κινητήρα 2.0 Ford
EcoBlue TDCi 213 ίππων (157 kW) και μηχανικό κιβώτιο από τα
μοντέλα παραγωγής Νοεμβρίου 2019.
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Τύποι αμαξώματος
Super Cab 4x4
Double Cab 4x4

Κινητήρες
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 170 ίππων (125 kW)
2.0 Ford EcoBlue 213 ίππων (157 kW)

Κιβώτιο ταχυτήτων
6-τάχυτο μηχανικό
10-τάχυτο αυτόματο

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Panther
Black
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" x 8" Panther
Black (με ελαστικά 265/65 R17) (προαιρετική
επιλογή).

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

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Limited Double Cab με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Copper Red (προαιρετική επιλογή).
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Wildtrak

Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Limited)
■
■

■

■

■
■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 18"
Πλαϊνά σκαλοπάτια με πλαστική επένδυση
και ένθετα διακοσμητικά με φινίρισμα
τιτανίου
Σπορ, αεροδυναμική αψίδα με
ενσωματωμένο φωτισμό της καρότσας
Μάσκα, λαβές θυρών και χαλύβδινο
σκαλοπάτι πίσω με φινίρισμα τιτανίου
Ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, με
φινίρισμα τιτανίου, ενσωματωμένα φλας και
φώτα εδάφους
Active Park Assist – Σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Limited)
■

■
■

■

Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 8" TFT και
σύστημα πλοήγησης
Νέα ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
Ταπέτα δαπέδου με το λογότυπο του
Wildtrak
Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

Τύποι αμαξώματος
Double Cab 4x4

Κινητήρες
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 170 ίππων (125 kW)
2.0 Ford EcoBlue 213 ίππων (157 kW)

Κιβώτιο ταχυτήτων
6-τάχυτο μηχανικό
10-τάχυτο αυτόματο

Κάμερα οπισθοπορείας

Υποδοχές USB

Μόλις βάλετε όπισθεν εμφανίζεται αυτόματα
στην οθόνη αφής του Ford SYNC 3 εικόνα
πίσω από το όχημα. Στην εικόνα της κάμερας
εμφανίζονται γραμμές που δείχνουν την
πορεία που ακολουθεί το όχημα (βασικός
εξοπλισμός).

Μπορείτε να συνδέσετε memory stick ή
ψηφιακή μουσική συσκευή USB για να
ακούσετε μουσική από το ηχοσύστημα του
Ford Ranger

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ranger Wildtrak Double Cab με χρώμα αμαξώματος
mica Shadow Black.
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Raptor
Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά
■

■
■

■

■
■
■

■
■

■

■

Ιδιαίτερες ζάντες ελαφρού κράματος 17"
με ελαστικά παντός εδάφους
Χαρακτηριστική μάσκα Raptor εμπρός
Φαρδύτερα φτερά εμπρός και πίσω, με
μετατρόχιο μεγαλύτερο κατά 150 mm
Σπορ, αεροδυναμική αψίδα με
ενσωματωμένο φωτισμό της καρότσας
Ιδιαίτεροι προφυλακτήρες εμπρός και πίσω
Ποδιά αλουμινίου εμπρός
Αμορτισέρ FOX Pro με τεχνολογία
Position-Sensitive Damping για απόσβεση
ανάλογα με το έδαφος
Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και πίσω
Τέσσερις δακτύλιοι ρυμούλκησης εκτός
δρόμου
Ενισχυμένα πλαϊνά σκαλοπάτια ελαφρού
κράματος
Κοτσαδόρος

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά
■

■

■
■

■

■

Ιδιαίτερη επένδυση καθισμάτων Raptor από
ύφασμα τύπου σουέτ, με θερμαινόμενα,
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα
Σπορ τιμόνι με ιδιαίτερη διάτρητη επένδυση
από δέρμα και κεντρικό κάλυμμα με το
λογότυπο του Raptor
Ιδιαίτερος πίνακας οργάνων
Terrain Management System με 6 επιλογές
τρόπου οδήγησης
Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 8" TFT και
σύστημα πλοήγησης
Enhanced Sound System (ESS) – Σύστημα
που ενισχύει τον ήχο του κινητήρα και της
εξάτμισης για μια πιο σπορ ακουστική
εμπειρία.

Τύπος αμαξώματος
Double Cab 4x4

Κινητήρας
Diesel
2.0 Ford EcoBlue 213 ίππων (157 kW)

Κιβώτιο ταχυτήτων
10-τάχυτο αυτόματο

Ανάρτηση FOX Pro και κάλυμμα κάτω από
τον κινητήρα
Έχουν σχεδιαστεί να ενισχύουν την απόδοση
του Ranger Raptor εκτός δρόμου.

Καθίσματα Raptor εμπρός
Σπορ καθίσματα Raptor για καλύτερη στήριξη
του σώματος, με το λογότυπο του Raptor.

Προαιρετικός εξοπλισμός
■

Σήματα Raptor στα πλαϊνά και στην πόρτα
της καρότσας πίσω

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Raptor Double Cab με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Ford Performance Blue (προαιρετική επιλογή).
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Super Cab 4x4

Ο νέος κινητήρας diesel Ford EcoBlue 213 ίππων (157
kW), αναπτύσσει ροπή 500 Nm. Αυτό τον καθιστά
ιδανική επιλογή για τη μεταφορά βαρέων φορτίων και
τρέιλερ, σε συνδυασμό με εξαιρετική οικονομία
καυσίμου, από μόλις 7,7 λίτρα/100km* σε μικτό κύκλο
οδήγησης.
* Στοιχεία δοκιμών NEDC.

Double Cab 4x4

340/420 Nm
130 ίπποι
(96 kW) /
170 ίπποι
(125 kW)

                                           


από

179 g/km**

Οικονομία
2.0 Ford EcoBlue 130 ίππων (96 kW) /
170 ίππων (125 kW)
Οι κινητήρες diesel επόμενης γενιάς Ford EcoBlue του
νέου Ranger συνδυάζουν εξαιρετική οικονομία
καυσίμου και κορυφαία ποιότητα λειτουργίας και
ικανότητα οδήγησης. Η κορυφαία σχεδίασή του
περιορίζει το λειτουργικό κόστος χωρίς συμβιβασμούς
σε ωφέλιμο φορτίο και επιδόσεις.

www
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.
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2.0 Ford EcoBlue 213 ίππων (157 kW)
bi-turbo

**130 ίππων (96 kW). Στοιχεία δοκιμών NEDC.
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Οικονομία καυσίμου και εκπομπές CO2





500 Nm

 
 


 






Regular Cab 4x4
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Το Ford Ranger έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο – και
μάλιστα πολύ.
Η επιλογή νέου οχήματος αποτελεί σημαντική απόφαση με
πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες
επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του
οχήματος και ο τύπος της καμπίνας μπορεί να είναι σχετικά
απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου
φορτίου είναι πιο περίπλοκες.
Ωφέλιμο φορτίο
Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίζετε δύο
στοιχεία: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το απόβαρο.
Το μικτό βάρος του οχήματος είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος του οχήματος για να κυκλοφορήσει στον δρόμο όταν
είναι φορτωμένο – περιλαμβάνει το βάρος του ίδιου του
οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και πληρώματος
(υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο), υγρών, καυσίμου
με 90% πληρότητα ρεζερβουάρ (1 λίτρο πετρελαίου κίνησης =
περίπου 0,85 kg), προαιρετικού εξοπλισμού, αξεσουάρ και
φορτίου.
Το απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών
προδιαγραφών με υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ,
αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο.
Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά του μικτού βάρους μείον το
απόβαρο.
Μικτό βάρος οχήματος - απόβαρο = ωφέλιμο φορτίο

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για
τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια
περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:
Οδηγός και πλήρωμα
Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το
τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει για τον κλάδο του
αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν
περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο
όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.
Εργοστασιακές προαιρετικές επιλογές
Οι περισσότερες προαιρετικές εργοστασιακές επιλογές
επηρεάζουν το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για
παράδειγμα, το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 18
kg στο βάρος ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το
ωφέλιμο φορτίο του.
Το δίκτυο της Ford θα σας ενημερώσει για τον διαθέσιμο
εξοπλισμό, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει το απόβαρο του
οχήματος και πόσο.
Μοντέλα
Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους αφορά
όχημα βασικών προδιαγραφών της έκδοσης XL, εκτός αν
αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Τα ανώτερα μοντέλα έχουν
γενικά μεγαλύτερο βάρος από αυτά χαμηλότερων
προδιαγραφών, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτουν.

Κατασκευαστικές ανοχές
Λόγω διακυμάνσεων στην παραγωγική και κατασκευαστική
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν
ακριβώς το ίδιο βάρος.
Αξεσουάρ και μετατροπές
Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν πρόκειται να κάνετε
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή
του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που
μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο
φορτίο του. Παρακαλούμε, να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις.
Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την
επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που
προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το
δίκτυο της Ford μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και
τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλεύσει για τις
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε,
για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας
ανάγκες.
Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας
Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία
γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το
δίκτυο της Ford θα σας επισημάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και
μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.
Σημείωση: Για τις μετατροπές αμαξοποιείου, η Ford διαθέτει το εγχειρίδιο τοποθέτησης
αμαξωμάτων και εξοπλισμού (Body and Equipment Mounting Manual ή BEMM): @etis.
ford.com > information > vehicle conversions.
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Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει
με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και άποψη όγκου. Το δίκτυο της Ford μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των οχημάτων
και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.





Αξιοποιήστε το νέο σας Ford
όσο το δυνατόν καλύτερα

Βάρη και φορτία
























 













 











   











         



 








  









         



















    

       





    

      

 



    

       

 

















 













 











 







                                               ◆  
                                                          
                                                  
                                                  




           
        







Υποβοήθηση του οδηγού











  

           
       











   

 


              
        











  

              
           











 

           
           











 

              
        











 































 


        
















Οδήγηση


Εμφάνιση και στυλ



             
             
           
           
            
        











   
  

             
 
    
     
              
             
        
               
   











   
  

              
              
        













       











 

      











 

             











 











 

       























     


         

      



    
  





          





















        























 















         



 





               
        
  





 



Ψηφιακή υποδοχή USB
Η ενσωματωμένη υποδοχή USB σας επιτρέπει να συνδέσετε
memory stick ή ψηφιακή μουσική συσκευή USB για να
ακούσετε μουσική από το ηχοσύστημα του Ford Ranger
(περιλαμβάνεται με το SYNC 3).













             
  













             
                  

























     













           
                
  













  

        
      

 

       













         













Εξωτερικός φωτισμός









     













































 

   



 

    

         

 

    

         

          
      
 

    


   

       

         

   

           





















  

   











  

   











  

      



 























  

          























 

       























 

     













































































 













Ανάρτηση

               













     

               













Όργανα και χειριστήρια

              





             













 

         















    











             

                     



 

          
   



       
             

            

          












  
    

          
    











   

      

             
          











  

     

                 
            
 











  

          











  











 













            











 

             
          











 

             
              












 

          













          

























        
  

  





           
 











   

          
   























 



            

                           







  
  
      



              
      



















































Απόδοση και οικονομία


















               
 











 













 



















































 

    

     

       











 











 

    











 

  





























   



           
        





           









    



 







         







                     
                 

             
       







                   
    

Μετασχηματιστής 240 V
Έξυπνα πρόσθετα χαρακτηριστικά προσφέρουν επίσης
χρήσιμη υποστήριξη, όπως η πρίζα 240 V (απαραίτητη όταν
χρειάζεται να φορτίσετε μια συσκευή ή ένα ηλεκτρικό εργαλείο
ενώ είστε στον δρόμο) (όχι στο μονοκάμπινο μοντέλο)
(βασικός εξοπλισμός σε Limited, Wildtrak και Raptor).






      

Πακέτο εξοπλισμού εκτός δρόμου
Περιλαμβάνει κάλυμμα προστασίας κάτω από τον κινητήρα και
το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και κάλυμμα προστασίας κάτω
από το ρεζερβουάρ, που περιορίζουν τον κίνδυνο ζημιών κατά
την οδήγηση σε ανώμαλο έδαφος. Περιλαμβάνεται επίσης
ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό πίσω για αυξημένη ελκτική
δύναμη (προαιρετική επιλογή σε όλα τα μοντέλα, βασικός
εξοπλισμός στο Wildtrak).




 

      

     
          
     























  






       
  








         







    



        



 








       















 



















Άνεση και ευκολία


Οδήγηση









            

   
 
 
 
 
  
   

 


   
 
 
  
 

    



   


  
 
 


 

      

 
 
 
 
  


  


                      











 

                      
                 











 

                 
               
       
                 
                   
     











 

                
                    
                    
                   
      











 

            











       
        





















 


     













       











                    
                 

    

  

   

 
 






            
                               
                     

               

       

                 
              
 











 

                 
                
                      
 











 

                
               
                
   



                
               
              



  



















                
               
                











 

               
               
                
        















             
                  
                
               
     















                

 












 















         

 



      



            
    
  
                  
     

















  











































  

          
                                   
                          

                





















 

















     













 













   



 



         
   






        











     

Ένδειξη αλλαγής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων
Βρίσκεται στο στροφόμετρο και επισημαίνει τα ιδανικά σημεία
για να ανεβάσετε σχέση στο κιβώτιο και τα όρια στις στροφές
του κινητήρα για κάθε σχέση.







        

Πόρτα καρότσας EasyLift
Περιορίζει την προσπάθεια που χρειάζεται για να σηκώσετε και
να κατεβάσετε την πόρτα της καρότσας. Η πόρτα σηκώνει
βάρος έως 220 kg (βασικός εξοπλισμός στο Limited).

 



          



  



 

       


 

  



          





    

  


 
       
          





    

 
 

          



  





          



      





 
       
          

 



      
       





 
       
          

                 
             
              

                 
                






 
 





         





 

              
              
       



 



   





























Άνεση και ευκολία


Άνεση και ευκολία
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Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις
και στήριξη της μέσης
(βασικός εξοπλισμός σε Limited, Wildtrak και Raptor)








Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
Διατίθενται θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού,
με δυνατότητα ρύθμισης της θέρμανσης, για μεγαλύτερη
άνεση όταν κάνει κρύο (βασικός εξοπλισμός σε Limited,
Wildtrak και Raptor).

























  

    

 

  

    



  

    

   

     

  

  
   

   







  











































 











 











 















































       













                  
      











     
       
      



































    

      



 

     

  

            


           
     

 

 

       

   



 

       

  

                         
                        

Σημείωση Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με
αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος

 



Χώρος φόρτωσης

  

  









         






 

         




               
  

 




    
 









  

 





  













Εξωτερική λειτουργία



             
               
  
              
             
             
                
            
   



Ηλεκτρικό σύστημα


            





 

     

               
     

                
          



 








Μοκέτα και επενδύσεις
   





         
      















       






























Λειτουργικότητα


Ασφάλεια και προστασία
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    ίππων μετάχυτο μηχανικό κιβώτιο
    





Διαθέσιμα μοντέλα







    ίππων μετάχυτο μηχανικό κιβώτιο
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    ίππων με τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
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    ίππων μετάχυτο μηχανικό κιβώτιο
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    ίππων με τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
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    ίππων μετάχυτο μηχανικό κιβώτιο
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    ίππων με τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
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  Διατίθεται –  Δεν διατίθεται Όλοι οι κινητήρες είναι       κ ε με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης       
 Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τετρακίνηση


   
 

  

     
  

  

   
  

  

    
  


 


 




























Ευελιξία
































































































































































Επόμενα βήματα
ηλεκτρονικό προσπέκτους

Για πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο ή δείτε
τον διαδραστικό ψηφιακό κατάλογο και
απολαύστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία του
νέου Ford Ranger στη διεύθυνση www.ford.gr

test drive

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε
test drive του νέου Ford Ranger. Μπορείτε να
βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford στην
ιστοσελίδα www.ford.gr

συνθέστε

Συνθέστε το νέο σας Ford Ranger ακριβώς με
τις προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς
δείχνει στην ιστοσελίδα www.ford.gr

επικοινωνία

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

ιδιοκτησία

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.

χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μια απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν
επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να διαπιστώσετε τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ford Finance, που εξειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα, και σας επιτρέπουν να
αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε.
Επιπλέον, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.ford.gr/finance/ford-finance

FordPass

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).

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.
Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 2104805620. Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00 και Σάββατο
από τις 09:00 έως τις 17:00 πλην επισήμων αργιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
Επίσημο ‘Εμπορο Ford.
Ford Lease
Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Πίνδου 1-3 & Λ. Ποσειδώνος, ΤΚ 18 344 Μοσχάτο, T 210
48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

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

www.ford.gr

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.
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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.

