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Αριστερά: Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Super
Cab Wildtrak με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Sabre Orange
(μη διαθέσιμο στην Ελλάδα).
Πάνω: Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ford Regular
Cab XL με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Diffused Silver
(προαιρετική επιλογή).

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

Σκανάρετε τον κωδικό QR για πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο.
Δείτε την εκπληκτική ιστορία της Ford εν δράσει.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ranger Wildtrak Double Cab με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust Silver (προαιρετική επιλογή).

Ο ικανός σας σύντροφος
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Νέο Ford
Ranger
Στιβαρό και ικανό
Το νέο Ranger του 2019 είναι εδώ. Είναι στιβαρό, είναι ικανό και έτοιμο για
δουλειά. Με εντυπωσιακή νέα σχεδίαση, μια αξιόλογη σειρά κινητήρων και
ακόμα πιο έξυπνη κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια, το πρώτο σε πωλήσεις
pick-up στην Ευρώπη* έγινε τώρα ακόμα καλύτερο.

*Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τα τέλη του 2018 για τις 20 κυριότερες
Ευρωπαϊκές αγορές όπου η Ford εκπροσωπείται με Εθνικές Εταιρείες Πωλήσεων. Οι 20
αυτές Ευρωπαϊκές αγορές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Double Cab
Wildtrak με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Sabre Orange
(προαιρετική επιλογή).
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Με επίκεντρο τον
οδηγό
Κομψότητα και ποιότητα κατασκευής συνδυάζονται όμορφα στο νέο Ford
Ranger. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, όποιοι και αν σας συντροφεύουν
στο ταξίδι σας, το αναβαθμισμένο εσωτερικό του θα σας ανταμείψει με
πολυτέλεια και στυλ ανάλογο ενός SUV.
Στο Wildtrak που εμφανίζεται στην εικόνα, τα ανάγλυφα, ενισχυμένα καθίσματα
έχουν ημιδερμάτινη επένδυση και διαθέτουν ανάγλυφο το λογότυπο του
Wildtrak, ενώ το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις σας
προσφέρει εξαιρετική άνεση όταν οδηγείτε.
Η προσεγμένη σχεδίαση του νέου Ranger περιλαμβάνει έναν πλούτο από
προηγμένα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που φτάνει μέχρι το νέο FordPass
Connect με ενσωματωμένο modem* και το Ford SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη 8"
και σύστημα πλοήγησης* για να μπορείτε να βρείτε τον δρόμο σας πάντα και
παντού.

*Διαθεσιμότητα ανάλογα με το μοντέλο.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Double Cab Wildtrak με επένδυση από ύφασμα
Mettle σε Ebony και δέρμα Journey Grain σε Ebony (βασικός εξοπλισμός).
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Έτοιμο για κάθε
πρόκληση
Αν θέλετε να κάνετε κάτι σωστά, εμπιστευθείτε το νέο Ford Ranger.
Προσφέροντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό ικανότητας τετρακίνησης και
μέγιστης ικανότητας ρυμούλκησης 3.500 kg, το νέο Ranger είναι τόσο δυνατό
που όταν έχετε προσδεδεμένο ένα κατάφορτο τρέιλερ δεν το αισθάνεστε. Το
νέο μοντέλο διατηρεί μια εξαιρετική ικανότητα διάβασης υδάτινων εμποδίων –
το νέο Ranger είναι σχεδιασμένο να μπορεί να περάσει από νερό με βάθος 800
mm – κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά για να φτάσετε στον προορισμό
σας.

Σημείωση: Να συμβουλεύεστε πάντα το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη αν πρόκειται να οδηγήσετε εκτός δρόμου. Να τηρείτε όλες τις
διατάξεις του νόμου και να να οδηγείτε σε σημασμένες διαδρομές και χώρους ψυχαγωγίας. Χρειάζεται προσοχή όταν περνάτε
από νερά και πρέπει να μειώνετε ανάλογα την ταχύτητα. Όταν έχετε προσδεδεμένο τρέιλερ, είναι σημαντικό να έχει αρκετό
βάρος για να έχουν ικανή πρόσφυση στον δρόμο όλοι οι τροχοί.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ford Regular Cab XL με μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος Diffused Silver (προαιρετική επιλογή).
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Raptor, το
απόλυτο Ranger
Το αισθησιακό νέο Ford Ranger Raptor είναι το πιο σκληρό και υψηλότερων
επιδόσεων Ranger που φτιάχτηκε ποτέ. Σχεδιασμένο από τη Ford Performance
για τους πραγματικούς λάτρεις των οχημάτων εκτός δρόμου, συνδυάζει υψηλές
ταχύτητες και σίγουρο κράτημα.
Το Ranger Raptor κινείται από έναν νέο κινητήρα diesel 2,0 λίτρων με διπλό
turbo της Ford, τον 2.0 Ford EcoBlue bi-turbo. Αναπτύσσοντας ισχύ 213 ίππων
(157 kW) και μια ισχυρή ροπή 500 Nm, δίνει κίνηση στο σύστημα τετρακίνησης
του Raptor μέσω ενός νέου αυτόματου κιβωτίου 10 ταχυτήτων που εξασφαλίζει
την κατάλληλη σχέση μετάδοσης κάθε στιγμή.
Κατασκευασμένο να αντέχει ισχυρά κρουστικά φορτία κατά την εκτός δρόμου
κίνηση, το υπερισχυρό, ενισχυμένο πλαίσιό του χρησιμοποιεί κράμα χάλυβα
χαμηλής πρόσμιξης για αντοχή στην καταπόνηση του αντίξοου περιβάλλοντος,
στο οποίο είναι φτιαγμένο να κινείται.
Η αγωνιστικών καταβολών, εκτός δρόμου ανάρτηση FOX Pro που διαθέτει είναι
σχεδιασμένη να αντεπεξέρχεται σε ανώμαλο έδαφος με υψηλές ταχύτητες,
εξομαλύνοντας αναπηδήσεις και καταβυθίσεις, ενώ σας προσφέρει απόλυτο
έλεγχο αλλά και άνεση.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Raptor Double Cab
με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Ford Performance Blue
(προαιρετική επιλογή).
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Πάρτε τον έλεγχο
Το επιβλητικό νέο Ranger Raptor σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο από τη θέση
του οδηγού. Σας προσφέρει μια σιγουριά στην οδήγηση που ποτέ δεν έχετε
νιώσει μέχρι τώρα. Κάθε σημείο του εσωτερικού παραπέμπει σε έναν απόλυτο
συνδυασμό σπορ δυναμικής και κορυφαίας άνεσης.
Τα σπορ εμπρός καθίσματα με ενισχυμένα πλαϊνά είναι ειδικά σχεδιασμένα για
στήριξη του σώματος όταν το όχημα κινείται εκτός δρόμου με υψηλή ταχύτητα
και φέρουν επένδυση από ύφασμα τύπου σουέτ για καλύτερη πρόσφυση. Είναι
διακοσμημένα με μπλε ραφή και δερμάτινα διακοσμητικά. Το τιμόνι είναι ειδικά
σχεδιασμένο, με διάτρητη δερμάτινη επένδυση και το λογότυπο του Raptor στο
κεντρικό κάλυμμα, ενώ παράλληλα διαθέτει αγωνιστικού τύπου χειριστήρια από
μαγνήσιο για χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο.
Το Raptor διαθέτει επίσης ένα νέο σύστημα επιλογής τρόπου λειτουργίας του
αυτόματου κιβωτίου ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες, το νέο Terrain
Management System με έξι επιλογές λειτουργίας οδήγησης.
Έτσι, μπορείτε τώρα να αντιμετωπίζετε κάθε δρόμο και κάθε διαδρομή με
εντελώς διαφορετική προοπτική.

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ranger Raptor με 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
(βασικός εξοπλισμός).
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Εντυπωσιακή
ικανότητα
ρυμούλκησης
Όταν πρόκειται για τη ρυμούλκηση βαρέων φορτίων, το νέο Ranger
πραγματικά ξεχωρίζει. Με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 1 τόννο και ικανότητα
ρυμούλκησης 3.500 kg*, μπορείτε να αναλάβετε και το πιο δύσκολο έργο και να
ρυμουλκήσετε και τα πιο μαζικά φορτία. Ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά
εξασφαλίζει το σύστημα ελέγχου αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου Trailer Sway
Control (TSC)Ø1) του Ford Ranger που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει αστάθεια ή
αναδίπλωση του ρυμουλκουμένου και να περιορίζει την ταχύτητα του οχήματος
για καλύτερο έλεγχο. Το σύστημα επιβραδύνει το όχημα εφαρμόζοντας τα
φρένα και περιορίζοντας τη ροπή του κινητήρα, αν χρειαστεί (βασικός
εξοπλισμός αλλά ενεργοποιείται μόνο με προαιρετικό εξοπλισμό
ρυμουλκουμένου της Ford).

*Το Ranger Raptor έχει ωφέλιμο φορτίο 620 kg και ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 kg.
Ø
Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
1)Εξοπλισμός ασφαλείας.
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Προηγμένη
τεχνολογία

Οι έξυπνες τεχνολογίες του νέου Ranger έχουν σχεδιαστεί να κάνουν την
οδήγηση πιο εύκολη και πιο ασφαλή. Η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης
Pre-Collision Assist (PCA)Ø2) με ανίχνευση πεζών παρακολουθεί πόσο κοντά
βρίσκεστε σε άλλα οχήματα και πεζούς – ακόμα και στο σκοτάδι – και σας
προειδοποιεί αν χρειαστεί. Αν δεν αντιδράσετε στα σήματα κινδύνου, το ενεργό
σύστημα πέδησης Active BrakingØ2) προφορτίζει τα φρένα για μέγιστη
αποτελεσματικότητα σε απότομο φρενάρισμα. Αν το σύστημα εντοπίσει ότι
επίκειται σύγκρουση, μπορεί να φρενάρει αυτόματα για να μετριάσει τη
σφοδρότητα μιας μετωπικής σύγκρουσης ή ακόμα και να την αποφύγει
(προαιρετική επιλογή σε Limited και Wildtrak, περιλαμβάνεται στο
αυτορρυθμιζόμενο σύστημα cruise control (ACC)).

Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Ø

2)
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Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ford Ranger Double Cab Wildtrak με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust Silver
(προαιρετική επιλογή).

Όπου σας βγάλει ο δρόμος

Το Ford Ranger έχει μια μακροχρόνια καθιερωμένη φήμη ως ένα από τα ικανότερα pick-up στην κατηγορία του. Με
το σύστημα τετρακίνησης που διαθέτει – με μπλοκέ διαφορικό ηλεκτρονικής εμπλοκής πίσω – σε συνδυασμό με
σύστημα αποτροπής ανατροπής Roll Stability Control (RSC) και έλεγχο πρόσφυσης, που του εξασφαλίζουν
σίγουρο κράτημα, το ευέλικτο νέο Ranger είναι ιδανικό για σκληρή δουλειά αλλά και για εκτός δρόμους εξορμήσεις
στην περιπέτεια.
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Αυτόματο κιβώτιο 10 ταχυτήτων

Ηλεκτρονική επιλογή τετρακίνησης

Ένα νέο, κορυφαίο στην κατηγορία του, 10-τάχυτο αυτόματο
κιβώτιο εξασφαλίζει την κατάλληλη σχέση μετάδοσης κάθε
στιγμή (βασικός εξοπλισμός στο Raptor και προαιρετική
επιλογή σε Limited και Wildtrak με κινητήρα Ford EcoBlue 170 ή
213 ίππων).

Αλλάξτε από κίνηση στους δύο τροχούς σε τετρακίνηση – και
αντιστρόφως – με έναν διακόπτη και ενώ είστε σε κίνηση.
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Προηγμένα συστήματα που
διευκολύνουν
Το νέο Ranger διαθέτει μια γκάμα από χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού που κάνουν την
εργασία σας πιο ασφαλή αλλά και πιο εύκολη. Είτε εργάζεστε σκληρά, είτε σας αρέσουν οι σκληρές
δραστηριότητες, μπορείτε να βασίζεστε στο νέο Ranger ως το πλέον αξιόπιστο εργαλείο.

Κάμερα οπισθοπορείας με υποβοήθηση πρόσδεσης
ρυμουλκουμένου
Όταν βάλετε όπισθεν, η κάμερα προβάλει στην κεντρική οθόνη
του οχήματος μια καθαρή άποψη του χώρου πίσω από το
όχημα. Στην εικόνα της κάμερας εμφανίζονται γραμμές που
δείχνουν την πορεία που ακολουθεί το όχημα (βασικός
εξοπλισμός από το μοντέλο Limited και άνω).

Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα
Το σύστημα Hill Start Assist (HSA)Ø2) είναι σχεδιασμένο να
συγκρατεί το όχημα στην ανηφόρα, για να μην κυλίσει προς τα
πίσω όταν μετακινείτε το πόδι σας από το φρένο στο γκάζι.
Λειτουργεί και με την όπισθεν, επομένως είναι ιδανικό για τη
ρυμούλκηση βαρέων φορτίων (βασικός εξοπλισμός).

Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Ø

2)

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Ford Ranger Double Cab XLT με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust Silver
(προαιρετική επιλογή).
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Πρωτοποριακή τεχνολογία
Το νέο Ford Ranger έχει να παρουσιάσει μια γκάμα από προηγμένα χαρακτηριστικά, πιο επαναστατική και πιο
μεγάλη από ό,τι είχε να παρουσιάσει οποιοδήποτε άλλο pick-up της Ford ποτέ στο παρελθόν. Οι καινοτόμες
τεχνολογίες του υποστηρίζονται από κάμερα και αισθητήρες που παρακολουθούν τον χώρο γύρω από το όχημα
και σαρώνουν τον δρόμο προς τα εμπρός για να βοηθήσουν εσάς στην οδήγηση αλλά και όσους κινούνται γύρω
σας. Όταν θέλετε να παρκάρετε το νέο Ranger, το σύστημα Active Park Assist μπορεί να εντοπίσει κατάλληλη
παράλληλη θέση στάθμευσης και να παρκάρει ή να ξεπαρκάρει το όχημά σας, ελέγχοντας αυτόματα
το τιμόνι ενώ εσείς ελέγχετε πεντάλ και ταχύτητες (προαιρετική επιλογή).

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Ανίχνευση πεζών

Το σύστημα Electronic Stability Control (ESC)Ø1) ανιχνεύει κάθε
απόκλιση από την πορεία που έχει επιλέξει ο οδηγός και τον
βοηθά να επαναφέρει το όχημα αυτόματα, ρυθμίζοντας τα
φρένα και τις στροφές του κινητήρα. Το σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης Traction ControlØ1) δεν αφήνει τους τροχούς να
σπινάρουν και εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό κράτημα
παρακολουθώντας συνεχώς και ρυθμίζοντας τη ροπή του
κινητήρα που μεταφέρεται σε κάθε τροχό (βασικός
εξοπλισμός).

Το σύστημα αυτό παρακολουθεί πόσο κοντά βρίσκεστε σε
άλλα οχήματα και πεζούς – ακόμα και στο σκοτάδι – και σας
προειδοποιεί αν χρειαστεί.

Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
Εξοπλισμός ασφαλείας.
2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Ø

1)

Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Double Cab Wildtrak με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Sabre Orange
(προαιρετική επιλογή).
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Αβίαστη σύνδεση
Για πρώτη φορά, μπορείτε να παραμείνετε σε συνεχή σύνδεση με το Ford σας όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτό γιατί το modem
FordPass Connect και η εφαρμογή FordPass συνδυάζονται προσφέροντας δυνατότητες σχεδιασμένες να κάνουν ευκολότερη
κάθε σας διαδρομή.

Το FordPass Connect* μπορεί να σας βοηθήσει να γλιτώσετε χρόνο και κόπο, αλλά
και να σας προσφέρει σιγουριά.
■

Ο καλύτερος φίλος του κινητού σας τηλεφώνου

■

Το σύστημα Live Traffic** μεταδίδει τακτικά πληροφορίες για την κυκλοφορία
απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3. Το σύστημα πλοήγησης
αναπροσαρμόζει στη συνέχεια την προτεινόμενη διαδρομή με βάση τις
κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να φτάσετε πιο εύκολα και έγκαιρα στον
προορισμό σας.
Με το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi*** έχετε σήμα σύνδεσης στο Internet έως 4G και
μπορείτε να συνδέσετε έως 10 συσκευές, ώστε εσείς και οι επιβάτες σας να
απολαμβάνετε το Internet στο αυτοκίνητο όπως και στο σπίτι σας.

Η εφαρμογή FordPass όταν συνδυάζεται με το συνδεδεμένο smartphone κάνει το
FordPass Connect ακόμα πιο ισχυρό, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες.
■

■

■
■

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε αν το
όχημά σας είναι κλειδωμένο ή να αφήσετε κάποιον να μπει στο όχημα όταν εσείς
δεν είστε εκεί.
Παρακολουθείτε τη στάθμη καυσίμου, τα χιλιόμετρα και την πίεση των ελαστικών
από το κινητό σας τηλέφωνο.
Εντοπίζετε εύκολα το όχημά σας στον χάρτη.
Μπορείτε να λάβετε πάνω από 150 ειδοποιήσεις για την κατάσταση του
αυτοκινήτου σας στο smartphone σας.

Ford SYNC 3
Το νέο Ford SYNC 3 συνδέεται απρόσκοπτα με το smartphone και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, ηχοσύστημα, δορυφορική πλοήγηση και τηλεφωνικές κλήσεις, από την
κεντρική οθόνη αφής 8" ή 6,5" ή με απλές φωνητικές εντολές. Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης σας βοηθά να βρίσκετε τον δρόμο σας και να είστε στην ώρα σας.

Χαρακτηριστικά του SYNC 3
■

■
■

■

■

Χειρίζεστε τηλέφωνο, ηχοσύστημα, εφαρμογές και πλοήγηση με απλές φωνητικές
εντολές.
Το σύστημα σας διαβάζει τα γραπτά μηνύματα για να τα ακούτε.
Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης† βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική
γλώσσα.
Ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC 3 μέσω του AppLink, ενώ Apple CarPlay
και Android Auto σας επιτρέπουν να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της
οθόνης του SYNC 3, όπως ακριβώς στη συσκευή σας.
Η έγχρωμη οθόνη αφής υποστηρίζει πολλαπλή λειτουργία με 'σάρωση' και
'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ, επιτρέποντάς σας παράλληλα να διαμορφώσετε τα
εικονίδια και το φόντο της οθόνης σας, όπως και στο tablet ή το smartphone.

Επιπλέον δυνατότητες μέσω smartphone με την εφαρμογή FordPass
■

■

■

Επιλέξτε σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής σας. Το FordPass
αποστέλλει τα σημεία αυτά στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3, όταν συνδεθείτε
μέσω του AppLink.
Αναζητήστε πρατήρια καυσίμων επιλέγοντας εταιρεία ή τύπο καυσίμου και
συγκρίνετε τις τιμές.
Αναζητήστε οργανωμένο χώρο στάθμευσης με διαθέσιμες θέσεις, ελέγχοντας
κόστος, ωράριο λειτουργίας και αξιολόγηση.

*Το σύστημα FordPass Connect διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός σε Limited, Wildtrak και Ranger Raptor, και ως προαιρετική επιλογή σε XL και XLT. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από
συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες αγορές το 2019 και στις άλλες αγορές εντός του 2020.
**Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς κόστος τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα, πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
***Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή Vodafone.
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford του 2018 πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις για μηνύματα και δεδομένα.

Σημείωση: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να
ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες.
Σημείωση: Οι ενημερώσεις χαρτών για το σύστημα πλοήγησης διατίθενται χωρίς χρέωση για περιορισμένο διάστημα μετά την ταξινόμηση του αυτοκινήτου.
†
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.
Σημείωση: Το Ford SYNC 3 δεν υποστηρίζει ενδείξεις οθόνης και φωνητικές εντολές στην Ελληνική γλώσσα.
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Remarkable Technologies
Έξυπνες τεχνολογίες της Ford
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Αυτορρυθμιζόμενo cruise
control

Κουμπί εκκίνησης Ford
Power

Αναγνώριση οδικής
σήμανσης

Αισθητήρες απόστασης
στάθμευσης

Εσείς επιλέγετε την ταχύτητα που θέλετε
και το σύστημα Adaptive Cruise Control
(ACC) διατηρεί την ταχύτητα αυτή
σταθερή, διατηρώντας παράλληλα μια
σταθερή απόσταση που εσείς έχετε
επιλέξει από το προπορευόμενο όχημα.
Αν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν ότι το
προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει,
επιβραδύνει αυτόματα και το δικό σας
όχημα. Όταν ανοίξει ο δρόμος, το
όχημά σας επιταχύνει και πάλι στην
προεπιλεγμένη ταχύτητα
(προαιρετική επιλογή σε Limited,
Wildtrak και Raptor).

Το σύστημα Ford KeyFree σας επιτρέπει
να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε τις πόρτες
της καμπίνας και την πόρτα της
καρότσας, καθώς και να βάλετε εμπρός
τον κινητήρα, χωρίς να χρειαστεί να
βγάλετε τα κλειδιά από την τσέπη ή την
τσάντα σας. Ο παθητικός αισθητήρας
μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να
ανιχνεύσει ότι πλησιάζετε από μια ακτίνα
1,2 μέτρων (βασικός εξοπλισμός σε
Limited, Wildtrak και Raptor).

Το σύστημα Traffic Sign Recognition
(TSR) διαβάζει αυτόματα τις
τυποποιημένες πινακίδες ορίου
ταχύτητας στον δρόμο και εμφανίζει το
τελευταίο όριο ταχύτητας που έχει
αναγνωρίσει στην οθόνη του πίνακα
οργάνων (βασικός εξοπλισμός σε
Limited, Wildtrak και Raptor).

Οι αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
εμπρός και πίσω είναι σχεδιασμένοι να
σας βοηθούν όταν παρκάρετε,
εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα.
Ενεργοποιούμενοι σε ταχύτητες κάτω
από τα 8 km/h, αισθητήρες στο εμπρός
και το πίσω μέρος του οχήματος
ανιχνεύουν εμπόδια και εκπέμπουν ένα
ηχητικό σήμα προειδοποίησης όταν το
όχημα προσεγγίσει ένα εμπόδιο
(βασικός εξοπλισμός σε Limited και
Wildtrak).

Υποβοήθηση στάθμευσης
Το σύστημα Active Park Assist παρκάρει
αυτόματα το αυτοκίνητο σε παράλληλες
ή κάθετες θέσεις στάθμευσης. Μόλις
ενεργοποιηθεί, χειρίζεται το τιμόνι
αυτόματα, ενώ εσείς χειρίζεστε πεντάλ
και κιβώτιο ταχυτήτων. Μπορεί ακόμα
να ξεπαρκάρει από μια παράλληλη θέση
στάθμευσης (προαιρετική επιλογή).

Υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας
Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης
λωρίδας Lane Keeping Aid (LKA)
χρησιμοποιεί κάμερα εμπρός που
ανιχνεύει αν το όχημα αρχίσει να
παρεκκλίνει από τη λωρίδα του. Το
σύστημα προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας Lane Keeping Alert (LKA) σας
προειδοποιεί με δονήσεις στο τιμόνι και
εμφανίζει μια φωτεινή ένδειξη. Αν δεν
αντιδράσετε αρκετά γρήγορα ή δεν
αντιδράσετε καθόλου, το σύστημα Lane
Keeping Aid (LKA) εφαρμόζει στο τιμόνι
δύναμη προς την πλευρά της λωρίδας
σας (βασικός εξοπλισμός σε Limited,
Wildtrak και Raptor).

Μετασχηματιστής
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).

Αυτόματο διζωνικό
σύστημα κλιματισμού
Το Dual-zone Electronic Automatic
Temperature Control (DEATC) είναι ένα
εύχρηστο σύστημα κλιματισμού που
ρυθμίζεται ανεξάρτητα για τον οδηγό
και τον συνοδηγό με διαφορά
θερμοκρασίας έως 4°C (βασικός
εξοπλισμός σε Limited, Wildtrak και
Raptor, προαιρετική επιλογή στο XLT).
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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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Χρώματα και επενδύσεις
Επιλέξτε την
επένδυση και το
χρώμα που εκφράζει
καλύτερα την
προσωπικότητά σας.
1.

2.

Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος

Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Blue Lightning
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Colorado Red
Απλό χρώμα αμαξώματος

Diffused Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Sea Grey
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Shadow Black
Χρώμα αμαξώματος mica*

Copper Red
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Sabre Orange
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*
(μόνο στο Wildtrak)

Conquer Grey
Απλό χρώμα αμαξώματος
(μόνο στο Ranger Raptor)

Ford Performance Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*
(μόνο στο Ranger Raptor)

3.

1. XL
Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Circuit σε
Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Pulse σε Ebony
2. XLT
Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Penta σε
Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Catalyst σε
Ebony
3. Limited
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Soho Grain σε
Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Soho Grain σε
Ebony
4. Wildtrak
Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Mette σε
Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Journey Grain σε
Ebony
5. Raptor
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Premium σε
Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Soho Grain σε
Ebony

4.

5.

12 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
Το Ford Ranger οφείλει την αντοχή του αμαξώματος σε μια εμπεριστατωμένη διαδικασία βαφής σε πολλαπλά στάδια. Από την επικέρωση τμημάτων του αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση
υψηλής αντοχής, νέα υλικά και διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής εμφάνισης για πολλά χρόνια.
Σημείωση: Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του οχήματος. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω
περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.
*Τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα αμαξώματος mica είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

Επίστρωση
ψευδαργύρου

40

Φωσφατική επικάλυψη

Ηλεκτροστατική βαφή

Αστάρι

Τελική επικάλυψη

Διάφανη επικάλυψη

Προσαρμογή
Συρόμενο κάλυμμα καρότσας

Βασικές μπάρες οροφής Thule®+

Κάλυμμα καρότσας

Αντιανεμικά ClimAir®+

Καλύμματα κάτω από το αμάξωμα

Συρόμενο κάλυμμα σε ρολό,
κατασκευασμένο από διελασμένο
αλουμίνιο υψηλής αντοχής με ποιοτικό
μηχανισμό κλειδαριάς διπλής δράσης
για εξαιρετική προστασία και απόλυτη
ασφάλεια των εργαλείων, του
εξοπλισμού και του φορτίου σας
(αξεσουάρ).

Οι μπάρες οροφής είναι η βάση για τα
διάφορα μεταφορικά αξεσουάρ
οροφής. Μπορούν να επεκταθούν με
μια πρόσθετη μπάρα για αυξημένη
ευστάθεια (αξεσουάρ).

Εύκαμπτο, πτυσσόμενο, στιβαρό
κάλυμμα, που στηρίζεται σε πλαίσιο με
ράγες αλουμινίου. Προστατεύει από τη
βροχή και τη σκόνη εργαλεία και
εξοπλισμό που αποθηκεύονται στην
καρότσα. Διαθέτει πολλαπλά σημεία
στήριξης για την ασφάλιση του φορτίου
και την προσάρτηση αξεσουάρ
(αξεσουάρ).

Επιτρέπουν να μπαίνει στην καμπίνα
καθαρός αέρας όταν οδηγείτε με τα
εμπρός και πίσω παράθυρα ανοικτά,
ακόμα και όταν βρέχει ή χιονίζει
(αξεσουάρ).

Ισχυρά καλύμματα από αλουμίνιο, με
αντοχή στη σκουριά, σχεδιασμένα για
προστασία από ζημιές σε χρήση βαρέως
τύπου. Αφαιρούνται εύκολα για αλλαγή
λαδιών και συντήρηση. Διατίθενται
καλύμματα για κινητήρα, κιβώτιο
ταχυτήτων και ρεζερβουάρ
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Μπάρες για το συρόμενο κάλυμμα
Με αεροδυναμικό προφίλ, από
αλουμίνιο, για αξεσουάρ όπως βάσεις
ποδηλάτων και σκι κλπ. Ασφαλίζουν.
Μόνο σε συνδυασμό με συρόμενο
κάλυμμα (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού
Από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό
χείλος και το λογότυπο του Ranger, είναι
κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα
του οχήματος και παρέχουν προστασία
από λάσπες και χώματα. Το ταπέτο του
οδηγού στερεώνεται με ασφάλεια στο
δάπεδο, για να μη μετακινείται
(προαιρετική επιλογή ή/και αξεσουάρ).

Κοτσαδόρος Brink®+
Για πρόσθετη μεταφορική ικανότητα,
ο κοτσαδόρος μπορεί να ρυμουλκήσει
έως και 3.500 kg, ανάλογα με τον
κινητήρα. Εδώ εμφανίζεται με σύστημα
καλωδίωσης (αξεσουάρ).

Εύκαμπτο κάλυμμα καρότσας της
Mountain Top Industries®
Προστατεύει το φορτίο και τον εξοπλισμό σας
από τη βροχή και τη σκόνη. Ανοίγει και κλείνει
εύκολα και περιλαμβάνει χαλύβδινα λούκια για
να φεύγουν τα νερά (προαιρετική επιλογή και
αξεσουάρ).

Άκαμπτο κάλυμμα καρότσας

Άκαμπτο κέλυφος με ή χωρίς παράθυρα

Άκαμπτο κάλυμμα που τοποθετείται εύκολα
και κλειδώνει, προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια
για το φορτίο που μεταφέρετε στην καρότσα
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Μόνο για μοντέλα με διπλή καμπίνα (Double
Cab). Ανθεκτικό κάλυμμα που κλειδώνει, στο
χρώμα του αμαξώματος (προαιρετική επιλογή
και αξεσουάρ σε Double Cab XL, XLT και
Limited)*.

+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.
Για έναν πλήρη κατάλογο αξεσουάρ, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr
Για μια συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordlifestylecollection.com.
*Διατίθεται από τα μοντέλα παραγωγής Νοεμβρίου 2019.
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Χαρακτηριστικά
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τουTransit24
Ford Transit24 Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση
οχημάτων
οχημάτων

Προγράμματα
Προγράμματα
συντήρησης
συντήρησης
Ford Ford
Protect
Protect
(FPSP)
(FPSP)

■

Συντήρηση
■ Συντήρηση
και Έλεγχος
και Έλεγχος
του οχήματος
του οχήματος
την ώρατην
πουώρα που Όταν πρόκειται
Όταν πρόκειται
για τη χρηματοδότηση
για τη χρηματοδότηση
του
του
περιμένετε
περιμένετε
επαγγελματικού
επαγγελματικού
σας οχήματος,
σας οχήματος,
το μέγεθος
το μέγεθος
και η εμπειρία
και η εμπειρία
Περισσότερη
Περισσότερη
προστασία,
προστασία,
λιγότερολιγότερο
άγχος. Προγραμματίστε
άγχος. Προγραμματίστε
Συντήρηση
■ Συντήρηση
αργά το αργά
βράδυ
το βράδυ
μας μάς μας
επιτρέπουν
μάς επιτρέπουν
να παρέχουμε
να παρέχουμε
ένα μεγάλο
έναεύρος
μεγάλο εύρος για το μέλλον
για τοκαι
μέλλον
αποφύγετε
και αποφύγετε
τα αυξανόμενα
τα αυξανόμενα
κόστη κόστη
προγραμμάτων.
προγραμμάτων.
συντήρησης.
συντήρησης.
Συντήρηση
■ Συντήρηση
κατά προτεραιότητα
κατά προτεραιότητα

■

Επισκευή
■ Επισκευή
οχήματος
οχήματος
εκτός κυκλοφορίας
εκτός κυκλοφορίας
(VOR)* (VOR)*

■

Παραλαβή
■ Παραλαβή
και παράδοση**
και παράδοση**

■

Έλεγχος
■ Έλεγχος
και διεκπεραίωση
και διεκπεραίωση
ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ

■

Αντικατάσταση
■ Αντικατάσταση
με ανάλογο
με ανάλογο
όχημα***
όχημα***

■

Ποιότητα
■ Ποιότητα
γνήσιωνγνήσιων
ανταλλακτικών
ανταλλακτικών
Ford
Ford

■

■

Ford Finance:
Ford Finance:
Προσφέρει
Προσφέρει
μια σειράμια
από
σειρά
χρηματοδοτικά
από χρηματοδοτικά Το προσωπικό
Το προσωπικό
σας πρόγραμμα
σας πρόγραμμα
προπληρωμένων
προπληρωμένων
προγράμματα
προγράμματα
για εσάςγια
πουεσάς
θέλετε
πουνα
θέλετε
αποκτήσετε
να αποκτήσετε
το δικό το δικό
συντηρήσεων
συντηρήσεων
Ford Protect
Ford Service
Protect Plan
Service
(FPSP)
Plan (FPSP)
σας όχημα.
σας όχημα.
περιλαμβάνει
περιλαμβάνει
όλα τα πλεονεκτήματα
όλα τα πλεονεκτήματα
συντήρησης
συντήρησης
στο
στο
Επισκεφθείτε
Επισκεφθείτε
τη διεύθυνση
τη διεύθυνση
www.ford.gr/ford-finance
www.ford.gr/ford-finance Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων
Επισκευαστών
Επισκευαστών
Ford,
Ford,

■

υποστηρίζει
υποστηρίζει
τον επιχειρησιακό
τον επιχειρησιακό
και προσωπικό
και προσωπικό
Ford Lease:
FordΑνεξάρτητα
Lease: Ανεξάρτητα
από το μέγεθος
από το μέγεθος
της επιχείρησής
της επιχείρησής
προγραμματισμό
προγραμματισμό
και εξασφαλίζει
και εξασφαλίζει
την αξιοπιστία
την αξιοπιστία
του
του
σας, η Ford
σας,Lease
η Ford
σας
Lease
υποστηρίζει
σας υποστηρίζει
από το πρώτο
από τοόχημα
πρώτο όχημα
οχήματός
οχήματός
σας.
σας.
Γρήγορος
■ Γρήγορος
και ακριβής
και ακριβής
διαγνωστικός
διαγνωστικός
έλεγχος έλεγχος
Ford
Ford
που θα επιλέξετε
που θα επιλέξετε
για την εξυπηρέτηση
για την εξυπηρέτηση
των αναγκών
των αναγκών
σας,
σας,
Δωρεάν
■ Δωρεάν
έλεγχος έλεγχος
οχήματος
οχήματος
Video Check
Video
ή Check
και eCheck
ή και eCheckπροσφέροντας
προσφέροντας
ολοκληρωμένες
ολοκληρωμένες
λύσεις μελύσεις
τα νέαμε τα νέα
Απλά επιλέξτε
Απλά επιλέξτε
το Ford Protect
το Ford Service
Protect Plan
Service
πουPlan
είναιπου
πιο είναι πιο
επαγγελματικά
επαγγελματικά
αυτοκίνητα
αυτοκίνητα
Ford.
Ford.
Τεχνικοί
■ Τεχνικοί
άρτια εκπαιδευμένοι
άρτια εκπαιδευμένοι
από τη Ford
από τη Ford
κατάλληλο
κατάλληλο
για τις δικές
για τις
σας
δικές
ανάγκες.
σας ανάγκες.
Υπάρχουν
Υπάρχουν
Επισκεφθείτε
Επισκεφθείτε
τη διεύθυνση
τη διεύθυνση
www.ford.gr/ford-lease
www.ford.gr/ford-lease
προγράμματα
προγράμματα
προπληρωμένων
προπληρωμένων
συντηρήσεων
συντηρήσεων
FPSP έως
FPSP έως
Δωρεάν
■ Δωρεάν
Έλεγχοι Έλεγχοι
και συμπλήρωση
και συμπλήρωση
υγρών ενδιάμεσα
υγρών ενδιάμεσα
των
των
και τα 5 χρόνια.
και τα 5Ο
χρόνια.
Εξουσιοδοτημένος
Ο Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής
Επισκευαστής
Ford
Ford
προγραμματισμένων
προγραμματισμένων
συντηρήσεων
συντηρήσεων
για ιδανική
γιααπόδοση
ιδανική απόδοση
Μόνο γιαΜόνο
επαγγελματίες
για επαγγελματίες
πελάτες.πελάτες.
θα
χαρεί
θα
να
χαρεί
σας
συμβουλεύσει
να
σας
συμβουλεύσει
για
το
προσωπικό
για
το
προσωπικό
σας
σας
του οχήματος
του οχήματος
πρόγραμμα
πρόγραμμα
Ford Protect
Ford Service
Protect Plan.
Service Plan.
Μη προγραμματισμένες
■ Μη προγραμματισμένες
επισκευές
επισκευές

■

Προτεραιότητα
■ Προτεραιότητα
για επείγουσες
για επείγουσες
επισκευές
επισκευές

■

Επιλογή
■ Επιλογή
τηλεματικής
τηλεματικής
διαχείρισης
διαχείρισης
στόλου οχημάτων
στόλου οχημάτων

■
■
■
■

■

■

■

Πρόγραμμα
Πρόγραμμα
Ford Protect
Ford Protect

Για να αυξηθεί
Για να αυξηθεί
η αξία μεταπώλησης
η αξία μεταπώλησης
του οχήματός
του οχήματός
σας, οι σας, οι
εγγυήσεις
εγγυήσεις
και τα προγράμματα
και τα προγράμματα
συντήρησης
συντήρησης
Ford Protect
Ford Protect
Επέκταση
Επέκταση
της αρχικής
της αρχικής
εγγύησης
εγγύησης
έως και τα
έως
8 και
χρόνια
τα 8με
χρόνια
το
με για
το καινούργια
για καινούργια
οχήματαοχήματα
μπορούνμπορούν
να μεταβιβαστούν
να μεταβιβαστούν
στον
στον
Δωρεάν
■ Δωρεάν
πανευρωπαϊκή
πανευρωπαϊκή
οδική βοήθεια
οδική βοήθεια
μετά απόμετά
κάθε
από κάθεπρόγραμμα
πρόγραμμα
Ford Protect.
Ford Protect.
νέο ιδιοκτήτη,
νέο ιδιοκτήτη,
αν αποφασίσετε
αν αποφασίσετε
να πουλήσετε
να πουλήσετε
το όχημάτοσας.
όχημά σας.
συντήρηση
συντήρηση
Επεκτείνετε
Επεκτείνετε
τη βασική
τηεγγύηση
βασική εγγύηση
των 2 ετών
τωνκαι
2 ετών και
Πακέτα
■ επέκτασης
Πακέτα επέκτασης
εγγύησης
εγγύησης
Ford Protect
Ford ανάλογα
Protect ανάλογα
με
με
απολαμβάνετε
απολαμβάνετε
το αυτοκίνητό
το αυτοκίνητό
σας χωρίς
σας
κανένα
χωρίς κανένα
τις ανάγκες
τις ανάγκες
σας
σας
προβληματισμό
προβληματισμό
για πολλά
για
ακόμα
πολλάχρόνια.
ακόμαΤο
χρόνια.
πρόγραμμα
Το πρόγραμμα
Ένα τηλέφωνο
■ Ένα τηλέφωνο
εξυπηρέτησης
εξυπηρέτησης
για όλες για
τις όλες
υπηρεσίες
τις υπηρεσίες
της
της
Ford Protect
Ford προσφέρει
Protect προσφέρει
μια σειράμια
από
σειρά
πλεονεκτήματα
από πλεονεκτήματα
Ford
Ford
όπως: όπως:

Αποτελεσματικότητα,
Αποτελεσματικότητα,
ακρίβειαακρίβεια
και ευκολία
και είναι
ευκολία
τα κύρια
είναι τα κύρια
■
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
του προγράμματος
του προγράμματος
εξυπηρέτησης
εξυπηρέτησης
■
επαγγελματικών
επαγγελματικών
οχημάτων
οχημάτων
Ford Transit24.
Ford Transit24.
Είτε λοιπόν
Είτε λοιπόν
■
πρόκειται
πρόκειται
για συντήρηση,
για συντήρηση,
είτε για επισκευή,
είτε για επισκευή,
φροντίστε
φροντίστε
να
να
απευθυνθείτε
απευθυνθείτε
σε μας. σε μας.
■

Υψηλή■ ευελιξία
Υψηλή ευελιξία
σε διάρκεια
σε διάρκεια
και χιλιόμετρα
και χιλιόμετρα
Κάλυψη
■ Κάλυψη
από απροσδόκητα
από απροσδόκητα
κόστη επισκευής
κόστη επισκευής
Προστασία
■ Προστασία
κατά τα κατά
ταξίδια
ταστο
ταξίδια
εξωτερικό
στο εξωτερικό
Μεγαλύτερη
■ Μεγαλύτερη
διάρκειαδιάρκεια
ζωής γιαζωής
το Ford
για σας
το Ford σας

■ Προστατεύεται
■ Προστατεύεται
η αξία μεταπώλησης
η αξία μεταπώλησης
του αυτοκίνητου
του αυτοκίνητου
Για περισσότερες
Για περισσότερες
πληροφορίες
πληροφορίες
και για να
και
βρείτε
για νατοβρείτε το
σας
σας
κατάστημα
κατάστημα
που σαςπου
εξυπηρετεί,
σας εξυπηρετεί,
επισκεφθείτε
επισκεφθείτε
τη διεύθυνση
τη διεύθυνση
www.ford.gr
www.ford.gr

*Οι επισκευές*Οι
αρχίζουν
επισκευές
τηναρχίζουν
ίδια εργάσιμη
την ίδια
ημέρα
εργάσιμη
(αν τοημέρα
όχημα(αν
έλθει
το όχημα
πριν από
έλθει
τις 3:00
πριν από
μ.μ.)τις
ή τουλάχιστον
3:00 μ.μ.) ή τουλάχιστον
εντός 24 ωρών
εντός
από24την
ωρών
άφιξή
από
του.
τηνΟιάφιξή
επισκευές
του. Οι
οχημάτων
επισκευέςεκτός
οχημάτων
κυκλοφορίας
εκτός κυκλοφορίας
πρέπει να ολοκληρωθούν
πρέπει να ολοκληρωθούν
εντός 24 ωρών.
εντός 24 ωρών.
**Μπορούμε**Μπορούμε
να παραλάβουμε
να παραλάβουμε
το όχημά σαςτομεόχημά
ραντεβού,
σας μεεφόσον
ραντεβού,
βρίσκεται
εφόσον
σεβρίσκεται
εύλογη απόσταση,
σε εύλογη(με
απόσταση,
πρόσθετο
(μεκόστος)
πρόσθετο
και να
κόστος)
σας τοκαι
παραδώσουμε
να σας το παραδώσουμε
κατά τον ίδιοκατά
τρόπο.
τονΠλένουμε
ίδιο τρόπο.
επίσης
Πλένουμε
το όχημά
επίσης
σαςτογια
όχημά
να σας
σαςτογια
παραδώσουμε
να σας το παραδώσουμε
σε άψογη κατάσταση.
σε άψογη κατάσταση.
***Η αντικατάσταση
***Η αντικατάσταση
με ανάλογο όχημα
με ανάλογο
δεν ισχύει
όχημα
γιαδεν
εξειδικευμένα
ισχύει για εξειδικευμένα
ή τροποποιημένα
ή τροποποιημένα
οχήματα. οχήματα.
ΣημαντικέςΣημαντικές
πληροφορίες:
πληροφορίες:
Ford Lease, Σε
Ford
Συνεργασία
Lease, Σε με
Συνεργασία
την ALD Automotive,
με την ALD Automotive,
Αγίου Γερασίμου
Αγίου2 Γερασίμου
και Τριών Ιεραρχών
2 και Τριών
1, 17455,
Ιεραρχών
Άλιμος,
1, 17455,
T 210Άλιμος,
48.40.040
T 210F48.40.040
210 48.40.120
F 210
M48.40.120
fordlease.gr@aldautomotive.com
M fordlease.gr@aldautomotive.com
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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.



    
      



Δύναμη





 






 






 





201 g/km*

 










 











   



 



    





        

         

157 kW
(213 ίπποι)
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Οικονομία καυσίμου και εκπομπές CO2





500 Nm

 
 


 






Regular Cab 4x4






Διαστάσεις
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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
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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

–





–

–









   
    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.

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207006. FoE T44E
1219/GRC gr
Μάρτιος 2019.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2019.5 GRC gr

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.

