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JEDNODUCHÝ SPÔSOB
AKO JAZDIŤ NA NOVOM
VOZIDLE
FORD RANGER
OBJAVUJTE

VYBERAJTE

PERSONALIZUJTE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Sabre Orange
(voliteľná výbava) s 18-palcovými diskami kolies z ľahkej zliatiny Medium
Boulder Grey (voliteľná výbava).

1

OBJAVUJTE

VÁŠ ODOLNÝ PARTNER
Ford Ranger je pick-up, ktorý vám pomôže čeliť akejkoľvek
výzve. Vďaka viac technológiám ako kedykoľvek predtým,
vynikajúcemu pohodliu v interiéri a sérii inteligentných
asistenčných a bezpečnostných prvkov pre vodiča je to
jediné úžitkové vozidlo s dostatočným pohonom, ktoré sa
vyrovná tomu vášmu.

Zobrazené vozidlo má výbavu, ktorá je k dispozícii za príplatok.

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Moondust
Silver (voliteľná výbava).

1 OBJAVUJTE
ŽITE SVOJ ŽIVOT NAPLNO
JEHO HÚŽEVNATOSŤ SIAHA HLBOKO
Ford Ranger, vyrobený pre potreby moderného sveta, je vždy
pripravený na prácu alebo zábavu. Je dosť ťažké jazdiť celý týždeň a
potom cez víkend prevážať vodné skútre alebo štvorkolku na off-road
trasách. Pridajte k tomu vynikajúcu kombináciu ťažnej sily, palivovej
úspornosti a pokročilých jazdných technológií a najpredávanejší
pick-up* v Európe dokáže premeniť každú cestu na nezabudnuteľné
dobrodružstvo.

Zobrazené vozidlo má výbavu, ktorá je k dispozícii za príplatok.
*Na základe najnovších dostupných údajov z konca decembra 2020 pre 20 európskych hlavných trhov, kde je
značka Ford zastúpená prostredníctvom národných obchodných spoločností. 20 európskych trhov zahŕňa:
Rakúsko, Belgicko, Veľká Británia, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko,
Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Sabre Orange (voliteľná
výbava).

1 OBJAVUJTE
JE NAVRHNUTÝ OKOLO VÁS
Sofistikovanosť a remeselná zručnosť sa vo Forde Ranger dokonale
spájajú. Bez ohľadu na váš cieľ alebo vašu spoločnosť na cestách,
jeho modernizovaný interiér vás odmení rovnakou úrovňou luxusu a
štýlu, ktoré by ste bežne očakávali u SUV.
V modeli Wildtrak (zobrazený) sú ergonomicky tvarované sedadlá
čiastočne čalúnené kožou a majú reliéfne logo Wildtrak a elektricky
nastaviteľné sedadlo vodiča v 8 smeroch vám poskytne mimoriadne
pohodlné sedenie.
Premyslený dizajn vozidla Ranger ponúka množstvo vyspelých funkcií
a technológií a ponúka palubný modem FordPass Connect* a systém
Ford SYNC 3 s 8-palcovým (20,3 cm) farebným dotykovým
displejom a navigáciou*†, ktorý vám pomôže aj v tých najťažších
pracovných dňoch.

*Dostupnosť sa líši v závislosti od série.
†Nešoférujte, keď ste rozrušený. Ak je to možné, používajte hlasové systémy; počas jazdy nepoužívajte ručné
zariadenia. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď je na vozidle zaradený prevodový stupeň. Nie všetky
funkcie sú kompatibilné so všetkými telefónmi.

Ranger Wildtrak Double Cab vo farbe Sabre Orange s kožou Ebony/Journey Grain
vo farbe Ebony (štandardná výbava).

1 OBJAVUJTE
PRIPRAVENÝ NA KAŽDÚ
VÝZVU
Ak chcete správne splniť úlohu, nechajte Ranger, aby to urobil za vás.
Ranger, ktorý ponúka vynikajúcu kombináciu pohonu všetkých
štyroch kolies, pôsobivého výkonu a trakcie, s maximálnou ťažnou
kapacitou až 3 500 kg*, je taký silný a odolný, že vôbec nebudete veriť
tomu, že práve ťaháte plne naložený príves. Výnimočná schopnosť
brodenia vozidla Ranger znamená, že je navrhnuté tak, aby zdolalo
vodu až do hĺbky 800 mm (850 mm pri modely Ranger Raptor)**, a
môže tak znamenať rozdiel medzi tým, či sa dostanete alebo
nedostanete do cieľa.

Poznámka Pred jazdou v teréne sa vždy riaďte návodom na obsluhu. Dodržiavajte všetky zákony a jazdite na
určených terénnych trasách a v určených rekreačných oblastiach. Pri jazde cez vodu je potrebná opatrnosť a
zodpovedajúcim spôsobom treba znížiť rýchlosť. Keď máte pripojený príves, je dôležité, aby mal primeranú
hmotnosť za účelom zachovania trakcie všetkých kolies.
*Maximálna záťaž prívesu sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, výbavy a počtu cestujúcich.
**Snažte sa vyhýbať vodnej hladine vyššej ako je dno nábojov a postupujte pomaly. Podrobné informácie o
jazde vo vode nájdete v návode na obsluhu.
Zobrazené vozidlo má výbavu, ktorá je k dispozícii za príplatok.

Ranger XLT Double Cab v metalickej farbe karosérie Blue Lightning (voliteľná
výbava).

1 OBJAVUJTE
RAPTOR, ULTIMATÍVNY
RANGER
Senzačný Ford Ranger Raptor je najhúževnatejší a najvýkonnejší
Ranger v histórii. Vyvinutý spoločnosťou Ford Performance pre
skutočných off-road nadšencov, kombinuje obrovský výkon so
sebavedomím a istotou.
Ranger Raptor poháňa dieselový motor 2,0 l Ford EcoBlue Bi-Turbo.
Poskytuje výkon 213 k (157 kW) a krútiaci moment 500 Nm a systém
pohonu všetkých kolies modelu Raptor poháňa prostredníctvom
10-stupňovej automatickej prevodovky, ktorá zabezpečuje správny
prevodový stupeň v každom okamihu.
Jeho unikátny, extra zosilnený rám podvozku, ktorý je vyrobený tak,
aby odolal náročným podmienkam v teréne, využíva vysoko
pevnostnú, legovanú oceľ, ktorá odolá aj tomu najdrsnejšiemu
prostrediu. Zatiaľ čo pretekárske off-roadové odpruženie FOX Pro
(štandardná výbava) bolo špeciálne navrhnuté tak, aby si poradilo aj
s náročným terénom pri jazde vysokou rýchlosťou, uľahčovalo skoky a
jazdu cez vyjazdené koľaje a pomohlo vám udržať absolútnu kontrolu
nad vozidlom v každej situácii.

Ranger Raptor Double Cab v metalickej farbe karosérie Ford Performance Blue
(voliteľná výbava).

1 OBJAVUJTE
PREVEZMITE KONTROLU
Interiér vozidla Ranger Raptor ponúka silnú kombináciu športového
vzhľadu a komfortu najvyššej úrovne, vďaka čomu budete mať všetko
pevne pod kontrolou.
Odpružené predné športové sedadlá sú špeciálne navrhnuté pre
jazdu v teréne a využívajú technicko-semišový materiál pre lepšiu
priľnavosť. V celom interiéri nájdete exkluzívne modré prešívanie a
kožené prvky. Dokonca aj perforovaný kožený volant má špeciálny
dizajn s označením stredovej polohy a logom Raptor a je vybavený
magnéziovými pádlami radenia pre manuálne radenie prevodových
stupňov.
Ranger Raptor je vybavený aj systémom Terrain Management System
so šiestimi voliteľnými režimami jazdy, ktoré umožňujú optimalizovať
jeho výkon pre širokú škálu terénnych a jazdných podmienok.
Odteraz budete hľadieť na každú cestu a každú jazdu z úplne inej
perspektívy.

Ranger Raptor Double Cab s kožou Soho Grain s nádychom farby Ebony/
Dinamica Auto (štandardná výbava).

1 OBJAVUJTE
ELEKTRICKÝ VYSÚVACÍ
KRYT
UDRŽIAVA VAŠE VECI V BEZPEČÍ
Vďaka elegantnému dizajnu a čistému profilu ponúka nový elektrický
vysúvací kryt vozidla Ranger zvýšenú bezpečnosť a ochranu pred
prírodnými živlami. (Voliteľná výbava pre model Wildtrak Double Cab)
■
■

■

■

Elektrické ovládanie využíva vlastný elektrický systém vozidla
Funkcia Anti-pinch zasúva roletu o malý kúsok pri zistení akejkoľvek
prekážky
Ice break režim nahradí funkciu Anti-pinch v chladných
poveternostných podmienkach, aby sa mohol systém zbaviť ľadu
Koľajničky pre nosiče prebiehajú po každej strane nákladového
priestoru, čo vám umožňuje namontovať doplnkovú výbavu podľa
potreby

Ovládanie vysúvacieho krytu
Elektrický vysúvací kryt vozidla Ranger je ľahko ovládateľný z kľúčenky, palubnej
dosky na strane vodiča alebo vo vnútri nákladového priestoru.

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Sabre Orange (voliteľná
výbava).

1 OBJAVUJTE
RANGER CHASSIS CAB
Nový Ford Ranger Chassis Cab je ideálnym darcovským vozidlom na
prestavby, ktoré vyhovuje širokému spektru špeciálnych aplikácií,
vrátane stavebníctva, komunálnych služieb, lesníctva, armády a
záchranárov. Vďaka robustnej konštrukcii karosérie na ráme a
štandardnému pohonu všetkých štyroch kolies je vozidlo Ranger
Chassis Cab určené pre zákazníkov, ktorí pracujú v najnáročnejších
podmienkach a zároveň potrebujú ťažké terénne vozidlo na prepravu
svojej špeciálnej výbavy.
Štandardné funkcie zahŕňajú
■

■

■

■

Konštrukcia Single Cab umožňuje maximálnu dĺžku prestavby za
kabínou 2 518 mm

Zadné odpruženie listovými perami do náročných podmienok
a plochý zadný povrch poskytujú všestranný základ pre špeciálne
prestavby
Celková hmotnosť vozidla (GVM) 3 270 kg* a ťažná kapacita 3
500 kg** umožňujú konštruktérom vyrábať vozidlá s výraznou
schopnosťou ťahania nákladu
2,0-litrový dieselový motor Ford EcoBlue s výkonom 170 k
zabezpečuje krútiaci moment 420 Nm a jazdí prostredníctvom
šesťstupňovej manuálnej prevodovky

Ranger Chassis Cab môže byť ďalej doplnený o rad špeciálnych
doplnkov Ford vrátane elektrického konektora ťažného zariadenia,
vysokovýkonných batérií pre zvýšené elektrické zaťaženie a rozhrania
na prepojenie konverzií a signálov vozidla – napríklad na zabránenie
pohybu karosérie vyklápača, pokiaľ vozidlo nie je zaparkované a v
neutrálnom prevodovom stupni. Podrobnosti získate u
autorizovaného predajcu vozidiel Ford.
*Náklad a nosnosť sú obmedzené hmotnosťou a rozložením hmotnosti.
**Maximálna záťaž prívesu sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, výbavy a počtu cestujúcich.

Ranger XL Chassis Cab vo farbe karosérie Frozen White solid (štandardná výbava).

1 OBJAVUJTE
PÔSOBIVÁ SCHOPNOSŤ
ŤAHANIA PRÍVESU
Pokiaľ ide o ťahanie ťažkých nákladov, Ranger predstavuje osobitnú
kapitolu. S užitočným zaťažením presahujúcim 1 tonu* a možnosťou
ťahať príves† až do hmotnosti 3 500 kg** sa môžete pustiť do tých
najťažších úloh a odtiahnuť aj tie najťažšie bremená. Ďalšia dávka
dôvery prichádza zo systému Stabilizácie prívesuØ1), ktorý je určený na
detekciu „rozkmitania“ alebo rozhojdania prívesu, ktorý v prípade
potreby znižuje rýchlosť vozidla tak, aby bolo ťahanie prívesu vždy
pod kontrolou. Systém spomalí vozidlo pomocou bŕzd a v prípade
potreby zníži krútiaci moment motora. (Štandardná výbava,
aktivovaná s voliteľným ťažným zariadením Ford)

Zadná kamera s asistentom na uchytenie prívesu
Zaraďte spiatočku a na obrazovke multifunkčného displeja†† sa zobrazí pohľad
dozadu. Prekrývajúce sa línie na obraze kamery ukazujú, kam vozidlo smeruje.
(Štandardná výbava pre modely Limited a vyššie. Nie je k dispozícii pre model
Chassis Cab)
*Náklad a nosnosť sú obmedzené hmotnosťou a rozložením hmotnosti.
**Maximálna záťaž prívesu sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, výbavy a počtu cestujúcich.
†Raptor, užitočné zaťaženie 620 kg, schopnosť ťahania prívesu až do 2 500 kg.
††Kamery fungujú iba pri rýchlostiach nižších ako 10 km/h.
ØPoužíva senzory. 1)Bezpečnostná funkcia.

Ranger XLT Double Cab v metalickej farbe karosérie Blue Lightning (voliteľná
výbava).

1 OBJAVUJTE
KAMKOĽVEK VÁS CESTA ZAVEDIE
Ford Ranger má dlhoročnú reputáciu ako jeden z najschopnejších pick-upov vo svojej triede. So svojím
systémom pohonu všetkých kolies s funkciou kontroly stability kolies a kontroly trakcie – navyše k
elektronickej uzávierke zadného diferenciálu – je všestranný Ranger ideálny pre náročný pracovný týždeň,
po ktorom nasleduje dobrodružný víkend v teréne. Dômyselné prvky zahŕňajú dvere batožinového priestoru
na prepravu nákladu, ktoré majú nosnosť až 220 kg a funkciu EasyLift, ktorá znižuje námahu potrebnú pri
zdvíhaní a spúšťaní zadných dverí batožinového priestoru (štandardná výbava pre modely XLT a vyššie). A
univerzálne terénne pneumatiky† zvyšujúce priľnavosť na všetkých štyroch kolesách (štandardná výbava
pre model Raptor, možnosť pre všetky ďalšie série).

10-rýchlostná automatická prevodovka

Asistent rozjazdu do kopcaØ2)

10-stupňová automatická prevodovka vozidla Ranger
zaručuje, že bude zaradený vždy správny prevodový stupeň.
(Štandardná výbava pre model Raptor a ako voliteľná
výbava pre modely Limited a Wildtrak s motorom Ford
EcoBlue s výkonom 170 k (420 Nm) alebo 213 k (500 Nm))

Dočasne zabraňuje pohybu vzad dolu kopcom pri
prestúpení z brzdového pedála na pedál akcelerátora.
Funguje pri jazde vpred aj vzad, a preto je ideálny na
ťahanie veľkých nákladov. (Štandardná výbava)

ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
†Univerzálne terénne pneumatiky dostupné na trhoch pre ľavostrannú premávku.
Zobrazené vozidlo má výbavu, ktorá je k dispozícii za príplatok.

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Moondust Silver (voliteľná výbava).

1 OBJAVUJTE
PRIPOJENÉ NA 100 %
FORDPASS
Využite maximálny zážitok z prepojeného vozidla vďaka aplikácii FordPass s
inteligentnými vzdialenými funkciami
■

■

Diaľkové zamykanie a odomykanie Zónové odomykanie vám umožňuje
samostatne ovládať kabínu a veko nákladného priestoru, takže môžete
niekomu umožniť prístup do kabíny a zároveň udržať zabezpečený váš
batožinový priestor
Diaľkové štartovanie Zaistite, aby boli vaše vozidlá pripravené na
nasledujúci deň tým, že ich naštartujete na diaľku. To dokonca rozmrazí
čelné sklo a aktivuje vyhrievanie sedadiel† a volantu† v chladné zimné ráno

Stiahnite si aplikáciu FordPass z App Store alebo ju získajte na Google Play.

ZOZNÁMTE SA S NOVÝM NAJLEPŠÍM PRIATEĽOM
VÁŠHO TELEFÓNU
SYSTÉM FORD SYNC 3
Dostupný systém Ford SYNC 3 sa bez problémov prepojí s vaším
smartfónom a umožní vám ovládať všetky funkcie, od telefónnych hovorov
a textových správ až po hudbu a satelitnú navigáciu – všetko pomocou
8-palcovej (20,3 cm) dotykovej obrazovky alebo výnimočne jednoduchých
hlasových povelov*. Aktualizácie máp vám pomôžu zostať na správnej ceste
a doraziť včas a po registrácii vozidla sú určitú dobu bezplatné. (Voliteľne
s navigáciou)

FUNKCIE SYSTÉMU SYNC 3*
■

■
■

■

■

Poznámka FordPass Pro je bezplatná aplikácia, ktorá je kompatibilná s vybranými platformami smartfónov a je k dispozícii
na stiahnutie. Budúce funkcie môžu byť spoplatnené a môžu sa účtovať poplatky za správy a dáta.
†Pokiaľ je súčasťou výbavy.
Aplikácia FordPass Pro je dostupná na vybraných trhoch. Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu vozidiel Ford.

Spravujte svoj telefón, hudbu, aplikácie a navigáciu pomocou
jednoduchých hlasových povelov
Počúvajte nahlas čítané textové správy
Núdzový asistent** pomáha cestujúcim vykonať núdzové volanie
a poskytne záchranným zložkám údaje o polohe vozidla v ich materinskom
jazyku
Ovládajte aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou funkcie
AppLink, zatiaľ čo vám Apple CarPlay a Android Auto umožní ovládať
rozhranie vášho smartfónu prostredníctvom domovskej obrazovky
systému SYNC 3, ako keby ste svoj telefón držali v ruke
Farebná dotyková obrazovka podporuje viacdotykové gestá „potiahnutia
prstom“ a „priblíženie alebo oddialenie obsahu pomocou prstov“

Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. Niektoré funkcie systému SYNC 3 vyžadujú dátové pripojenie, takže sa budú účtovať
poplatky za prenos dát. Najnovšie informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto.
*Nešoférujte, keď ste rozrušený. Ak je to možné, používajte hlasové systémy; počas jazdy nepoužívajte ručné zariadenia. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď je na vozidle zaradený prevodový stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so
všetkými telefónmi.
**Núdzový asistent Ford je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po
dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.

1 OBJAVUJTE
AKTÍVNY PARKOVACÍ ASISTENTØ2)
Keď chcete váš Ford Ranger zaparkovať, Aktívny parkovací asistent
dokáže identifikovať vhodné parkovacie miesto a automaticky riadiť
vozidlo do alebo z paralelného parkovacieho miesta, pričom vy
ovládate len pedále a prevodové stupne. (Voliteľná výbava pre
modely Limited a Wildtrak)

ASISTENT PREDCHÁDZANIA KOLÍZIAMØ2) A
AKTÍVNE BRZDENIEØ2)
Asistent predchádzania kolíziám je navrhnutý tak, aby monitoroval
vašu vzdialenosť od iných vozidiel – dokonca aj v tme – a môže vás
varovať pred potenciálnou kolíziou. Ak nezareagujete na varovné
signály systému, Aktívne brzdenie vytvorí tlak v brzdovom systéme,
aby sa zvýšila účinnosť pri brzdení. Ak systém zistí, že môže dôjsť ku
kolízii, Aktívne brzdenie je navrhnuté tak, že automaticky použije
brzdy, aby pomohlo znížiť následky čelných kolízií. (Štandardná
výbava)

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM (ESC)Ø1)

DETEKCIA CHODCOVØ2)

Zachytí situáciu, keď sa odchyľujete od zvolenej línie, a snaží sa vás
udržať v stope pomocou automatickej regulácie brzdenia a výkonu
motora. Kontrola trakcieØ1) je navrhnutá tak, aby obmedzovala
nadmerný preklz kolies a zlepšovala priľnavosť pri neustálom
sledovaní a nastavovaní krútiaceho momentu privádzaného na
jednotlivé kolesá. (Štandardná výbava)

Technológia detekcie chodcov od spoločnosti Ford využíva na
detekciu osôb na ceste kameru a radar nasmerované dopredu a
automaticky aktivuje brzdy, pokiaľ vodič nereaguje na varovania.
Pokiaľ systém detekuje chodca a vyhodnotí, že hrozí kolízia, vodiča
najprv upozorní zvukovým poplachom a vizuálnou výstrahou. Ak
vodič nereaguje, systém pripraví brzdový systém a ak vodič stále
nereaguje, brzdy sa automaticky aktivujú. (Štandardná výbava)

Používa senzory.
Bezpečnostná funkcia.
2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu
riadiť vozidlo.
Nezabúdajte, že ani pokročilá technológia nedokáže prekonať fyzikálne zákony. Vždy je možné stratiť kontrolu
nad vozidlom v dôsledku nevhodného jazdného úkonu vodiča vzhľadom na podmienky.

Používa senzory.
2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu
riadiť vozidlo.
Zobrazené vozidlo má výbavu, ktorá je k dispozícii za príplatok.

Hore: Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Sabre Orange

Hore: Ranger Limited Double Cab v metalickej farbe karosérie Moondust Silver

(voliteľná výbava).

(voliteľná výbava).

Dole: Ranger Limited Double Cab.

Dole: Ranger Limited Double Cab.

Ø

1)

Ø

1 OBJAVUJTE
ADAPTÍVNY TEMPOMATØ2)

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK2)

Nastavte si želanú rýchlosť a adaptívny tempomat dokáže udržiavať
prednastavený odstup od vozidla pred vami. Ak snímače
zaznamenajú spomalenie premávky pred vozidlom, vaše vozidlo je
navrhnuté tak, aby automaticky spomalilo. Keď sa premávka pred
vami uvoľní, vozidlo sa vráti späť k prednastavenej rýchlosti jazdy.
(Dostupná výbava pre modely Limited a Wildtrak)

Automaticky číta štandardné značky s maximálnou rýchlosťou a
posledné rýchlostné obmedzenie zobrazí na prístrojovom paneli.
(Štandardná výbava)

ŠTARTOVACIE TLAČIDLO FORD POWER

DVOJZÓNOVÁ KLIMATIZÁCIA S ELEKTRONICKÝM
AUTOMATICKÝM RIADENÍM TEPLOTY (DEATC)

Systém Ford KeyFree umožňuje zamknúť a odomknúť dvere a
batožinový priestor a naštartovať motor bez toho, aby ste kľúč museli
vybrať z vrecka alebo tašky. Pasívny senzor vo vozidle dokáže v
okruhu 1,2 m zistiť, že sa približujete k vozidlu. (Štandardná výbava
pre modely Limited, Wildtrak a Raptor)

Používa senzory.
Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu
riadiť vozidlo.
Ø

2)

Klimatizačný systém DEATC modelu Ranger sa dá nastaviť
samostatne pre vodiča a spolujazdca, s rozdielom teplôt medzi nimi
až 4°C. (Štandardná výbava pre modely Limited, Wildtrak a Raptor,
voliteľná výbava pre model XLT)

2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu
riadiť vozidlo.

Hore: Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie Sabre Orange
(voliteľná výbava).

Hore: Ranger Wildtrak Double Cab vo farbe Mettle s kožou Ebony/Journey Grain

Dole: Ranger Wildtrak Double Cab vo farbe Mettle s kožou Ebony/Journey Grain vo

vo farbe Ebony (štandardná výbava).

farbe Ebony (štandardná výbava).

2

SERIES

FORD RANGER
SILA VÝBERU
Ako sa na takéto všestranné vozidlo patrí, Ford Ranger je dostupný v rade štýlov karosérie a sérií, vďaka
čomu si môžete vybrať tú správnu verziu.

VYBERAJTE

XL
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy
■
■
■

16-palcové oceľové kolesá
Predný nárazník vo farbe karosérie
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

Kľúčové prvky vnútornej výbavy
■

■
■
■

Mediálny rozbočovač príslušenstva s rádiom DAB,
pripojením Bluetooth® a USB, obrazovka TFT a 4
reproduktory
Elektronický stabilizačný systém (ESC)
Manuálna klimatizácia
Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti

Štýly karosérie
Double Cab

Motory
Nafta
2,0 l EcoBlue TDCi 170 PS (125 kW) (420 Nm)

Poznámka Slovné spojenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Ford Motor Company Limited a jej pridruženými spoločnosťami je na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú majetkom ich jednotlivých vlastníkov.

2 VYBERAJTE

SERIES

XLT

Kľúčové prvky vonkajšej výbavy navyše
k výbave XL
■
■

■
■

■

16-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Silver
Maska chladiča a kľučky dverí s chrómovou
povrchovou úpravou
Plastové bočné stúpadlo
Ochrana nákladového priestoru s vnútornými hákmi
na uchytenie a zásuvkou nákladového priestoru
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá s chrómovou povrchovou úpravou

Kľúčové prvky vnútornej výbavy navyše
k výbave XL
■

■

Mediálny rozbočovač príslušenstva s pripojením
Bluetooth® a USB, klaster strednej série, dotyková
obrazovka MFD TFT, stredová konzola v strednej
úrovni a 6 reproduktorov
Kožený volant s multimediálnymi ovládačmi

Štýly karosérie
Double Cab

Motor
Nafta
2,0 l EcoBlue TDCi 170 PS (125 kW) (420 Nm)
2,0 l EcoBlue TDCi 213 PS (157 kW) (500 Nm)

Poznámka Slovné spojenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Ford
Motor Company Limited a jej pridruženými spoločnosťami je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich jednotlivých
vlastníkov.

2 VYBERAJTE

SERIES

Limited

Kľúčové prvky vonkajšej výbavy navyše
k výbave XLT
■
■
■
■

■

■

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Silver
Zadná cúvacia kamera
Predné a zadné parkovacie snímače
Elektricky ovládané a vyhrievané, elektricky
sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá s chrómovou
povrchovou úpravou
Rúrková chrómová športová tyč s vysoko
namontovaným brzdovým svetlom

Kľúčové prvky vnútornej výbavy navyše
k výbave XLT
■

■
■

Mediálny rozbočovač príslušenstva s pripojením
Bluetooth® a USB, klaster vysokej série, dotyková
obrazovka MFD TFT a 6 reproduktorov
Elektrochromatické spätné zrkadlo
Dvojzónová klimatizácia s elektronickým
automatickým riadením teploty (DEATC)

Štýly karosérie
Double Cab

Motory
Nafta
2,0 l EcoBlue TDCi 170 PS (125 kW) (420 Nm)
2,0 l EcoBlue TDCi 213 PS (157 kW) (500 Nm)

LED projekčné svetlomety
Poznámka Slovné spojenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Ford
Motor Company Limited a jej pridruženými spoločnosťami je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich jednotlivých
vlastníkov.

2 VYBERAJTE

SERIES

Wildtrak

Kľúčové prvky vonkajšej výbavy navyše
k výbave Limited
■
■

■
■

■

18-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Bolder Grey
Plastové bočné stúpadlo s vložkami Matte Brushed
Silver
Hliníkové strešné lyžiny
Elektricky ovládané a vyhrievané, elektricky sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením priestoru pred
dverami a povrchovou úpravou Boulder Grey
Maska chladiča, kľučky dverí, športový rám a zadný
nárazník so schodovým dizajnom a povrchovou
úpravou Boulder Grey

Kľúčové prvky vnútornej výbavy navyše
k výbave Limited
■

■

■

Mediálny rozbočovač príslušenstva s pripojením
Bluetooth® a USB, dotyková obrazovka MFD TFT,
navigácia a 6 reproduktorov
Čiastočná koža s oranžovým prešívaním a vyšívaným
logom Wildtrak
Kožený športový volant s multimediálnymi ovládačmi

Štýly karosérie
Double Cab

Motory
Nafta
2,0 l EcoBlue TDCi 170 PS (125 kW) (420 Nm)
2,0 l EcoBlue TDCi 213 PS (157 kW) (500 Nm)

Poznámka Slovné spojenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Ford
Motor Company Limited a jej pridruženými spoločnosťami je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich jednotlivých
vlastníkov.

2 VYBERAJTE

SERIES

Raptor

Kľúčové prvky vonkajšej výbavy
■

■
■
■
■
■

17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny Dyno Grey s
univerzálnymi terénnymi pneumatikami
Jedinečná predná mriežka chladiča Raptor
Čierny rolovací kryt
Odpruženie FOX Pro
Prípojka ťažného zariadenia s 13-kolíkovou zásuvkou
LED projekčné svetlomety

Kľúčové prvky vnútornej výbavy
■

■

Mediálny rozbočovač príslušenstva s rádiom DAB,
pripojením Bluetooth® a USB, dotyková obrazovka
MFD TFT, navigácia a 6 reproduktorov
10-rýchlostná automatická prevodovka

Hlavné prvky výbavy na želanie
■

Štýl karosérie
Double Cab 4x4

Motor
Nafta
2,0 l EcoBlue 213 k (157 kW) (500 Nm)

Zadné dvere a zadná strana so špeciálnou nálepkou
Raptor
Poznámka Slovné spojenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Ford
Motor Company Limited a jej pridruženými spoločnosťami je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich jednotlivých
vlastníkov.

3

PERSONALIZUJTE
Zvoľte si svoju farbu karosérie,
kolesá, voliteľnú a doplnkovú
výbavu, aby bol Ford Ranger
nezameniteľne váš.

FARBY KAROSÉRIE

ŽIVOT V ÚŽASNÝCH FARBÁCH

Frozen White

Agate Black

Blue Lightning

Diffused Silver

Nemetalická farba karosérie

Metalická farba karosérie*

Metalická farba karosérie*

Metalická farba karosérie*

(nie je k dispozícii pre modely Wildtrak ani

(nie je k dispozícii pre modely Wildtrak ani

Raptor)

Raptor)

Ford Ranger vďačí za svoj krásny a odolný exteriér
špeciálnemu viacfázovému procesu lakovania. Od
oceľových častí karosérie so vstreknutým
voskom až po odolný vrchný lak, nové
materiály a procesy nanášania
zabezpečujú, že si váš Ranger
zachová svoj pekný vzhľad
po mnoho ďalších rokov.
Moondust Silver

Sea Grey

Sabre Orange

Metalická farba karosérie*

Metalická farba karosérie*

Metalická farba karosérie*

(nie je k dispozícii pre model Raptor)

(nie je k dispozícii pre model Raptor)

(Iba pre model Wildtrak)

Conquer Grey
Nemetalická farba karosérie
(iba pre model Raptor)

*Metalické farby sú na prianie, za príplatok.
Poznámka Použité obrázky vozidiel slúžia iba na ilustráciu farebných odtieňov karosérie
a nemusia presne zodpovedať popisovanému vozidlu. Farby a čalúnenia vyobrazené v
tejto brožúre sa môžu líšiť od skutočných farieb v dôsledku obmedzení použitých
tlačových procesov.

Pozinkovanie
Ford Performance Blue
Metalická farba karosérie* (iba pre model Raptor)

12-ročná záruka na prehrdzavenie
Ford Ranger vďačí za svoj odolný exteriér dôkladnému viacfázovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so vstreknutým
voskom až po vrchný odolný lak, nové materiály a procesy aplikácie zabezpečujú, že si zachová svoj pekný vzhľad po mnoho ďalších
rokov.

Fosforový nástrek

Elektronástrek

Základná farba

Vrchný nástrek

Priehľadný nástrek

3 PERSONALIZUJTE ČALÚNENIE

Látka Circuit v prevedení Ebony/Pulse vo farbe Ebony
Štandardná výbava pre model XL

Látka Penta v prevedení Ebony/Catalyst vo farbe

Koža Soho Grain v prevedení Ebony/Soho Grain vo

Štandardná výbava pre model XLT

Štandardná výbava pre model Limited

Ebony

Látka Mettle s kožou Ebony/Journey Grain vo farbe

Prvotriedna koža v prevedení Ebony/Soho Grain vo

Štandardná výbava pre model Wildtrak

Štandardná výbava pre model Raptor

Ebony

farbe Ebony

farbe Ebony

Wildtrak v prevedení s látkou Mettle s kožou Ebony/
Journey Grain vo farbe Ebony.

3 PERSONALIZUJTE KOLESÁ

16-palcové/17-palcové

17-palcové

17-palcové

16-palcové štandardná výbava pre XL, voliteľná výbava pre

Štandardná výbava pre Limited, voliteľná výbava pre XLT.

Voliteľná výbava pre XLT a Limited.

18-palcové

18-palcové

18-palcové

Machine Faced

kompletným náterom

kompletným náterom

Oceľové kolesá

Disky kolies zo zliatiny Silver

Disky kolies z ľahkej zliatiny Panther Black

XLT. 17-palcové voliteľná výbava pre XLT a Limited.

Disky kolies zo zliatiny Medium Bolder Grey s náterom
Voliteľná výbava pre Limited.

Disky kolies zo zliatiny Medium Bolder Grey s
Voliteľná výbava pre Wildtrak.

Poznámka Všetky disky kolies z ľahkých zliatin sú dostupné za príplatok ako príslušenstvo u vášho predajcu vozidiel Ford.
Navštívte stránku: www.ford-accessories.com

Lesklé disky kolies zo zliatiny Ebony Black s
Voliteľná výbava pre Wildtrak.

Ranger Wildtrak Double Cab v metalickej farbe karosérie
Sabre Orange (voliteľná výbava)

3 PERSONALIZUJTE KRYTY NÁKLADOVÉHO PRIESTORU
Pickup Attitude+ Fleet Runner s
pevnou nadstavbou

Pevný kryt nákladového priestoru,
3-dielny systém

Rolovací kryt

Pevný a praktický zdvíhací kryt nákladového
priestoru navrhnutý tak, aby chránil váš náklad v
nákladovom priestore. Je integrovaný v pevnom
hliníkovom ráme so zabudovaným systémom
bočníc nákladového priestoru. K dispozícii aj ako
jednodielny kryt nákladového priestoru s ľahko
zdvíhateľným uzáverom. (Na prianie a ako
príslušenstvo. Iba pre modely Double Cab.
Nezahŕňa modely Wildtrak a Raptor)

Bezpečne chráňte svoje náradie a vybavenie v
nákladovom priestore pomocou tohto odolného a
praktického rolovacieho krytu. Odolná konštrukcia
je vyrobená z ultrapevného extrudovaného
hliníka. Má vysokokvalitný uzamykateľný
mechanizmus na úplné zabezpečenie
nákladového priestoru. K dispozícii v striebornej
alebo čiernej farbe. Tiež kompatibilný s priečnymi
nosníkmi. (Na prianie a ako príslušenstvo)

Ľahko nasaditeľná sklolaminátová nadstavba s 3
zdvíhacími dverami: 2 hladké bočné dvere, 1 zadné
dvere batožinového priestoru vyrobené z
tónovaného sklolaminátu a predné posuvné okno
na strane kabíny. Špeciálne zariadenie pre
centrálne zamykanie a integrované 3. brzdové
svetlo. Vonkajšia kľučka na všetkých 3 dverách a
vnútorná kľučka na dverách batožinového
priestoru. Vnútorný plstený poťah. (Doplnky.
Nezahŕňa modely Wildtrak a Raptor)
+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. Podrobnosti
nájdete na zadnom obale.

Mountain Top®+ krycia plachta,
čierna

EGR+ pevný kryt nákladového
priestoru s bočnicami

Pevná nadstavba s/bez bočných
okien

Robustná krycia plachta typu markízy chráni
náradie a vybavenie v nákladovom priestore pred
dažďom a prachom. Vpredu je vybavená
bezpečnostným popruhovým systémom a
pripevňuje sa na silné hliníkové bočnice. Uzamyká
sa pomocou klikacieho systému na zadný profil
pre úplné zakrytie nákladového priestoru.
Uvoľňovacia rukoväť na spodnej strane je skrytá
zatvorením a uzamknutím dverí batožinového
priestoru, aby bol váš náklad v bezpečí a
zabezpečený. (Na prianie a ako príslušenstvo)

Jednoduchá montáž, jednodielny uzamykateľný
hliníkový systém pevného krytu zabezpečuje
dodatočnú bezpečnosť nákladového priestoru.
Bremená je možné zaistiť upínacími popruhmi
pripevnenými k bočniciam (max. 50 kg). Bočnice
sú kompatibilné s vybavením pre strešné nosiče.
Rýchloupínací mechanizmus pántov umožňuje
jednoduché vybratie. (Doplnky. Iba pre modely
Double Cab. Nezahŕňa modely Wildtrak a Raptor)

Premení nákladový priestor Rangeru na
kombinovaný nákladový priestor. Jednoduchá
montáž pomocou 6-bodových G-svoriek. LED
vysokoúrovňové brzdové svetlá a vnútorné svetlo.
Káblový zväzok Plug and play vrátane
centrálneho zamykania. Interiér umývateľný
dýzou s izolovaným poťahom stropu kabíny.
Posuvné delené okno na vetranie. Tmavo
tónované/vyhrievané sklo zadných dverí.
(Doplnková výbava (Double Cab) a výbava s
oknami/výbava bez okien. Nezahŕňa modely
Wildtrak a Raptor)

+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. Podrobnosti
nájdete na zadnom obale.

+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. Podrobnosti
nájdete na zadnom obale.

3 PERSONALIZUJTE PRÍSLUŠENSTVO

1.

2.

3.

1.

Sada Eibach®+ Pro-Lift Kit

2.

Ochranný štít podvozku*

3.

Posuvná plošina nákladového
priestoru Pickup Attitude+

4.

Disky kolies z ľahkej zliatiny*

5.

Kryt svetlometu Matte Black
Pickup Attitude+

6.

Strešné nosníky Thule®+

7.

LED svetelná lišta Aeroklas+

8.

Tlmič dverí batožinového
priestoru RIVAL+

9.

Zásuvné stúpadlo (zadné)
Pickup Attitude+

14.

10. Rozšírenia blatníkov EGR+
11.

Rolovací kryt*

12. Priečne nosníky* Mountain Top®+

10.

13. Strešný nosič bicyklov Thule®+
14. LED svetelná lišta Aeroklas+

4.

7.

5.

8.

6.

9.

*Na prianie a ako príslušenstvo.
+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany.
Podrobnosti nájdete na zadnom obale.

Viac výbavy pre Ranger nájdete na
webovej stránke
https://www.ford-prislusenstvo.sk/

13.

11.

12.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoznajte svoj Ford Ranger zvnútra aj
zvonku, od výkonnej a efektívnej
technológie motora až po spoľahlivý
systém pohonu všetkých štyroch kolies.

POWERTRAINS

VÝKON ZAMERENÝ VAŠIM SMEROM
VYROBENÝ PRE VÝKON, ÚČINNOSŤ A RAFINOVANOSŤ
Ford Ranger je poháňaný radom sofistikovaných 2,0-litrových dieselových motorov EcoBlue. Táto
vysokovýkonná jednotka pod vedením výkonnej verzie Bi-Turbo zabezpečuje výkon 213 k a krútiaci moment
500 Nm pre pôsobivú schopnosť ťahať náklad a výkon v teréne. Séria ďalej zahŕňa prepracovaný a spoľahlivý
motor s výkonom 170 k; s krútiacim momentom až 420 Nm zvládne aj tú najväčšiu záťaž. Bez ohľadu na to,
ktorý motor si zvolíte, zistíte, že zabezpečuje silný a spoľahlivý výkon, ktorý ste od vozidla Ranger očakávali,
pričom využíva technológiu selektívnej katalytickej redukcie (SCR) o prekračovaní najnovších prísnych
emisných predpisov.

SPOĽAHLIVOSŤ 4X4
Ford Ranger sa štandardne dodáva s pokročilým systémom 4x42). Jednoduché ovládanie na stredovej konzole
umožňuje vodičom zvoliť si pohon zadných kolies alebo pohon všetkých štyroch kolies počas jazdy tak, aby čo
najlepšie vyhovoval meniacim sa podmienkam. Nastavenie pohonu všetkých štyroch kolies s redukciou ešte
viac zlepšuje výkon na strmých kopcoch a mäkkých povrchoch. Pre ešte lepšie zvládnutie všetkých terénov sú
k dispozícii aj mechanicky uzamykateľný zadný diferenciál a univerzálne terénne pneumatiky s terénnym
dezénom pre optimálnu priľnavosť†.
Funkcia podpory riadenia. Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
Univerzálne terénne pneumatiky dostupné na trhoch pre ľavostrannú premávku.

2)
†
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5359

5363*

2163

2163

2180

Celková šírka (so sklopenými zrkadlami)

1977

1977

1977

1977

2028

Celková výška (bez nákladu)

1815

1815

1821

1848

1873

Rozchod – Predný

1560

1560

1560

1560

1710

Rozchod – Zadný

1560

1560

1560

1560

1710

Rázvor

3220

3220

3220

3220

3220

Dĺžka nákladového priestoru (na úrovni podlahy bez ochrany nákladového priestoru)

1613

1613

1613

1613

1575

Dĺžka nákladového priestoru (na úrovni podlahy s ochranou nákladového priestoru)

1575

1575

1575

1575

1575

Šírka nákladového priestoru

1560

1560

1560

1560

1560

Výška nákladového priestoru (v osi nápravy)

511

511

511

541

541

Nákladový priestor medzi podbehmi kolies (bez ochrany nákladového priestoru)

1139

1139

1139

1139

1139

Nakladacia výška (výška podlahy od zeme) (bez nákladu)

835

835

840

857

906

Interiér (mm)

Chassis Cab

Účinná výška

1022

1022

1022

1022

1022

Maximálny účinný priestor na nohy

1058

1058

1058

1058

1058

Vzadu
Účinná výška

975

975

975

975

975

Maximálny účinný priestor na nohy

902

902

902

902

902

Pre všetky rozmery sa uplatnia výrobné tolerancie a sú platné pre modely s minimálnou výbavou a neobsahujú dodatočnú výbavu. *5374 mm s namontovaným
ťažným zariadením.

Svetlá výška (bez nákladu) – (mm)

232

232

237

237

283

Predný nájazdový uhol (bez nákladu)

28°

28°

29°

29°

32,5°
27°*

Uhol odjazdu (bez nákladu)

27°

21°- 27°

21°- 27°

21°- 27°

Uhol sklopenia rampy (iba pri vozidlách 4x4)

24°

24°

25°

25°

24°

Uhol sklonu (bez nákladu)

35°

35°

35°

35°

35°

Hĺbka brodenia – (mm)

800

800

800

800

850

Priemer otáčania – (m) (od obrubníka po obrubník)

12.7

12.7

12.7

12.7

12.9

*24° s namontovaným ťažným zariadením.

Double Cab

Vpredu

Double
Cab Raptor

5359

2163

Double
Cab
Wildtrak

Double Cab
Raptor

5282

2163

Double
Cab
Limited

Double Cab
Wildtrak

5282

Celková šírka (s vysunutými zrkadlami)

Exteriér (mm)

Double
Cab XLT

Double Cab
Limited

Celková dĺžka (so zadným nárazníkom, ak je namontovaný)

Double
Cab XL

Double Cab
XLT

Manévrovateľnosť
Double Cab
XL

Rozmery

Hmotnosti a zaťaženia

Spotreba paliva, výkon a emisie

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

2.0 Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) (420 Nm) 6-rýchlostná manuálna prevodovka

1076-1140

1480

1850

3270

2130-2321

3.55

750

3500

6000

2.0 Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) (420 Nm) 10-rýchlostná automatická prevodovka

1056-1100

1480

1850

3270

2170-2341

3.55

750

3500

6000

3270/3130*

22462374/2510*

3,55/3,73*

750

3500/2500*

6000/5350*

2.0 Ford EcoBlue 213 PS (157 kW) (500 Nm) 10-rýchlostná automatická prevodovka

1024/620*

1480/1550*

1850/1580*

*Dostupné len pre Raptor. ØCelkové užitočné zaťaženie = celková hmotnosť vozidla, nižšia prevádzková hmotnosť. GVM = celková hmotnosť vozidla. Celková prípustná hmotnosť vozidla s pevnou nápravou – t. j. s karosériou, užitočným
nákladom, doplnkovým príslušenstvom, palivom, olejom, vodou, vodičom aj spolujazdcami. ♦Prevádzková hmotnosť = hmotnosť kompletného vozidla a všetkého vybavenia vrátane paliva a vody, ale bez užitočného zaťaženia, vodiča alebo
spolujazdcov. Všetky prevádzkové hmotnosti uvedené v tejto brožúre podliehajú výrobným toleranciám a sú pre základné modely so základnou výbavou. Modely XLT, Limited a Wildtrak budú mať vyššie pohotovostné hmotnosti, a tým
pádom nižšie užitočné zaťaženie, pretože majú v rámci štandardného vybavenia bohatšiu výbavu. Akékoľvek ďalšie voliteľné vybavenie vozidla zníži náležitým spôsobom jeho užitočné zaťaženie. Poznámka: Všetky údaje v tejto tabuľke
závisia od skutočnej špecifikácie vozidla a trhu, na ktorom je toto vozidlo dostupné. Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny autorizovaný predajca vozidiel Ford.

Spotreba palivaøø v l/100 km
– celkovo podľa
normy WLTP

2.2 Ford EcoBlue 150 PS (110 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka

TBC

Emisie CO2øø
(g/km) – celkovo podľa normy
WLTP

2.2 Ford EcoBlue 150 PS (110 kW) 6-rýchlostná manuálna prevodovka

0 – 100 km/h
(s)Ø

Double Cab

Max. rýchlosť
(km/h)Ø

Max. GTM (kg)

Brzdený

Nebrzdený

Pomer náprav

Prevádzková
hmotnosť (kg)◆

Celková hmotnosť vozidla (kg)

Celková prípustná hmotnosť
zadnej nápravy

Celková prípustná hmotnosť
prednej nápravy

Max. celkové užitočné zaťaženieØ

Max. hmotnosť prívesu

2.0 Ford TD 150 PS (111 kW) 6-rýchlostná manuálna prevodovka

–

–

–

–

2.0 Ford TD 150 PS (111 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka

–

–

–

–

180

11.3

215-226

8,2-8,6

Double Cab

2.0 Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) (420 Nm) 6-rýchlostná manuálna prevodovka
2.0 Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) (420 Nm) 10-rýchlostná automatická prevodovka

180

11.4

231-254

8,8-9,7

2.0 Ford EcoBlue 213 PS (157 kW) (500 Nm) 10-rýchlostná automatická prevodovka

180/170*

9,0/10,0*

224-278

8,6-10,6

*Dostupné len pre Raptor. Poznámka pre všetky motory Ford EcoBlue (okrem variantu 213 PS s manuálnou prevodovkou a variantov série Raptor): uvedené hodnoty platia pre vozidlá vybavené automatickým systémom štart-stop.
Automatický systém štart-stop znižuje emisie CO2 a spotrebu paliva o 6 g/km a o 0,2 – 0,3 l/100 km. ØHodnoty z testov spoločnosti Ford.

ØØ
Uvedená spotreba paliva/energie, emisie CO2 a dojazd na elektrinu sa určujú podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych nariadení (ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Ľahké úžitkové vozidlá typovo
schválené podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) majú informácie o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2 pre nový európsky jazdný cyklus (NEDC) aj WLTP. WLTP je nový, reálnejší skúšobný
postup na meranie spotreby paliva a emisií CO2 a plne nahrádza NEDC. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov. Okrem efektivity využitia paliva vozidlom zohrávajú pri
určovaní spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu na elektrický pohon dôležitú úlohu aj štýl jazdy, ako aj iné netechnické faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, v dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Sprievodca
spotrebou paliva a emisiami CO2, ktorý obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných vozidiel, je dostupný na každom predajnom mieste zdarma.

Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a
technických špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford.
Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok k
základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu
sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy
na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva
Vášho vozidla. +Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa.
Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company
je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na
podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
Táto medzinárodná brožúra slúži len na všeobecné informácie; opísané špecifikácie sa netýkajú žiadneho konkrétneho trhu. Je možné, že ilustrácie alebo text budú obsahovať odkazy
na modely, prvky alebo podmienky, ktoré nie sú na niektorých územiach k dispozícii, či už v rámci štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Okrem toho môžu byť vynechané špeciálne
funkcie, ktoré sú k dispozícii. O najnovších údajoch o špecifikáciách a aktuálnych cenách sa preto vždy informujte u svojho predajcu Ford.
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