Ranger Wildtrak X. Śmiała stylistyka.
Od czystego błękitu nieba po ulubioną parę dżinsów – niebieski jest kolorem, który towarzyszy Ci w codziennym życiu.
Żyj pełnią życia z Fordem Ranger Wildtrak X. Efektowne nadwozie w kolorze Performance Blue z czarnymi detalami
zewnętrznymi oraz charakterystyczne 18" obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze Panther Black definiują surową
i elegancką stylistykę pojazdu. Natomiast jego wyposażenie wnętrza obejmuje między innymi czarną tapicerkę
skórzaną z przeszyciami w tonacji River Rock, przednie i tylne czujniki parkowania oraz system nawigacji satelitarnej,
możesz więc pojechać wszędzie bez obaw i w dobrym stylu.

Ranger Wildtrak X
Główne elementy wyposażenia standardowego
■
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Silnik wysokoprężny 3,2 Duratorq TDCi 200KM
z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów
Lakier metalizowany Performance Blue
18" obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze
Panther Black z czarnymi pokrywami piast
Czarna przednia krata wlotu powietrza
i obudowy świateł przeciwmgielnych
Czarny tylny zderzak
Czarne relingi dachowe, boczne stopnie
i sportowa belka na skrzyni ładunkowej
Czarna aluminiowa, ryglowana roleta
skrzyni ładunkowej
Czarne obudowy lusterek zewnętrznych - lusterka
sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
z lampkami oświetlającymi podłoże
i kierunkowskazami
Czarne klamki drzwi i klamka tylnej klapy
oraz listwy linii bocznej
Czarna skórzana tapicerka foteli ze szwami
w tonacji River Rock i logo Wildtrak
Kierownica i osłona dźwigni zmiany biegów
pokryte czarną skórą ze szwami
w tonacji River Rock
Boczki drzwi i deska rozdzielcza pokryte czarną
skórą ze szwami w tonacji River Rock

■
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■
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Podgrzewane przednie fotele
Czarne dywaniki podłogowe
Przednie i tylne czujniki parkowania
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną
regulacją temperatury
System nawigacji satelitarnej z radiem CD AM/FM
z 8" ekranem dotykowym TFT, system Ford
SYNC 3 z funkcją wzywania pomocy (Emergency
Assistance)†, Bluetooth® ze sterowaniem
głosowym, złącze USB, Apple CarPlay
i Android Auto,

Główny element wyposażenia opcjonalnego
■

Hak holowniczy z 13-stykowym złączem
w standardzie Euro

Wersja nadwozia
■

Podwójna kabina 4x4

Funkcja wzywania pomocy jest dostępna w ponad 40 krajach Europy. Funkcja działa w połączeniu z kompatybilnym, podłączonym do systemu
telefonem komórkowym, który jest włączony i znajduje się w samochodzie w chwili odpalenia jednej z poduszek powietrznych lub odcięcia pompy
paliwa przez czujnik zderzenia. Funkcja wzywania pomocy nie jest dostępna we wszystkich językach europejskich. Najnowsze informacje znajdują się
na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.
Uwaga Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor
Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich
zarejestrowanych właścicieli.
†

Czarna roleta skrzyni ładunkowej
Całkowicie zamyka przestrzeń ładunkową,
chroniąc Twoje narzędzia, wyposażenie i rzeczy
osobiste. (Standard)

Wyjątkowa stylistyka wnętrza
Czarna skórzana tapicerka foteli z kontrastowymi
szwami w tonacji River Rock i logo „Wildtrak”.
(Standard)

FORD RANGER WILDTRAK X Fakty i liczby

Poza miastem

Zużycie średnie

Prędkość maks.
(km/h)

0-100 km/h
(sek.)

200 km
(147 kW)

Cykl miejski

Moc maks.#

Euro VI

Emisja CO2
(g/km)ØØ

Norma Euro

3.73

OsiągiØ

Maks. moment
obrotowy#

PPG

Zużycie paliwa (l/100km)ØØ

470 Nm

231

11.4

7.3

8.8

175

10.6
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Uwaga: Wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro VI i są wyposażone w ﬁltr cząstek stałych (cDPF). A6 – automatyczna skrzynia biegów, PPG – przełożenie przekładni głównej. ØDane testowe Forda.
ØØ
Deklarowane wartości emisji CO2 oraz zużycia paliwa pochodzą z badań wykonywanych zgodnie z wymogami Przepisów Europejskich (EC) 715/2007 oraz (EC) 692/2008 z ostatnimi poprawkami. Wartości zużycia
paliwa i emisji CO2 odnoszą się do typu pojazdu a nie do konkretnego samochodu. Zastosowana procedura testowa pozwala na porównania pomiędzy różnymi typami pojazdów. Wyposażenie pojazdu oraz wybrane
opcje mogą mieć wpływ na masę pojazdu, a więc na emisję i zużycie paliwa. Tak więc możliwe jest, że wartości podane w indywidualnej dokumentacji samochodu będą się różniły od tych podanych w tabeli. Powyższe
dane nie stanowią części oferty handlowej. Rzeczywiste zużycie paliwa zależy od wyposażenia danego pojazdu, indywidualnego stylu jazdy, używania wyposażenia technicznego, takiego jak klimatyzacja, jak i od
innych czynników nietechnicznych. #Przetestowano zgodnie z SAE J1349.

Ładowność
(kg)*

Nośność - oś przednia
(kg)

Nośność - oś tylna
(kg)

DMC (kg)

Masa własna
(kg)**

PPG

Bez hamulca
(kg)

Z hamulcem
(kg)

MMZP (kg)

Maks. Masa Przyczepy***

1059

1480

1850

3270

2211

3.73

750

3500

6000
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***Jeżeli wykorzystana będzie pełna ładowność pojazdu wtedy maksymalna masa przyczepy musi zostać ograniczona aby nie przekroczyć maksymalnej masy zespołu pojazdów (MMZP), A6 automatyczna skrzynia biegów, *Ładowność =Dopuszczalna masa całkowita pomniejszona o masę własną pojazdu. DMC = Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, obejmująca sam pojazd z wyposażeniem,
ładunek, paliwo, olej, płyny w układach oraz kierowcę i pasażerów. **Masa własna =masa pojazdu gotowego do drogi, z niezbędnym wyposażeniem, paliwem i płynami w układach, ale bez ładunku, kierowcy i
pasażerów. Wszystkie wartości podane w niniejszym katalogu dotyczą wersji ze standardowym wyposażeniem. Wszelkie dodatkowe opcje zmniejszają odpowiednio ładowność. Możliwe są odchylenia w ramach
tolerancji produkcyjnej. PPG =Przełożenie przekładni głównej. MMZP =Maksymalna masa zespołu pojazdów – całkowita masa pojazdu holującego (patrz DMC) wraz z przyczepą i jej ładunkiem. Nośność osi –
maksymalna, technicznie dopuszczalna przez producenta masa, którą może być obciążona daną oś. W przypadku klientów zamierzających przewozić pojazdem ładunki o masie zbliżonej do maksymalnej ładowności
zalecamy dodanie również 5% do wartości masy własnej pojazdu w ramach marginesu błędu przed przystąpieniem do obliczeń. Pozwala to ograniczyć ryzyko przeciążenia. Uwaga: obowiązkiem kierowcy jest
zapewnienie zgodności pojazdu z przepisami w zakresie dopuszczenia do ruchu.

Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie,
zmian specyfikacji, kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia
oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem
dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się
zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno
oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców.+Oznaczone akcesoria to starannie dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda,
są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth
SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich
zarejestrowanych właścicieli.
Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć wpływ warunki pogodowe
i środowisko naturalne.

Ford i BP – współpracujemy w celu
zmniejszenia zużycia paliwa i
emisji spalin.

FordPass
Kiedy niniejszy katalog przestanie
być użyteczny, prosimy o oddanie
go do recyklingu.
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Inteligentny sposób przemieszczania się.
Dowiedz się więcej na stronie:
www.fordpass.com

