DATE ȘI CIFRE DESPRE EDIŢIA FORD RANGER BLACK
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Transmisie

Putere maxima*

Cuplu nm*

Emisii CO2
(g/km)ØØ

Urban

Extra
Urban

Combinat

Viteza max.
(km/h)

0-100 km/h
(sec)

PerformantaØ

Raport
transmisie
final

Consum
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2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4

3.15 FDR

Euro VI

6-cutie manuala

130 PS (96 kW)

330 Nm

181

8.00

6.3

6.9

175

13.5

2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4

3.15 FDR

Euro VI

6-cutie manuala

160 PS (118 kW)

385 Nm

171

7.3

6.00

6.5

175

11.8

2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4

3.55 FDR Euro VI

6-cutie manuala

160 PS (118 kW)

385 Nm

184

8.2

6.4

7.0

175

11.8

Date Tehnice
Double Cab

2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automata

3.73 FDR

6-cutie automata

160 PS (118 kW)

385 Nm

207

9.8

6.7

7.8

175

12.8

3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW))

3.55 FDR Euro VI

Euro VI

6-cutie manuala

200 PS (147 kW) 470 Nm

221

10.5

7.2

8.4

175

10.9

3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automata

3.73 FDR

6-cutie automata

200 PS (147 kW) 470 Nm

231

11.4

7.3

8.8

175

10.6

Euro VI
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Nota: Toate motoarele includ Filtru Particule Diesel(cDPF). Toate modelele au cutie manula in 6 trepte daca nu e speciﬁcat altceva. ØDate din teste Ford.ØØ Consumul declarat de consum carburant/energie si emisiile
de CO2 provin din teste aprobate oﬁcial in conformitate cu Directiva Europeana (EC) 715/2007 si amendate prin (EC) 692/2008. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 mentionate sint pentru o varianta de
vehicul, nu pentru un singur vehicul. Procesul stanadard de testare ofera comparatii intre diferite tipuri de vehicule si producatori diferiti si iau in calcul o greutate a soferului de 75kg, 90% combustibil in rezervor plus o
marja de 25kg. Suplimentar consumului de combustibil, modul de conducere, nivelul de echipare si alti factori non tehnici pot inﬂuenta consumul de carburant si emisiile de CO2. Pentru mai multe informatii consultati
dealer-ul dumneavoastra local. *Testate in conformitate cu SAE J1349.

Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a
modifica în orice moment specificaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a afla ultimele detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În
această publicaţie, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘configuraţie opţională/pachet opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor fi la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului,
dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt în funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea,
designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o
gamă de produse a furnizorilor noştri. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneficiază de garanţie Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste
detalii pot fi obţinute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licenţă. Marca verbală
şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă descrise în această
broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate fi afectată de anumite condiţii meteorologice sau de mediu.

Când nu mai aveţi nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclaţi.
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EDIŢIA RANGER BLACK

EDIŢIA Ranger BLACK. Foarte diferită.

Stil exterior unic
Inclusiv bara sport cu finisaj
negru, barele de plafon, treptele
laterale, suporturile pentru
oglinzile laterale, grila faţă și
faţetele farurilor de ceaţă oferă
un aspect spectaculos din toate
unghiurile.

Jante din aliaj cu finisaje
negre
Deosebitele jante din aliaj de 17",
de culoare Panther Black oferă o
individualitate atractivă
suplimentară.

Recompensează rebelul din tine cu noua ediţie Ford Ranger Black. Senzuala culoare Shadow Black a caroseriei și
jantele din aliaj de 17", împreună cu gama largă de caracteristici exterioare suplimentare cu finisaje negre, oferă o
prezenţă impunătoare pe șosea. În același timp, caracteristicile interioare impresionate, inclusiv tapiţeria integrală din
piele premium black, creează un amestec unic între luxul de înaltă clasă și stilul îndrăzneţ, puternic.

Ediţia Ranger Black
Caracteristici principale opţionale

Principalele dotări standard:
■
■
■

■

■
■

■

■

Vopsea Mica Shadow Black
Jante din aliaj de 17", de culoare Panther Black
Grilă faţă cu finisaj negru și faţete pentru farurile
de ceaţă
Bare de protecţie în faţă și în spate cu finisaj
negru
Bară sport și bare plafon cu finisaj negru
Oglinzi laterale încălzite, pliabile electric cu lumini
de atenţionare și semnalizatoare, cu suporturi
pentru oglinzi cu finisaj negru
Mânerele portierelor, mânerul hayonului și
ornamentele liniei cu finisaj negru
Tapiţerie integrală din piele black

Funcţia Ford de asistenţă pentru situaţii de urgenţă operează în
peste 40 de ţări din Europa. Acţionează dacă este asociată unui
telefon mobil compatibil aflat la dumneavoastră și pornit la
declanșarea unui airbag sau dacă un senzor care înregistrează un
impact dezactivează pompa de combustibil. SYNC AppLink și
asistenţa pentru situaţii de urgenţă nu sunt compatibile cu toate
limbile europene. Pentru cele mai noi informaţii, consultaţi site-ul
web Ford local.

†

■
■
■
■
■

■

Scaune din faţă încălzite
Covorașe premium black
Cameră retrovizoare
Senzori de distanţă pentru parcarea cu spatele
Aer condiţionat cu sistem electronic de control
automat al temperaturii în două zone (DEATC)
Radio/CD/sistem de navigaţie cu ecran tactil TFT
de 8", Ford SYNC 3 cu control vocal, Bluetooth®
și conectivitate USB, Apple CarPlay, Android Auto,
Applink și asistenţă pentru situaţii de urgenţă†

■

■

Cap de tractare cu conector euro cu 13 pini și
alimentare auxiliară cu 12 V
Senzori de distanţă pentru parcarea cu faţa

Stilul de caroserie
■

Double Cab 4x4

