Ranger Wildtrak X. Un stil încrezător.
De la cerul albastru strălucitor la perechea preferată de jeanși, albastru este culoarea vieţii cotidiene. Trăiţi viaţa la
maximum cu noul model Ford Ranger Wildtrak X. Caroseria atrăgătoare vopsită în Performance Blue cu detaliile
exterioare Black și jantele distinctive Panther Black din aliaj de 18" definesc aspectul robust al acestui model. Dotările
sale interioare impresionante includ scaunele din piele premium cu cusături exclusive River Rock, senzori în faţă și în
spate pentru parcare și sistem de navigare prin satelit, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi deplasa oriunde cu
încredere și stil.

Ranger Wildtrak X
Principalele dotări standard
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Motor diesel TDCi Duratorq de 3,2 l și 147 kW
(200 CP) cu transmisie automată cu 6 trepte de
viteză
Vopsea caroserie: Performance Blue metalizată
Jante din aliaj Panther Black de 18" cu capace
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 și praguri cu finisaj Black
Prelată rulou ce poate fi blocată, vopsită în Black
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 cu cusături River
Rock și siglă Wildtrak
Volan îmbrăcat în piele Black și manșon al
schimbătorului de viteze cu cusături River Rock
Tapiţerie și inserţii din piele și tablou de bord cu
cusături River Rock
Scaune din faţă încălzite
Covorașe premium black

■
■

■

Senzori de distanţă pentru parcare în faţă și spate
Aer condiţionat cu sistem electronic de control
automat al temperaturii în două zone
Radio/CD/DAB/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†

Caracteristică principală opţională
■

Cap de tractare cu conector euro cu 13 pini și
alimentare auxiliară cu 12 V

Stilul de caroserie
■

Double Cab 4x4

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 recente informaţii,
consultaţi site-ul web Ford local.
Notă Marca verbală și simbolurile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc și utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și
societăţile asociate se face sub licenţă. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.
†

Prelată rulou
Asigură complet zona de încărcare și oferă o
protecţie remarcabilă pentru uneltele,
echipamentele sau obiectele dumneavoastră - în
finisaj stilizat vopsit în Black. (Standard)

Caroserie unică
Tapiţeria luxoasă din piele premium a scaunelor
prezintă cusături contrastante River Rock și sigla
„Wildtrak”. (Standard)

FORD RANGER WILDTRAK X Fapte și cifre

Urban

Extra Urban

Combinat

Viteza maxima
(km/h)

0-100 km/h
(secu)

200 CP
(147 kW)

Emisii CO2
(g/km)ØØ

6-viteze
automata

PerformanțaØ

Cuplu nmt

Euro VI

Putere maximat

3.73

Transmisie

Norma poluare

Date Tehnice

Raport de transmisie

Consum de carburant (L/100 km)ØØ

470 Nm

231

11.4

7.3

8.8

175

10.6

Cabina Dubla
3.2 Duratorq TDCi (200 CP (147 kW))
4x4 Automat

Notă: Toate motoarele au Filtru de Particule Diesel (cDPF). Toate modelele au transmisie manuala cu 6 trepte daca nu este speciﬁcat. ØCifre testate Ford. ØØConsumul de combustibil si emisiile CO2 declarate sunt
masurate in conformitate cu solicitarile tehnice speciﬁcate in Regulamentul European (EC) 715/2007 si modiﬁcate prin (EC) 692/2008. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 prezentate sunt pentru o varianta de
vehicul nu pentru un singur vehicul. Procedura standard aplicata e capabila sa faca comparatii intre diverse tipuri de vehicule si diversi producatori luand in calcul o greutate a soferului de 75 de kg, incarcare rezervor
carburant 90% si o marja suplimentara de 25kg. In plus consumul de combustibil depinde de comportament sofer, accesorii montate ulterior si alti factori non tehnici care joaca in rol important in determinarea
consumului de carburant si emisiilor de CO2. Pentru mai multe informatii consultati un dealer Ford. tTestat in conformitate cu SAE J1349.

Sarcina utila bruta max*

Sarcina maxima axa fata

Sarcina maxima axa spate

Masa maxima admisa
(kg)

Masa proprie
(kg)◆

Raport transmisie axa spate

Fara sistem de franare

Cu sistem de franare

Greutate maxima ansamblu
rutier (kg)

Greutate max. tractabila***

1059

1480

1850

3270

2211

3.73

750

3500

6000

Double Cab
3.2 Duratorq TDCi (200 CP (147 kW)) 4x4 automat
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***Greutatea maxima ansamblu rutier trebuie redusa in cazul in care incarcarea poate duce la depasirea GTM. uMasa proprie = greutatea vehiculului complet si toate echipamentele inclusive carbuant
90% si apa dar fara sofer sarcina utila si echipaj. GVM = Masa maxima autorizata cu plinul facut, apa in radiator, echipaj, suprastructura, incarcatura. GTM = Greutatea maxima ansamblu rutier este greutatea maxima
admisa a unui vehicul impreuna cu remorca si incarcatura ei. *Sarcina utila bruta = Masa maxima autorizata minus masa proprie vehicul. Toate masele prezentate in aceasta brosura sunt afectate de tolerantele
producatorului adica sunt pentru vehicule de baza cu echipament minim. Orice echipament optional adaugat va reduce sarcina utila cu greutatea sa. Clientilor care intentioneaza sa incarce vehiculul aproape de limita
maxima a sarcinii utile, se recomanda sa tina cont de o toleranta de 5% din masa proprie, pentru a evita supaancarcarea. NB: Cade in sarcina operatorului sa se asigure ca vehiculul corespunde legislatiei privind
circulatia pe drumurile publice.

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.

FordPass
Când nu mai aveţi nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclaţi.

Publicată de Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Anglia.
Înregistrată în Anglia cu nr. 235446.
BJN 206462.
PN 877507/0518/1.5m/ROU ro
Februarie 2018.
© Ford Motor Company Limited.
www.ford.ro

Un mod inteligent de a vă deplasa. Aflaţi mai multe
la:
https://www.ford.ro

