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Modern sophistication defines the EDGE. Athletic new front and 
rear styling reaches its ultimate expression in the new ST – an 
exhilarating 335 horsepower1 of performance-enhanced pleasure. 
There are plenty of smart new features as well. Starting with Ford 
Co-Pilot360™, a suite of standard driver-assist technologies 
designed to help you confidently navigate your world.2  

A smooth-shifting rotary gearshift dial that puts you in control of 
the 8-speed automatic transmission (7-speed automatic on ST).  
A wireless charging pad3,4 that makes recharging your mobile phone 
hassle-free. And a B&O Sound System3 with 12 high-performance 
speakers. Now more than ever, it’s easy to keep your edge.

Curves in all the right places
Inside and out, we added new features to the EDGE to deliver an even more sophisticated, 
modern driving experience.

Titanium. Ruby Red metallic tinted clearcoat. Available equipment.

التطّور العصرّي يحّدد سيارة إدج. يتجّلى التصميم األمامي والخلفي الرياضي 
الجديد بأبهى حله في سيارة ST الجديدة – 335 حصانًا1 من متعة األداء الفائق 

القّوة. وهي تضّم أيضًا الكثير من المّيزات الذكية الجديدة. بدءًا من نظام 
فورد ™Co-Pilot360، مجموعة من تكنولوجيات مساعدة السائق القياسّية 
المصّممة لمساعدتك على التنّقل في عالمك بثقة تاّمة2، قرص دّوار لنقل 
بـ8 سرعات  الحركة بسهولة يمنحك السيطرة على ناقل الحركة األوتوماتيكي 

)ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات في ST(. منصة شحن السلكّي4،3 تجعل 
إعادة شحن هاتفك الجّوال شديدة السهولة. ونظام الصوت B&O 3 مع 12 مكّبرًا 

للصوت عالي األداء. واآلن أكثر من أّي وقت مضى، أصبح من السهل الحفاظ 
على تمّيزك.

تايتينيوم. أحمر الياقوت المعدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوّفرة.

أضفنا مّيزات جديدة من الداخل والخارج إلى سيارة إدج لتقديم تجربة قيادة متطّورة وعصرّية أكثر من أّي 
وقت مضى.

1Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 2Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.  
3Available feature. 4Available Qi wireless charging may not be compatible with all mobile phones. 

1تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز 

الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 3ميزة متوّفرة. 4الشحن الالسلكّي Qi المتوّفر قد ال يكون متوافقًا مع كافة األجهزة الجّوالة.

خطوط انسيابية في مكانها المناسب
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Stop-start-go

Ford’s SelectShift® capability enhances your 
driving experience on all-wheel drive (AWD)1 EDGE 
derivatives with racing-inspired paddle shifters. 

Experience quick-shifting 8-speed automatic transmission and standard Auto-Start/Stop technology, 
which reduces fuel consumption during stop-and-go city driving. You’ll find these drive enhancement 
features in both of the EcoBoost engines which are available in the EDGE.

ST. Ford Performance Blue. Available equipment. 1Available feature. 2Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 3Actual mileage will vary. 4Class is Midsize Utilities, 
non-diesel, based on Ford segmentation.

2.0L ECOBOOST
This twin-scroll turbocharged, direct-injection engine has robust low-end 
torque – and delivers a virtually instantaneous surge of power.
250hp @ 5 500rpm2, 373Nm of torque @ 3 000rpm2

GSO Conformity Certificate-estimated ratings3 with 8-speed automatic and 
Auto-Start/Stop technology
FWD: 13.8 km/L combined
Standard: Ambiente, Trend
AWD: 13.3 km/L combined
Includes steering-wheel-mounted paddle shifters and SelectShift® capability
Optional: Ambiente, Trend. Standard: Titanium

محّرك EcoBoost سعة 2.0 لتر
هذا المحّرك المزّود بشاحن توربينّي بمنفذين بتقنية Twin-scroll ومع تقنية 

ضخ الوقود المباشر يتمّيز بعزم الدوران الهائل عند دورات المحّرك المنخفضة، 
ويوّلد شحنة شبه فورّية من القّوة.

250 حصانًا عند 5500 د.د.2، 373 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3000 د.د.2

التقديرات3 وفق شهادة المطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية GSO مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات وتكنولوجيا 

التوقف والتشغيل التلقائي
 نظام الدفع األمامي FWD: 13.8 كلم/لتر كمعّدل استهالك

قياسي: أمبيانتي، تريند

نظام الدفع بكافة العجالت AWD: 13.3 كلم/لتر كمعّدل استهالك
يشتمل على وحدات نقل الحركة في عجلة القيادة ووضع ®SelectShift اليدوّي

اختياري: أمبيانتي، تريند. قياسي: تايتينيوم

2.7L ECOBOOST
Behind the wide mesh, blacked-out grille of the EDGE ST is where you’ll 
find the most powerful member of this lineup. This twin-turbocharged, 
direct-injection engine offers best-in-class4 gas V6 horsepower and torque.
335hp @ 5 500rpm2, 515Nm of torque @ 3 250rpm2

GSO Conformity Certificate-estimated ratings3 with 7-speed automatic and 
Auto-Start/Stop technology
AWD: 11.8 km/L combined
Includes steering wheel-mounted paddle shifters and SelectShift® capability
Standard: ST

محّرك EcoBoost سعة 2.7 لتر

خلف الشبكة األمامية المطلّية باألسود مع منخل عريض في إدج ST ستجد 
المحّرك األقوى في هذه المجموعة. هذا المحّرك الثنائّي الشحن التوربيني 

بتقنية ضّخ الوقود المباشر يقّدم القوة الحصانية وعزم الدوران األفضل في 
الفئة4 في محركات V6 العاملة بالبنزين.

335 حصانًا عند 5500 د.د.2، 515 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3250 د.د.2
التقديرات3 وفق شهادة المطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية GSO مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات وتكنولوجيا التوقف 
Auto-Start/Stop والتشغيل التلقائي

 نظام الدفع بكافة العجالت AWD: 11.8 كلم/لتر كمعّدل استهالك
يشتمل على وحدات نقل الحركة في عجلة القيادة ووضع ®SelectShift اليدوّي

ST :قياسي

ST. أزرق فورد برفورمانس. تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 3قد يختلف استهالك الوقود الفعلّي. 
4الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت المتوسطة الحجم، غير العاملة بالديزل، تبعًا لتصنيفات فورد.

تكنولوجيا التوقف والتشغيل
 Auto-Start/Stop اختبر ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ8 سرعات المتمّيز بفترات تبديل سريعة وتكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي
القياسّية، ما يخّفف من استهالك الوقود أثناء القيادة في المدينة حيث تنطوي حركة السير على الكثير من التوقف واالنطالق. ستجد 

هذه المّيزات المحّسنة في كال محّركي ®EcoBoost المتوّفرين في سيارة إدج.

يحّسن وضع ®SelectShift اليدوي من فورد تجربة القيادة في 
طرازات إدج بنظام الدفع بكافة العجالت AWD 1 مع وحدات نقل 

الحركة في المقود المستوحاة من سيارات السباق.
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A new class standard. Ford Co-Pilot360™

All it takes is a few seconds to lose focus, 94%* of serious crashes are due to human error. 
To help you drive with confidence, the EDGE comes with Ford Co-Pilot360™. This suite of 5 
standard features start helping the moment you begin backing out of your driveway.

*Statistic courtesy of the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).1  Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to 
control the vehicle. 2Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking can detect pedestrians, but not in all conditions and does not replace safe driving. Please see owner’s  
manual for system limitations. 3Lane-Keeping System does not control steering. 4If stop is longer than 3 seconds, driver must intervene and press “RES” button or accelerator pedal to resume 
system operation. 5Evasive steering does not control steering.

Co-Pilot360™ معيار لفئة جديدة. نظام فورد

وتعرض عليك كاميرا الرؤية 
الخلفية مع بخاخ1 ما يوجد وراء 

سيارة إدج أثناء الرجوع إلى 
الخلف ببطء. وعندما تّتسخ 
يمكنك تنظيفها بكبسة زّر.

ينّبهك نظام المعلومات الخاص بالزوايا 
غير المرئية BLIS مع نظام اإلنذار عند 

الرجوع1 في حال الكشف عن مركبة في 
الزوايا غير المرئّية عندما تحاول تغيير 

مسارك، أو إن كانت تقترب من إحدى 
الجهتين أثناء الرجوع إلى الخلف.

ينّبهك نظام البقاء في خط 
السير1,3 عبر ارتجاج في عجلة 

القيادة إن كشف أنك تنحرف عن 
خط السير، وباستطاعته حتى 
إرسال عزم الدوران إلى عجلة 

القيادة من أجل مساعدتك للعودة 
إلى مسارك مجّددًا.

تستطيع المصابيح األمامية مع 
ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة 

العالية1 رصد مصابيح المركبات 
ومصابيح إنارة الشوارع التي 

أمامك، وتقوم باالنتقال تلقائيًا 
من اإلضاءة العالية إلى اإلضاءة 

المنخفضة لتأمين المالءمة 
لك وعلى سبيل اللياقة تجاه 

السائقين اآلخرين.

FORD CO-PILOT360 
ASSIST+™

When your EDGE is equipped with Ford 
Co-Pilot360 Assist+,4 you’ll also benefit 
from these additional technologies.2

Standard: Titanium, ST

Adaptive Cruise Control with  
Stop-and-Go and Lane Centering 
can bring your vehicle to a complete 
stop when traffic slows, and can 
accelerate back to its preset speed 
within 3 seconds. Lane Centering 
reads the lane markings to help you 
keep EDGE centered in its lane.

Evasive Steering Assist5, also part 
of the package, helps avoid a 
collision with a stopped vehicle 
ahead by providing steering support 
when a collision can’t be avoided by 
braking alone.

يستطيع مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة 
التوّقف واالنطالق التلقائّي ونظام البقاء 

في وسط خّط السير إيقاف المركبة تمامًا عند 
توّقف السيارة التي أمامها، ويمكنه العودة إلى 

السرعة المحّددة مسبقًا في غضون 3 ثواٍن.
بينما يقوم نظام البقاء في وسط خّط السير 
بمراقبة عالمات خّط السير لمساعدتك على 

إبقاء إدج في وسط المسار.

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة5، الذي 
يأتي ضمن مجموعة التجهيزات أيضًا، يساعد 
على تجّنب االصطدام بمركبة متوّقفة أمامك 

عبر تأمين دعم التوجيه عندما ال يمكن تجّنب 
حادث االصطدام من خالل الفرملة وحدها.

*اإلحصاءات صادرة عن اإلدارة الوطنية األمريكية لسالمة السير على الطرقات السريعة NHTSA.1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه 
السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف 

وهو ال يحّل مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 3إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه. 4إن توّقفت المركبة ألكثر من ثالث ثواٍن، يجب على السائق 
التدّخل والضغط على زّر “المتابعة” RES أو على دواسة الوقود من أجل متابعة تشغيل النظام. 5ال يتحكم التوجيه الموسع في التوجيه.

  CO-PILOT360 ASSIST+™ نظام

 Co-Pilot360+ عندما تكون سيارة إدج مجّهزة. بنظام
Assist 4، ستستفيد أيضًا من هذه التكنولوجيات 

 اإلضافية2.
STقياسي: تايتينيوم و

Rear-view Camera with 
Washer1 shows you what’s 
behind  EDGE as you slowly 
back up. When it gets dirty, 
spray it clean with the touch of 
a button.

Pre-collision Assist with
Automatic Emergency Braking1,2 

can automatically apply the brakes to 
help reduce the severity of, and in some 
cases potentially eliminate, a frontal 
collision with a vehicle traveling in the 
same direction, or a pedestrian 
detected ahead.

BLIS® (Blind Spot Information
System) with Cross-traffic 
Alert1 warns you if it detects a 
vehicle in either of your blind spots 
while attempting to change lanes, or 
approaching from either side while in 
Reverse.

Lane-keeping System1,3

alerts you with steering
wheel vibration if it detects
you drifting out of your lane,
and can even apply steering
wheel torque to help direct
you to return to your lane.

Auto High-beam 
Headlamps1 can help detect 
vehicles and street lights ahead 
of you, automatically switching 
between low and high beams 
as a convenience to you, and a 
courtesy to other motorists.

يستطيع مساعد استباق االصطدام 
مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي1,2 

الضغط على الفرامل تلقائيًا للمساعدة 
على التخفيف من حّدة االصطدام 

األمامّي بمركبة تسير في االتجاه ذاته 
أو بأحد المشاة أمام المركبة، أو تجّنب 

االصطدام في بعض الحاالت.

فقدان التركيز يتطّلب بضع ثواٍن فقط، و%94 من حوادث االصطدام الخطرة هي نتيجة خطأ بشرّي. 
لذا تمتاز سيارة إدج بنظام فورد ™Co-Pilot360 لمساعدتك على القيادة بثقة. هذه المجموعة التي 
تضّم 5 مّيزات قياسية تبدأ بمساعدتك في اللحظة التي تقوم فيها بتحريك سيارتك والبدء في رحلتك.



6 7

EXTERIOR (mm)

Wheelbase: 2 850
Length: 4 796
Height: 1 735
Width – Excluding mirrors: 1 928
Width – Including mirrors: 2 179
Width – Mirrors folded: 1 991
Liftover height: 752

INTERIOR (mm)

Front/Rear
Head room: 1 021/1 024
Leg room: 1 082 (max)/1 031
Hip room: 1 420/1 460
Shoulder room: 1 532/1 537

CAPACITIES (L)

Passenger volume: 3 225
Cargo volume behind front seats: 2 078
Cargo volume behind rear seats: 1 110
Fuel tank: 70L

With its rear 60:40 split seat folded flat, the EDGE 
converts to a cargo hauler with ease. A convenient 
EasyFold® seat release1 for the rear seat lets you 
maximize cargo space with the touch of a button.  Fold 
both sides of the seat back down for large objects. Or 
leave one side up to carry cargo and passengers side by 
side. And if your hands are full as you approach the rear 
liftgate, just kick your foot under the rear bumper. The 
hands-free foot-activated liftgate1 will rise on its own. 
This EDGE is as versatile as you are.

Where style and function meet 
to make perfection

Titanium. Leather-trimmed interior in ceramic with perforated inserts. 1Available feature. 2Available Qi wireless charging may not be compatible with all mobile phones.  
3B&O is standard on Titanium and ST only

تايتينيوم. مقصورة مكسّوة بالجلد بلون السيراميك مع إدخاالت مثّقبة. 1ميزة متوّفرة. 2الشحن الالسلكّي Qi المتوّفر قد ال يكون متوافقًا مع كافة األجهزة الجّوالة.
B&O3 قياسي في Titanium و ST فقط

From the Intelligent Access key fob that gets you 
in, to the push-button start that gets you going, 
the EDGE interior has it all. Experience true 
control with a new rotary gearshift dial in the 
center console, a new wireless charging pad1,2 
and B&O Sound System3. No doubt you’ll find 
every aspect of the interior is designed to 
indulge, pamper and please.

الناحية الخارجية )ملم(

قاعدة العجالت: 2850
الطول: 4796

االرتفاع: 1735
العرض – من دون المرايا: 1928

العرض – مع المرايا: 2179
العرض – مع المرايا مطوّية: 1991

ارتفاع أرضية التحميل عن األرض: 752

الناحية الداخلية )ملم(

في األمام/ في الخلف
حّيز الرأس: 1021/1024

حّيز الساقين: 1082 )األقصى( /  1031
حّيز الردفين: 1420/1460
حّيز الكتفين: 1532/1537

السعات )لتر(
سعة حجرة الركاب: 3225

سعة الحمولة خلف المقاعد األمامية: 2078
سعة الحمولة خلف المقاعد الخلفية: 1110

سعة خزان الوقود: 70 لتر

حيث يتجّسد الكمال من خالل األسلوب 
المتمّيز والفعالية الوظيفّية

بدءًا من وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكّي التي 
تسمح لك بالدخول، وصوال إلى التشغيل بكبسة زّر الذي 

يسمح لك باالنطالق، تضّم مقصورة إدج كافة المّيزات 
التي تحتاج إليها. اختبر قدرة التحّكم الهائلة من خالل القرص 
الدّوار لنقل الحركة في الكونسول المركزي، ومنصة الشحن 

الالسلكّي1,2 ونظام الصوت B&O3. سرعان ما ستكتشف من 
دون أدنى شك أّن كافة نواحي المقصورة مصّممة لتدليلك 

وإرضائك.

تتمّيز إدج بفسحة حمولة هائلة عند طّي وتسطيح المقعد الخلفّي 
القابل للطّي والتسطيح بالكامل المجزأ بنسبة 60:40. كما تسمح لك 
تقنية ®EasyFold بتحرير ظهر المقعد الخلفّي1 لتعزيز فسحة الحمولة 

بكبسة زّر. يمكنك طّي جزَئي المقعد الخلفي لتّتسع الفسحة لألغراض 
الكبيرة. أو يمكنك ترك أحد األجزاء من دون طّي لنقل الحمولة والركاب 
جنبًا إلى جنب. وفي حال كانت يداك محّملتين باألغراض عند اقترابك 

من باب الصندوق الخلفّي، مّرر قدمك تحت المصّد الخلفي بحركة 
ركل، وسيفتح باب الصندوق الخلفي العامل اليدويًا الذي يتم تنشيطه 

بالقدم1 من تلقاء نفسه. سيارة إدج مرنة مثلك.
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Push start and go in the EDGE Ambiente

Up front, Ambiente exhibits the freshened fascia, wider grille and redesigned hood of the EDGE 
that helps it cast a more planted stance on the road. Outside, low- and high-beam bi-LED 
headlamps illuminate your view, 18” Sparkle Silver-painted Aluminum wheels fill the wells for a 
solid finish, and the 4-wheel disc Anti-Lock Braking System (ABS) helps bring them to a halt. 

Assert your presence wherever you go in the Ambiente. Boasting Ford Co-Pilot360™, the EDGE derivatives are equipped 
with a standard suite of driver-assist technologies like Intelligent Access to get you in and Push-button Start to get your 
engine going, the new rotary gearshift dial to make it happen, and a 12-inch touchscreen to keep you on track.

اضغط على زّر التشغيل وانطلق على متن سيارة إدج أمبيانتي.
افرض حضورك أينما ذهبت على متن سيارة أمبيانتي. تضّم كافة طرازات إدج نظام فورد ™Co-Pilot360 وهي مجّهزة بمجموعة قياسّية من 
التكنولوجيات المساِعدة للسائق على غرار نظام الوصول الذكي الذي يسمح لك بالدخول إلى المركبة. باإلضافة إلى نظام التشغيل بكبسة زر الذي 
يسمح لك بتشغيل المحّرك، والقرص الدّوار الجديد لنقل الحركة الذي يسمح لك باالنطالق، وشاشة لمس قياس 12 بوصات تضمن بقائك في مسارك.

تمتاز أمبيانتي بالواجهة األمامية المتجّددة، والشبكة األمامية األعرض وغطاء المحّرك الُمعاد تصميمه لسيارة إدج، ما 
يساعدها على التمّيز بوقفة أكثر ثباتًا على الطريق. أّما من الناحية الخارجية، تتّم إنارة دربك بفضل المصابيح األمامية العاملة 

بتقنية LED المزدوجة لإلضاءة المنخفضة والعالية، وتضفي عجالت األلومنيوم المطلية باللون الفضي الّلماع قياس 18 
بوصة لمسة نهائية رائعة، ويساعد نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع على إيقاف المركبة. افرض 

حضورك أينما ذهبت على متن سيارة أمبيانتي. تضّم كافة طرازات إدج نظام فورد ™Co-Pilot360 وهي مجّهزة بمجموعة 
قياسّية من التكنولوجيات المساِعدة للسائق على غرار نظام الوصول الذكي الذي يسمح لك بالدخول إلى المركبة ونظام 

التشغيل بكبسة زر الذي يسمح لك بتشغيل المحّرك. والقرص الدّوار الجديد لنقل الحركة الذي يسمح لك باالنطالق.
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Stay sharp. Lead in the EDGE Trend
A long list of standards across all the EDGE derivatives include: Dual-zone Air Conditioning, 
SYNC®4 and autolamps (automatic on/off headlamps). EDGE Trend adds LED fog lamps and 
LED signature lighting, silver roof rack rails, power front seats and second-row EasyFold® seats.

حافظ على تمّيزك. ابَق في الصدارة على متن إدج تريند.
تشتمل مركبات إدج على الئحة طويلة من المّيزات القياسية: مكّيف هواء ثنائي المناطق، نظام SYNC®4 وميزة إضاءة المصابيح تلقائيًا 

 LED عندما يخفت ضوء النهار )ميزة إضاءة المصابيح األمامية وإطفائها تلقائيًا(. تتضّمن إدج تريند أيضًا مصابيح للضباب تعمل بتقنية
وإضاءة متمّيزة عاملة بتقنية LED، وسكك فضية للحاملة السقفية، ومقاعد أمامية آلية، ومقاعد بتقنية  ®EasyFold في الصف الثاني.
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Titanium. Luxury you can see and feel
Add refinement to your driving experience in the well-appointed Titanium which offers 
the ultraconvenient hands-free foot-activated liftgate, a 12-speaker B&O Sound System, 
wireless charging pad, heated and cooled leather seats, and 19” wheels.

تايتينيوم. فخامة يمكنك رؤيتها ولمسها
أضف لمسة من الرفاهية إلى تجربة القيادة من خالل تايتينيوم ذات التجهيزات المتمّيزة التي تقّدم باب الصندوق 
العامل اليدويًا الذي يتّم تنشيطه بالقدم وهو ميزة مفيدة جدًا، ونظام الصوت B&O مع 12 مكّبر صوت، ومنصة 

الشحن الالسلكّي، والمقاعد المكسّوة بالجلد المدفأة والمبّردة، والعجالت قياس 19 بوصة.



Available equipment shown. 1Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 2Available feature. التجهيزات المتوّفرة مبّينة. 1تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 2ميزة متوّفرة.
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Experience deep side skirts, dual trapezoidal exhaust outlets, and 21” Premium Gloss Black-painted 
Aluminum wheels2. A Ford Performance-tuned suspension provides dynamic handling, while standard 
all-wheel drive (AWD) helps to maximize traction. Plus, racing-inspired paddle shifters enhance your 
control of the new 7-speed automatic transmission with SelectShift® capability. A tap of the Sport 
mode button sharpens throttle response, allows for a more dynamic engine note inside the cabin,  
more aggressively programs the transmission shift points, and more. Design cues on the steering 
wheel, front seat backs and door-sill scuff plates remind you that this SUV is truly something special. 

Go all out in EDGE ST
Prowl the streets with a hard-charging 335 horsepower1 and 515Nm of torque1 from an enhanced 
2.7L EcoBoost engine – the most powerful gas V6 engine in its class. Look the part with the new 
Gloss Black-painted wide-mouth mesh grille and ST badging which sets this EDGE apart.

تمّتع بالصفائح الجانبية السفلّية العريضة، ومخارج العادم المزدوجة شبه المنحرفة، والعجالت الفاخرة من األلومنيوم المطلّي 
بالّلون األسود الّلماع قياس 21 بوصة2. التي تحظى بقدرة تحّكم ديناميكية بفضل نظام التعليق المضبوط من ِقبل قسم فورد 
للسيارات الفائقة األداء، بينما يساعد نظام الدفع بكافة العجالت AWD القياسّي على تعزيز التشّبث إلى أقصى حّد. كما تعّزز 

وحدات نقل الحركة في المقود المستوحاة من سيارات السباق قدرة التحّكم بناقل الحركة األوتوماتيكي الجديد بـ7 سرعات مع 
وضع ®SelectShift اليدوّي. مجّرد الضغط على زّر النمط الرياضّي Sport يؤّدي إلى ازدياد استجابة الخانق، ما يسمح بالتمّتع 

بصوت أكثر ديناميكية لهدير المحّرك داخل المقصورة، ويؤّدي إلى برمجة نقاط التبديل في ناقل الحركة بأسلوب أكثر قّوة 
وشراسة والكثير غير ذلك. الرموز التصميمية على عجلة القيادة وظهر المقاعد األمامية ولوحات عتبات الصعود تذّكرك بأّن هذه 

السيارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV ممّيزة بكّل معنى الكلمة.

ST انطلق بأقصى سرعة على متن إدج
تسمح لك هذه السيارة بأن تجوب الطرقات بقّوة هائلة تبلغ 335 حصانًا1 و515 نيوتن متر من عزم الدوران1 بفضل 
محّرك EcoBoost سعة 2.7 لتر المحّسن – أقوى محّرك V6 عامل بالبنزين في فئته. وستبدو بأجمل إطاللة بفضل 

ST الذي يمّيز سيارة إدج هذه. الشبكة األمامية الجديدة ذات منخل عريض المطلّية باألسود اللّماع وشعار 



ربط تطبيقاتك
يمنحك نظام SYNC®4 AppLink® 2,3 القدرة على ربط تطبيقات 
األجهزة الجّوالة المفّضلة المتوافقة بصوتك، ما يعطيك قدرة 

التحّكم المالئمة. يستطيع مستخدمو ®iPhone رؤية مّيزات المالحة 
وحركة السير القائمة على المجتمع التي يوّفرها تطبيق “وايز” 

Waze على شاشة نظام SYNC®4 الكبيرة العاملة باللمس.

1Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. 
2Available feature. 3Certain restrictions, third-party terms and data rates may apply. See your Ford Dealer for details. Commands may vary by phone and AppLink software. 4Requires phone with active data service and com-
patible software. SYNC® does not control third-party products while in use. Third parties are solely responsible for their respective functionality. 5Apple CarPlay® and its functions are products of Apple and its terms and privacy 
statements apply. Requires compatible iPhone and data plan. All features supported in Middle East countries are available. 6Android Auto™ and its functions are products of Google and its terms and privacy statements apply. 
Requires compatible Android smartphone with Android Auto™ app on Google Play and data plan. All features supported in Middle East countries are available.
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It all starts here. This vibrant 12” touchscreen is the command center of SYNC®4 voice-activated technology,1,2

which integrates your paired mobile phone with the EDGE as soon as you start your vehicle. Make calls. Send and 
receive text messages. And so much more. Just swipe left or right, or use simple voice commands, to help ensure 
that your life doesn’t miss a beat. SYNC®4 also features 2 smart-charging USB ports to help keep your devices 
powered up.

كّل شيء يبدأ من هنا. هذه الشاشة النابضة بالحياة العاملة باللمس قياس 12 بوصات هي مركز التحّكم للتكنولوجيا المنّشطة صوتيًا لنظام 
النصية  الرسائل  إرسال  إجراء االتصاالت.  المركبة. يمكنك  أن تشّغل  إدج ما  المقرون مع  الجوال  تدمج هاتفك  التي   ،SYNC®4 1,2 المزامنة 
واستالمها. والكثير غير ذلك. ما عليك إال تمرير إصبعك نحو اليسار أو اليمين، أو يمكنك استخدام األوامر الصوتّية البسيطة، لتبقى على 

اّطالع. كما يشتمل نظام SYNC®4 أيضًا على منفذين USB مع ميزة الشحن الذكّي إلبقاء أجهزتك مشحونة.

SYNC®4. Stay connected on the move. نظام المزامنة SYNC®4. ابَق على تواصل أينما كنت.

LINK YOUR APPS
SYNC®4 AppLink®2,3 links your favorite compatible 
mobile apps with your voice, giving you convenient 
control. iPhone® users can view the Waze app’s 
community-based navigation and traffic features 
on the large SYNC®4 touchscreen.

CONNECT YOUR iPHONE
Apple CarPlay® compatibility2,4,5 displays the iPhone 
interface on your vehicle’s touchscreen. Send and 
receive text messages by voice. Get directions. 
Access playlists from Apple Music®. Just ask Siri® for 
help. She already knows your voice.

CONNECT YOUR ANDROID PHONE
Android Auto™ compatibility2,4,6 displays the 
Android™ interface on your vehicle’s touchscreen. 
Get voice-guided navigation from Google Maps™ 
and Waze™. Access your favorite music from your 
apps. Make calls. Send and receive messages. Just 
talk to Google Assistant™ and go.

MAP YOUR ROUTE
Voice-activated navigation2 delivers turn-by-turn 
directions and vivid 3D maps on the SYNC®4 
touchscreen. Pinch-to-zoom capability allows 
for a closer look.

iPhone يمكنك وصل هاتف
يسمح لك التوافق مع Apple CarPlay® 2,4,5 بعرض واجهة iPhone على 

الشاشة العاملة باللمس في مركبتك. يمكنك إرسال الرسائل النصية 
واستالمها عبر األوامر الصوتية. والحصول على التوجيهات وإرشادات 

المالحة. والوصول إلى لوائح التشغيل من ®Apple Music، ما عليك إال 
طلب المساعدة من “سيري” ®Siri. فهي تعرف صوتك أصال.

يمكنك وصل هاتفك أندرويد
يسمح لك التوافق2,4,6 مع  ™Android Auto بعرض واجهة 

™Android على الشاشة العاملة باللمس في مركبتك. يمكنك 
الحصول على المالحة مع إرشادات صوتية من ™Google Maps و

Waze. يمكنك الوصول إلى موسيقاك المفّضلة من خالل تطبيقاتك. 
يمكنك إجراء االتصاالت. إرسال الرسائل النصية واستالمها. ما عليك 

إال التحّدث إلى ™Google Assistant وستحصل على مبتغاك.

حّدد مسارك
تقّدم لك المالحة المنّشطة صوتيًا2 إرشادات المالحة 

المفّصلة عند كل منعطف وخرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة 
على شاشة SYNC®4 العاملة باللمس. باإلضافة إلى القدرة 

على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير إللقاء نظرة عن كثب.

1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع 

كافة الهواتف. 2ميزة متوفرة. 3قد تنطبق بعض القيود، شروط األطراف الثالثة، أو تكلفة البيانات. يرجى مراجعة وكيل فورد لمزيد من التفاصيل. قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج AppLink.4يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات 
نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام ®SYNC بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 5إن نظام ®Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة 

Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصاال بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 6إن نظام Android Auto™ ووظائفه هي من 
منتجات شركة Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق Android Auto™ المتوفر على Google Play واتصاال بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في 

أسواق منطقة الشرق األوسط.
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Put your best foot forward.
Your hands are full. What now? Use your foot1.
To see just how convenient the EDGE is,
try it for yourself.

استخدم قدمك أفضل استخدام.
اآلن؟  ماذا ستفعل  باألغراض؟  محّملتان  يداك  هل 
استخدم قدمك1. من أجل معرفة مدى مالءمة سيارة 

إدج، ما عليك سوى تجربة ذلك بنفسك.

Star White Metallic Tri-coat  
(available on Trend, Titanium, and ST)1,2

Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat  
(available on Trend, Titanium, and ST)1,2

Oxford White  
(available on Ambiente and Trend)

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat 

(available on Trend and Titanium)1,2

Carbonized Gray (available on Ambiente, Trend, Titanium, and ST)1 Ford Performance Blue (available on ST)1

Agate Black (available on Ambiente, Trend, Titanium, and ST)1

EXTERIOR

INTERIOR

Make it work for you – inside 
and out
AMBIENTE TREND TITANIUM ST

Desert Gold1 (available on Ambiente, Trend, and Titanium)1

أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات
1,2 )STمتوّفر في تريند، تايتينيوم، و(

أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف
1,2 )STمتوّفر في تريند، تايتينيوم، و(

أبيض أكسفورد
)متوّفر في أمبيانتي وتريند(

برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف
)متوّفر في تريند وتايتينيوم(  1,2

فّضي آنغو
1 )STمتوّفر في أمبيانتي، تريند، تايتينيوم و(

1 )STرمادي كربون )متوّفر في أمبيانتي، تريند، تايتينيوم و 1 )ST أزرق فورد برفورمانس )متوّفرة في

1 )STأسود العقيق )متوّفر في أمبيانتي، تريند، تايتينيوم و

Lithium Gray (available on Ambiente, Trend, Titanium, and ST)1

1 )STرمادي ليثيوم )متوّفر في أمبيانتي، تريند، تايتينيوم و

ذهبي صحراوي1 )متوّفر في أمبيانتي، تريند، وتايتينيوم( 1

 اجعلها تتالءم مع احتياجاتك –
في الداخل والخارج

Dune Cloth (available on Ambiente) Ebony Cloth (available on Ambiente) Dune Unique Cloth/Active X (available on Trend)
قماش بلون ديون )متوّفر في أمبيانتي( قماش بالّلون األسود األبنوسّي )متوّفر في أمبيانتي( قماش ديون فريد من نوعه/Active X )متوّفر في تريند(

Ebony Unique Cloth/Active X (available on Trend)
قماش أبنوسي فريد من نوعه/Active X )متوّفر في تريند(

Colors are representative only. See your Distributor for actual paint/trim options. 1Metallic. 
2Additional charge. 3Available feature. 4One Lower Cabin Environment IP is Ceramic when Ceramic 
(LC or PC) is selected.

Titanium. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment. 
1Hands-free foot-activated liftgate is an available feature.

 تايتينيوم. أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوّفرة.
1باب الصندوق العامل اليدويًا الذي يتّم تنشيطه بالقدم هو ميزة متوّفرة.

ّي  ًا للطالء/الكسوات. 1معدن ي رة فعل ارات المتوّف خي نة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة الموّزع بشأن ال ّي األلوان المب
 LC( راميك ار سي ي راميك عند اخت ادة في مقصورة منخفضة من السي رة. 4لوحة القي زة متوّف ة. 3مي تكلفة إضافي زة ب 2مي

PC( )LC or PC( is أو

أمبيانتي تريند تايتينيوم

Atlas Blue (available on Ambiente, Trend, and Titanium)1

أزرق أطلس )متوّفر في أمبيانتي، تريند، وتايتينيوم( 1

Medium Soft Ceramic Perforated Leather Trimmed (available on Titanium)4 Ebony Perforated Leather Trimmed (available on Titanium)
جلد مثّقب بلون السيراميك الفاتح المتوّسط )متوّفر في تايتينيوم( 4 جلد مثّقب باللون األسود األبنوسّي )متوّفر في تايتينيوم(

Ebony Leather Trimmed with Miko® Inserts (available on ST)
)ST متوّفر في( Miko® جلد باللون األسود األبنوسّي مع إدخاالت من قماش

Iconic Silver
(available on Ambiente, Trend, Titanium, and ST)1

من الداخل 



• Ash cup/coin holders
• Cargo area protector
• Cargo organizers and 

protectors
• Carpeted floor mats
• First aid and Roadside 

Assistance kits1

• Floor liners
• In-vehicle safe1

• Leather-trimmed interior 
seating1

• Tablet cradle1

• UVS100® custom 
sunscreen1

منفضة سجائر/حاملة العملة   •
المعدنية

طبقة واقية لحّيز الحمولة  •
وحدات تنظيم الحمولة وحواجب   •

واقية
فرش لألرضية من السّجاد  •

عّدة اإلسعافات األولية وعّدة   •
الطوارئ للمساعدة على الطريق1

بطانات لألرضية  •
خزنة داخل المركبة1  •

مقاعد داخلية مكسّوة بالجلد1  •
حامل الكمبيوتر اللوحّي1  •

حاجب للشمس مخّصص من   •
 1 UVS100®

• Ash cup/coin holders
• Cargo area protector
• Cargo organizers and 

protectors
• Carpeted floor mats
• First aid and Roadside 

Assistance kits1

• Floor liners
• In-vehicle safe1

• Leather-trimmed interior 
seating1

• Tablet cradle1

• UVS100® Custom 
• Sunscreen1

Ash cup/coin holders 
Cargo area protector 
Cargo organizers and protectors 
Carpeted floor mats 
First aid and Roadside 
Assistance kits1 
Floor liners 
In-vehicle safe1 
Leather-trimmed interior 
seating1 
Tablet cradle1 
UVS100® Custom Sunscreen1

• Bullfrog® portable 
Bluetooth® speakers1

• Keyless entry keypad
• Rear seat entertainment1

• Remote access
• Remote start systems
• Vehicle Security System
• Warning Sensor System1

 Bullfrog® مكّبرات صوت محمولة  •
1 Bluetooth® بتقنية

لوحة مفاتيح التحكم للدخول بال   •
مفتاح

نظام الترفيه في المقعد الخلفي1  •
نظام الوصول عن ُبعد  •

أنظمة التشغيل عن ُبعد  •
نظام أمان المركبة  •

نظام استشعار تحذيرّي1  •

21” Premium Gloss Black-painted Aluminum 
(Standard on ST)

Wheels

Interior من الداخل

العجالت

Electronics التجهيزات
اإللكترونّية

1Ford Licensed Accessory.  .1إكسسوار مرّخص من قبل فورد

18” Sparkle Silver-painted Aluminum 
(standard on Ambiente)

عجالت من األلومنيوم المطلّي بالفّضي الّلماع 
 قياس 18 بوصة

)قياسية في طراز أمبيانتي(

19” Nickel-painted Aluminum 
(standard on Titanium)

عجالت من األلومنيوم المطلّي بالنيكل قياس 19 
 بوصة

)قياسية في طراز تايتينيوم(

18” Sparkle Silver-painted Split-Spoke Aluminum 
(Optional on Ambiente. Standard on Trend)

 عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي الّلماع
 قياس 18 بوصة بشعاعات مزدوجة

)اختيارية في طراز أمبيانتي. قياسّية في طراز تريند(

 عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي باألسود اللّماع
 قياس 21 بوصة

)ST قياسّية في طراز(

20” Bright-machined Aluminum with High Gloss 
Black-painted Pockets 
(Optional on Titanium)

عجالت من األلمنيوم المشغول اللّماع قياس 20 بوصة 
 مع جيوب مطلية باللون األسود الشديد اللمعان

)اختيارية في طراز تايتينيوم(

The EDGE Titanium in Ruby Red accessorized with 
smoked side window deflectors by EGR,1 Aeroskin™ 
hood protector by Lund,®1 front and rear molded 
splash guards, and roof-mounted crossbars and 
cargo box by THULE®.1,2

الياقوت مخّصصة بحاجبات للنوافذ  تايتينيوم بلون أحمر  إدج 
EGR 1، حماية لغطاء المحرك  الجانبية الدخانّية اللون من 

“إيروسكين” ™Aeroskin من “لوند” ®Lund 1، واقيات من 
الوحل أمامّية وخلفّية مقولبة، وقضبان سقفّية متشابكة 

.1,2 THULE® وصندوق تحميل سقفّي من

Exterior 
Aeroskin hood protector1 
Full vehicle cover1 
Racks and carriers1,2 
Rear bumper protector1 
Side window deflectors1 
Splash guards 
Sportz® tent1 
Trailer towing accessories 
Wheel lock kit

 من الخارج
1Aeroskin  ”حماية لغطاء المحرك “إيروسكين 

المركبة1  غطاء لكامل 
 حامالت ومنّصات تحميل1,2

الخلفي1 للمصّد   حماية 
الجانبية1 للنوافذ   حاجبات 

 واقيات من الوحل
Sportz®1  خيمة 

 إكسسوارات سحب المقطورة
مجموعة إلقفال العجالت

accessories.ford.com

1Ford Licensed Accessory. 2Consult owner’s manual for details on roof-rack load limits. تفاصيل  كين لالّطالع على ال يل المال 1إكسسوار مرّخص من قبل فورد. 2يرجى مراجعة دل
ة. لحاملة السقفّي ة القصوى ل حول الحمول

accessories.ford.com

Accessories إكسسوارات

FORD ACCESSORIESإكسسوارات  فورد



Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or production variability. Information is provided on an “as 
is” basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of any kind, express 
or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, content, availability, and 
products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer 
is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles. 

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln dealership 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. See your Dealer for limited warranty information on Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the 
accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford 
Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties.

Quality
We design and build your Ford 
to feel as good after many years 
of service as it did the day you 
picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Green
Using advanced Ford technology, 
we’re committed to creating 
vehicles with improved fuel 
economy, reduced CO2 emissions 
and a lower overall cost  
of ownership.

Safe
Ford’s Intelligent Protection System 
uses sophisticated technology 
designed to help prevent an 
accident and, if one should 
happen, to protect you.

Smart
Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to connect 
your world, and many clever 
solutions from Ford that make  
life a little easier.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the  
Ford Dealer Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2021 Ford Motor Company.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا 
للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو 
ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره 

وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار 
للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصًا لمركبتك. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على إكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى 
عة لها، ولم يتّم تصميمها أو  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لإلكسسوارات. كما أّن اإلكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ

اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد.
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني. تّمت الطباعة في اإلمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومباني 2021.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي 

تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كما كانت في اليوم األول الذي 

استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة 
بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، 

نحن نلتزم بتصميم مركبات تتمّيز بتوفير 
أكبر في استهالك الوقود، وبانبعاثات 

أقّل لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 
إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 
تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة 

على تجّنب الحوادث، وفي حال كان 
الحادث أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكّية 

مصّممة لُتبقيك على اتصال بعالمك، 
والعديد من الحلول الذكّية من فورد 

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.

Visit Ford ME تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط
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EDGE
Ambiente Trend Titanium ST

Powertrain Availability
Twin-scroll 2.0L I-4 Turbocharged EcoBoost Std Std Std -

2.7L V6 Twin-Turbocharged EcoBoost - - - Std

Auto-start/stop Std Std Std Std

Intelligent Oil-Life Monitor® Std Std Std Std

Battery saver Std Std Std Std

Ford Performance engine cover - - - Std

Engine Output
Max power (hp @ rpm) 250 @ 5 500 250 @ 5 500 250 @ 5 500 335 @ 5 500

Max power (kW @ rpm) 186 @ 5 500 186 @ 5 500 186 @ 5 500 250@ 5 500

Max torque (Nm @ rpm) 373 @ 3 000 373 @ 3 000 373 @ 3 000 515 @ 3 250

Fuel economy (km/L)  (FWD | AWD)* 13.8 | 13.3 13.8 | 13.3 13.3 11.8

Transmission
8-Speed SelectShift® automatic Std Std Std -

7-Speed SelectShift® automatic - - - Std

Fuel type Petrol Petrol Petrol Petrol

Drive
Front-wheel drive (FWD) Std Std - -

All-wheel drive (AWD) Opt Opt Std -

All-wheel drive (AWD)
     - AWD disconnect
     - steering wheel mounted paddle shifters

- - - Std

Intelligent all-wheel drive (standard on AWD only) Opt Opt Std Std

Dimensions (mm)
Wheelbase 2 850 2 850 2 850 2 850

Length 4 795 4 795 4 795 4 795

Height 1 735 1 735 1 735 1 735

Width – mirrors folded 1 928 1 928 1 928 1 928

Width – including mirrors 2 179 2 179 2 179 2 179

1st Row

Head room 1 021 1 021 1 021 1 021

Leg room 1 082 (max) 1 082 (max) 1 082 (max) 1 082 (max)

Shoulder room 1 531 1 531 1 531 1 531

2nd Row

Head room 1 023 1 023 1 023 1 023

Leg room (max) 1 031 1 031 1 031 1 031

Shoulder room 1 536 1 536 1 536 1 536

Cargo Volume (L)
Passenger volume 3 225 3 225 3 225 3 225

Cargo volume behind front seats 2 078 2 078 2 078 2 078

Cargo volume behind rear seats 1 111 1 111 1 111 1 111

Fuel tank (FWD / AWD) 69.6 69.6 69.6 69.6

Wheels
18” Sparkle Silver-painted Aluminum Std - - -

18” Sparkle Silver-painted Split-spoke Aluminum Opt Std - -

19” Nickel-painted Aluminum - - Std -

20” Bright-machined Aluminum Wheels with High Gloss Black-painted Pockets - - Opt -

21” Premium Gloss Black-painted Aluminum - - - Std

Mini spare tire Std Std Std Std

*Fuel economy and emission figures obtained from controlled tests in Europe (NEDC combined cycle). Note that the actual fuel consumption and 
emission will depend on many factors including your driving habits, prevailing conditions and your vehicles equipment, condition and use.
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Exterior
Adaptive LED headlamps with LED amber light blade turn signals - - Std Std

Bi-LED low and high beams Std Std Std Std

LED Daytime Running Lamps (DTR) (non-configurable) Std - - -

LED signature Daytime Running Lamps - Std Std Std

LED fog lamps - Std Std Std

LED taillamps with amber turn signals Std Std Std Std

LED signature lighting - Std - -

Belt molding – black Std - - Std

Belt molding – bright - Std Std -

Bumper – body-color upper, black lower Std Std Std -

Bumper, front and rear – body-color - - - Std

Spoiler – body-color Std Std Std Std

Door handles – body-color Std - - -

Lower cladding – black Std Std Std -

Lower cladding – body-color - - - Std

Easy Fuel® Capless Fuel Filler Std Std Std Std

Front tow hooks Std Std Std Std

Rear tow hooks (AWD only) Std Std Std Std

Intelligent 3-blink turn signal Std Std Std Std

Laminated windshield Std Std Std Std

Roof-mounted antenna Std Std Std Std

Solar tinted glass - windshield, front quarter window, front door window, rear door window, liftgate glass Std Std Std Std

Variable intermittent/continuous windshield wiper Std Std Std Std

Single speed intermittent/continous rear windshield wiper Std Std Std Std

Courtesy delay. wiper activated Std Std Std Std

Class II Trailer Tow Package with Trailer Sway Control and hitch cover - - - Std

LED taillamps with light bar - - Std Std

Dual integrated exhaust with bright tips - - Std Std

Active grille shutters Std Std Std Std

Grille – chrome bars and surround Std Std Std -

Grille – Gloss Black-painted mesh with ST logo - - - Std

Manual liftgate Std Std - -

Hands-free, foot-activated liftgate (includes power liftgate functionality) - - Std Std

Roof-rack side rails – silver - Std Std Std

Door handles – body-color with bright insert - - Std -

Dual Power, heated, manual fold, (auto-dimming driver’s sideview) mirrors with body-color caps Std Std Std Std

Memory mirror function and security approach lamps - - Std Std

Panoramic Vista Roof® (power open/close with power shade) - - Std Std

Unique front and rear lower fascias - - - Std

Unique black headlamp treatment - - - Std

Ambiente Trend Titanium ST

EDGE



Interior
Cargo Management System Std Std Std Std

Center floor console with armrest Std Std Std Std

Cabin particulate air filter Std Std Std Std

Dark Slate center stack finish Std - - -

Driver’s side foot rest Std Std Std Std

Grab handles – driver, front passenger and second row (x2) including hooks Std Std Std Std

Instrument panel appliqué – Dark Ano Gray Std Std - -

Instrument panel appliqué – Nembus - - Std -

Instrument panel appliqué – Turous - - - Std

Cargo area LED light Std Std Std Std

Front map lights Std Std Std Std

Illuminated entry system with courtesy lamp display Std Std Std Std

Second row dome LED lights Std Std Std Std

Storage – front row center console armrest, locking glove box, overhead console with sunglasses storage, upper IP bin, second 
row rear quarter trim with storage bin Std Std Std Std

Illuminated glove box - - Std Std

Power front windows, one-touch-up/down Std Std Std Std

Power second row windows Std Std Std Std

Window controls – remote control via key fob for front windows and front and rear door mounted switches Std Std Std Std

Cargo net Opt Opt Opt Opt

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) Std Std Std Std

Second-row floor vents and adjustable rear console vents Std Std Std Std

Cruise control Std Std - -

Adaptive Cruise Control with stop and go, pedestrian detection, evasive steer assist and 
traffic jam assist - - Std Std

Cupholders (x8) – front console (x2), rear center armrest (x2) and front and rear doors (x4) Std Std Std Std

Door-sill scuff plates, front and rear Std Std - -

Door-sill scuff plates with silver logo - - Std -

Door-sill scuff plates, front and rear with Ford Performance logo - - - Std

Floormats – carpeted front and rear Std Std Std -

Unique carpeted floormats - - - Std

Illuminated visor vanity mirror(s) (driver and passenger) Std Std Std Std

Instrument Panel Cluster 
— Driver configurable 4.2” color LCD displays in instrument cluster (2) 
— Message center 
— Outside temperature display 
— Trip computer

Std Std Std Std

Instrument panel cluster – ST Unique, 2 driver configurable 4.2” color LCD displays - - - Std

12V power points (x2) – console passenger side panel and rear cargo area Std Std Std Std

Rotary gearshift dial Std Std Std Std

Steering column – manual tilt/telescoping Std Std - -

Steering column – power tilt/telescoping with memory - - Std Std

Steering-wheel-mounted audio and cruise controls, five-way control pads and electric steering column lock Std Std Std Std

Steering wheel leather-wrapped - Std Std -

Steering wheel – perforated leather with City Silver stitching and ST logo - - - Std

Intelligent Access with push-button start Std Std Std Std

Ambient lighting - - Std Std

220V A/C power outlet - Opt Std Std

Unique metal foot pedal - - - Std

Active noise control - - - Std

NEW EDGE
Ambiente Trend Titanium ST



Driver-Assist Technology
Compass Std Std Std Std

Ford Co-Pilot360™ includes; 
— Auto high-beam headlamps 
— BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert 
— Lane-keeping System (includes Lane-keeping Assist, Lane-keeping Alert and Driver Alert) 
— Pre-collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB) (pedestrian detection, forward collision warning, dynamic 
     brake support) 
— Rear-view camera (includes camera washer) 
— Apple Carplay® and Android Auto™ compatibility

Std Std Std Std

Hill Start Assist Std Std Std Std

Post-collision braking Std Std Std Std

Headlamps – autolamp (automatic on/off) Std Std Std Std

Reverse sensing system Std Std Std Std

Remote start system - Opt Std Std

Enhanced Active Park Assist with Parallel Park, Park-out Assist, reverse perpendicular parking, 
forward and reverse and side sensing systems - - Std Std

Evasive steering assist - - Std Std

Front 180-degree camera with split view and washer - - Std Std

Rain-sensing front wipers - - Std Std

Lane centering - - Std Std

Audio and Entertainment
Bluetooth® Std Std Std Std

Speed-compensated volume - Std Std Std

MP3 capable - Std Std Std

AM/FM Std Std Std Std

SYNC®4 
- Enhanced voice recognition communications and entertainment system 
- 12” LCD capacitive touchscreen in center stack with swipe capability 
- Pinch-to-zoom capability included when equipped with available voice-activated touchscreen Navigation 
- AppLink™ 
- Smart-charging USB ports (x2)
- Apple Carplay® and Android Auto™ compatibility

Std Std Std Std

Speakers (x6) Std Std - -

B&O Sound System by Bang & Olufsen 12-speakers - - Std Std

Voice-activated touchscreen Navigation system with pinch-to-zoom capability - Opt Std Std

Wireless charging pad - Opt Std Std

Dual-headrest DVD entertainment system - - Opt Opt

Seating
Cloth Std Std - -

ActiveX seating material seats - Opt - -

Perforated leather - - Std -

Leather-trimmed with Miko® inserts (sueded cloth with unique sport perforation) - - - Std

ST bolstered bucket with City Silver stitching and embossed ST logo - - - Std

Heated and cooled front seats - - Std Std

Driver and front passenger seat back map pockets Std Std Std Std

4-way manually adjustable driver’s seat and 2-way manually adjustable front passenger seat Std - - -

8-way power driver’s seat - Opt - -

10-way power-adjustable driver’s seat and 4-way power-adjustable passenger seat - Std - -

10-way power-adjustable driver and passenger seat - - Std Std

Driver’s side memory - - Std Std

Second-row 60:40 split fold-flat reclining bench with fold-down armrest Std Std Std Std

Second-row EasyFold® (rear seat back release) - Std Std Std

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specification either temporarily or permanently without incurring any liability 
to any prospective purchaser or purchasers.

EDGE
Ambiente Trend Titanium ST

GT
B7

08
57

0/
21

M
Y



GT
B7

07
41

9/
20

M
Y

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specification either temporarily or permanently without incurring any liability 
to any prospective purchaser or purchasers.

EDGE
Ambiente Trend Titanium ST

Safety and Security
AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control)™ and curve control Std Std Std Std

Airbags 
— Driver and front-row passenger dual-stage (see Personal Safety System™ below) 
— Driver’s knee 
— Front-row side seat 
— Glove-box-door-integrated knee 
— Side-impact 
— Front- and second-row safety Canopy® side-curtain with rollover sensor

Std Std Std Std

Day/night rear-view mirror Std - - -

Auto-dimming rear-view mirror - Std Std Std

Door Locks 
— Auto-lock/auto-unlocking 
— Child safety rear 
— Power lock/unlock

Std Std Std Std

Individual Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Std Std Std Std

LATCH (Lower Anchors and Tether Anchors for Children) on rear outboard seat positions Std Std Std Std

Ford MyKey® Std Std Std Std

Personal Safety System™ for driver and front passenger includes dual-stage front airbags, safety belt pre-tensioners, 
safety belt energy-management retractors, safety belt usage sensors, driver’s seat position sensor, crash severity sensor, 
restraint control module and Front-Passenger Sensing System.

Std Std Std Std

Overspeed warning chime Std Std Std Std

Rear cargo area tie down hooks Std Std Std Std

Rear window defroster Std Std Std Std

Torque vectoring control Std Std Std Std

Head restraints – front row 4-way manually adjustable - - Std Std

Safety Belts 
— Front row – Belt-Minder® (Front Safety Belt Reminder) 
— Front row – height adjustable 
— Second row – outboard and center seat shoulder

Std Std Std Std

SecuriLock® Passive Anti-Theft System (PATS) Std Std Std Std

SOS Post-Crash Alert System™ Std Std Std Std

SecuriCode™ keyless-entry keypad - Std Std Std

Perimeter alarm - - Std Std

Packs
Cargo Accessory Package 
-Cargo mat 
-Rear bumper protector 
-Retractable cargo area cover

Opt Std Std Std

Convenience Package 2 
-220V A/C power outlet 
-Perimeter alarm 
-Hands-free, foot-activated liftgate (includes power liftgate functionality) 
-Remote start system 
-Wireless charging pad

- Opt - -



إدج الجديدة
STتايتينيومتريندأمبيانتي

القو المحّركة المتوّفرة

-قياسيقياسيقياسيمحّرك 4  بشاحن توربينّي بمنفذين بتقنية Twin-scroll سعة 2.0 لتر

قياسي---محّرك   سعة 2.7 لتر ثنائي الشحن التوربيني

قياسيقياسيقياسيقياسينظام التوقف والتشغيل التلقائي

 L قياسيقياسيقياسيقياسيالنظام الذكي لتتّبع صالحية الزيت ® 

قياسيقياسيقياسيقياسينظام مّدخر لطاقة البطارية

قياسي---غطاء المحّرك الخاص بقسم مركبات فورد الفائقة األداء

قدرة المحّرك

335  2505500  2505500  2505500  5500القّوة القصوى )حصان عند د.د.(

250  185500  185500  185500  5500القّوة القصوى )كيلوواط عند د.د.(

515  3733250  3733000  3733000  3000عزم الدوران األقصى )نيوتن متر عند د.د.(

*)AWD  نظام الدفع بكافة العجالت  FWD  13.813.311.8  13.813.3  13.3استهالك الوقود )كلم/لتر( )نظام الدفع األمامي

ناقل الحركة

-قياسيقياسيقياسيناقل الحركة األوتوماتيكي ® بـ8 سرعات

قياسي---ناقل الحركة األوتوماتيكي ® بـ7 سرعات

بنزينبنزينبنزينبنزيننوع الوقود

نظام الدفع

FWD قياسيقياسينظام الدفع األمامي--

AWD قياسياختيارّياختيارّينظام الدفع بكافة العجالت-

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
 AWD ميزة فصل نظام الدفع بكافة العجالت 
 وحدتان لنقل الحركة مثّبتتان في عجلة القيادة

قياسي---

قياسيقياسياختيارّياختيارّينظام الدفع الذكّي بكافة العجالت )قياسّي في نظام الدفع بكافة العجالت AWD فقط(

ملم األبعاد 

2850285028502850قاعدة العجالت

4444الطول

1735173517351735االرتفاع

1العرض – مع المرايا مطوّية 81 81 81 8

1111العرض – مع المرايا

الصف األول

1021102110211021حّيز الرأس

1082 )األقصى(1082 )األقصى(1082 )األقصى(1082 )األقصى(حّيز الساقين

1531153115311531حّيز الكتفين

الصف الثاني

1023102310231023حّيز الرأس

1031103110311031حّيز الساقين )األقصى(

1حّيز الكتفين 31 31 31 3

لتر سعة الحمولة 

3225322532253225سعة حجرة الركاب

2078207820782078سعة الحمولة خلف المقاعد األمامية

1111111111111111سعة الحمولة خلف المقاعد الخلفية

)AWD نظام الدفع بكافة العجالت / FWD سعة خزان الوقود )نظام الدفع األمامّي....

العجالت

---قياسيعجالت من األلومنيوم المطلّي بالفّضي الّلماع قياس 18 بوصة

--قياسياختيارّيعجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي الّلماع قياس 18 بوصة بشعاعات مزدوجة

1 بوصة -قياسي--عجالت من األلومنيوم المطلّي بالنيكل قياس 

-اختيارّي--عجالت من األلمنيوم المشغول اللّماع قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية باللون األسود الشديد اللمعان

قياسي---عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي باألسود اللّماع قياس 21 بوصة

قياسيقياسيقياسيقياسيإطار احتياطي صغير



إدج الجديدة
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من الخارج

L بشكل شفرات باللون الكهرمانّي L مع مصابيح التأشير لالنعطاف بتقنية  فة عاملة بتقنية  قياسيقياسي--مصابيح أمامية متكيِّ

L مزدوجة قياسيقياسيقياسيقياسيإضاءة منخفضة وعالية بتقنية 

L )غير قابلة للتهيئة( ---قياسيمصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية 

L قياسيقياسيقياسي-مصابيح ممّيزة تعمل في ضوء النهار بتقنية 

L قياسيقياسيقياسي-مصابيح للضباب بتقنية 

L مع مصابيح تأشير باللون الكهرمانّي قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح خلفية بتقنية 

L --قياسي-إضاءة متمّيزة عاملة بتقنية 

قياسي--قياسيصفائح تزيينّية عند خط حزام المركبة – باللون األسود

-قياسيقياسي-صفائح تزيينّية عند خط حزام المركبة – لّماعة

-قياسيقياسيقياسيمصّد – بلون الهيكل من األعلى، واللون األسود من األسفل

قياسي---المصّدان، األمامي والخلفي – بلون الهيكل

قياسيقياسيقياسيقياسيجناح – بلون الهيكل

---قياسيمقابض األبواب – بلون الهيكل

-قياسيقياسيقياسيالتغليف السفلي – أسود

قياسي---التغليف السفلي – بلون الهيكل

F  بال غطاء داخلي للفوهة قياسيقياسيقياسيقياسينظام تعبئة الوقود السهل ®

قياسيقياسيقياسيقياسيمشابك سحب أمامية

قياسيقياسيقياسيقياسيمشابك سحب خلفية )في نظام الدفع بكافة العجالت AWD فقط(

قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح تأشير باالنعطاف ذكّية بـ3 ومضات

قياسيقياسيقياسيقياسيزجاج صفائحّي

قياسيقياسيقياسيقياسيهوائي مثبت على السقف

قياسيقياسيقياسيقياسيزجاج أسود معّتم  الزجاج األمامّي، النوافذ الربعية األمامّية، زجاج الباب األمامي، زجاج الباب الخلفّي، باب الصندوق

قياسيقياسيقياسيقياسيمّساحات للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّيرة/تعمل بشكل مستمّر

قياسيقياسيقياسيقياسيمّساحات للزجاج الخلفّي تعمل على فترات فاصلة بسرعة واحدة/تعمل بشكل مستمّر

قياسيقياسيقياسيقياسيميزة تأخير انطفاء المصابيح. تعمل تلقائيًا عند تشغيل المّساحات

قياسي---مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة  مع نظام التحكم بالمقطورة وغطاء السقاطة

L مع شريط ضوئي قياسيقياسي--مصابيح خلفية عاملة بتقنية 

قياسيقياسي--عادم مزدوج مدمج مع رؤوس لّماعة

قياسيقياسيقياسيقياسينظام مغاليق الشبكة النشطة

-قياسيقياسيقياسيالشبكة األمامّية – قضبان وإطار من الكروم

ST قياسي---الشبكة األمامّية – منخل مطلّي باألسود اللّماع مع شعار

--قياسيقياسيباب صندوق يدوّي

قياسيقياسي--باب للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم )يشتمل على وظيفة الباب اآللّي(

قياسيقياسيقياسي-سكك جانبية للحاملة السقفية – اللون الفضي

-قياسي--مقابض األبواب – بلون الهيكل مع إدخاالت لّماعة

قياسيقياسيقياسيقياسيمرآتان آليتان، مدفأتان، قابلتان للطي يدويًا )جانبية تلقائية التعتيم لجهة السائق( مع غطاء بلون الهيكل

قياسيقياسي--مرايا مع ذاكرة ومصابيح إنارة األرضية

قياسيقياسي--فتحة السقف البانورامّية ®  )ميزة الفتح/اإلغالق آليًا مع حاجب آلي واٍق من الشمس(

قياسي---واجهتان سفلّيتان أمامّية وخلفّية فريدتان

قياسي---معالجة فريدة سوداء للمصابيح األمامية
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من الداخل

قياسيقياسيقياسيقياسينظام إدارة الحمولة

قياسيقياسيقياسيقياسيكونسول مركزي أرضّي مع متكأ للذراع

قياسيقياسيقياسيقياسيفلتر الهواء المنّقي للمقصورة

---قياسيتفاصيل فريدة من رمادي األردواز الداكن المعدنّي في اللوحة المركزّية

قياسيقياسيقياسيقياسيمسند قدم للسائق

قياسيقياسيقياسيقياسيمقابض للتمّسك – السائق، والراكب األمامي، وفي الصف الثاني )عدد 2( بما في ذلك المشابك

--قياسيقياسيلمسات تزيينّية في لوحة القيادة – باللون الرمادّي أنو الداكن

-قياسي--لمسات تزيينّية في لوحة القيادة – باللون الرمادّي نيمبوس

قياسي---لمسات تزيينّية في لوحة القيادة – باللون األخضر توروس

L قياسيقياسيقياسيقياسيضوء في حّيز الحمولة بتقنية 

قياسيقياسيقياسيقياسيأضواء أمامية للقراءة

قياسيقياسيقياسيقياسيميزة اإلنارة عند دخول المركبة مع أضواء مالءمة بميزة تأخير إطفائها

قياسيقياسيقياسيقياسيأضواء ُمقّببة مثّبتة في الصف الثاني

التخزين – كونسول مركزي مع مسند للذراع، وحجيرة قّفازات قابلة لإلقفال، وكونسول علوّي مع حّيز للنظارات الشمسية، وحّيز 
قياسيقياسيقياسيقياسيتخزين فوق لوحة القيادة في الصف األمامي، وكسوة عند النوافذ الربعية الخلفية مع فسحة تخزين في الصف الثاني

قياسيقياسي--حجيرة القفازات مضاءة

قياسيقياسيقياسيقياسينوافذ أمامية آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة

قياسيقياسيقياسيقياسينوافذ آلية في الصف

قياسيقياسيقياسيقياسيأزرار التحّكم بالنوافذ – التحّكم عن بعد عبر وحدة الفتح للنوافذ األمامية وللمفاتيح المثبتة في األبواب األمامية والخلفية

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيشبكة لتغطية الحمولة

DEATC قياسيقياسيقياسيقياسيضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

قياسيقياسيقياسيقياسيفتحات تهوية في األرضّية في الصف الثاني وفتحات تهوية قابلة للتعديل في الناحية الخلفّية للكونسول

--قياسيقياسيمثّبت السرعة

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي، رصد المشاة، مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة ونظام 
قياسيقياسي--المساعدة في زحمة السير

قياسيقياسيقياسيقياسيحامالت أكواب – )8( – في الكونسول األمامي )2(، ومتكأ الذراع الوسطي الخلفي )2(، واألبواب األمامية والخلفية )4(

--قياسيقياسيلوحات عتبات الصعود، أمامية وخلفية

-قياسي--لوحات عتبات الصعود مع شعار باللون الفضي

F قياسي---لوحات عتبات الصعود، في األمام والخلف مع شعار  

-قياسيقياسيقياسيفرش األرضية – من السّجاد في األمام والخلف

قياسي---فرش فريد لألرضية من السّجاد

قياسيقياسيقياسيقياسيمرايا مضاءة في حاجبي الشمس )جهة السائق والراكب(

شرات القيادة لوحة العدادات وم
.4 بوصة قابلة للتهيئة للسائق في مجموعة العدادات L ملونة مقاس   شاشات 

 مركز الرسائل
 نافذة لعرض الحرارة الخارجية

 كمبيوتر معلومات الرحلة

قياسيقياسيقياسيقياسي

.4 بوصات L ملّونتان قابلتان للتهيئة قياس  قياسي---لوحة العدادات ومؤشرات القيادة – استثنائية في ST، شاشتا 

خذ للطاقة بقّوة 12 فولت عدد أربعة )2( – لوح الكونسول لجهة السائق وحّيز الحمولة الخلفي قياسيقياسيقياسيقياسيم

قياسيقياسيقياسيقياسيقرص دّوار لنقل الحركة

--قياسيقياسيعمود عجلة القيادة – قابل لإلمالة عموديًا والسحب يدويًا باتجاه السائق

قياسيقياسي--عمود عجلة القيادة – قابل لإلمالة عموديًا والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة

قياسيقياسيقياسيقياسيأزرار للتحّكم بنظام الصوت ومثّبت السرعة مضمنة في عجلة القيادة مفاتيح تحّكم بخمسة اتجاهات قفل كهربائي لعمود التوجيه

-قياسيقياسيعجلة القيادة مغّلفة بالجلد

ST قياسي---عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد المثّقب مع درزات   وشعار

قياسيقياسيقياسيقياسينظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسي--إضاءة محيطية

قياسيقياسياختيارّي-مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 220 فولت

قياسي---دواسة معدنية فريدة

قياسي---نظام التحكم النشط بالضجيج
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تّم الحصول على األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود واالنبعاثات من خالل اختبارات مضبوطة في أوروبا )معّدل االستهالك بين المدينة والطرقات السريعة ضمن دورة القيادة األوروبية الجديدة NEDC(. تجدر اإلشارة إلى أّن األرقام الفعلية الستهالك الوقود واالنبعاثات ستتوقف على 
عوامل عديدة مثل عاداتك في القيادة، والظروف السائدة، وتجهيزات مركبتك، وحالتها، وطريقة استخدامها.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو تحّمل أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.

STتايتينيومتريندأمبيانتي

تكنولوجيا مساعدة السائ

قياسيقياسيقياسيقياسيبوصلة

نظام فورد ™Co-Pilot360 يشتمل عل ما يلي
 المصابيح األمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

L مع نظام اإلنذار عند الرجوع  نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®
 نظام البقاء في خط السير )يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، إنذار البقاء في خّط السير، ونظام تنبيه السائق(

 مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB )رصد المشاة، نظام التحذير من اصطدام أمامي،
  دعم الفرملة الديناميكي(

)   كاميرا للرؤية الخلفّية )تشتمل على بخا
A  A A و ™  توافق مع  ® 

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيمساعد اإلقالع على التالل

قياسيقياسيقياسيقياسيالفرملة بعد وقوع حادث

قياسيقياسيقياسيقياسيالمصابيح األمامّية – ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح )تشغيل /إطفاء المصابيح تلقائيًا(

قياسيقياسيقياسيقياسينظام استشعار عند الرجوع

قياسيقياسياختيارّي-نظام التشغيل عن ُبعد

مساعد الركن النشط المحّسن مع ميزة الركن المتوازي، مساعد الخروج من الموقف، والركن العمودي عند الرجوع إلى الخلف
قياسيقياسي--

أنظمة استشعار أمامية وخلفية وجانبية

قياسيقياسي--مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

قياسيقياسي--كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع رؤية مجزأة وبخا

قياسيقياسي--مّساحات الزجاج األمامي المتحّسسة للمطر

قياسيقياسي--نظام البقاء في وسط خّط السير

نظام الصوت والترفيه
قياسيقياسيقياسيقياسيتقنية ®

قياسيقياسيقياسي-ضبط مستوى الصوت للتعويض عن زيادة السرعة

قياسيقياسيقياسي-قدرة على تشغيل ملفات 3

A /Fقياسيقياسيقياسيقياسي

SYNC®4 نظام المزامنة
 نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا المحّسن

L قياس 12 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى  شاشة 
 القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير مضّمنة عندما تكون المركبة مجّهزة بنظام المالحة المنّشط صوتيًا مع شاشة

  عاملة باللمس المتوّفر
A L  برنامج ™

  منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي – اثنان )2(
A  A A و ™  توافق مع  ® 

قياسيقياسيقياسيقياسي

( مكّبرات للصوت --قياسيقياسيستة )

قياسيقياسي--نظام الصوت  من    مع 12 مكّبرًا للصوت

قياسيقياسياختيارّي-شاشة عاملة باللمس منّشطة صوتيًا مع نظام المالحة ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

قياسيقياسياختيارّي-منصة شحن السلكّي

اختيارّياختيارّي--نظام ترفيه عامل بأقراص  في مسنَدي الرأس

المقاعد

--قياسيقياسيمن القماش

A --اختيارّي-مقاعد من مادة 

-قياسي--من الجلد المثّقب

قياسي---مكسّوة بالجلد مع إدخاالت من قماش ® )قماش سويدّي مع لمسات مثّقبة رياضّية فريدة(

قياسي---مقاعد ST مقّعرة حاضنة مع درزات   وشعار ST نافر

قياسيقياسي--مقاعد أمامية مدفأة ومبّردة

قياسيقياسيقياسيقياسيجيوب لحفظ الخرائط في متاك ظهر مقعدي السائق والراكب األمامي

---قياسيمقعد للسائق قابل للتعديل يدويًا في 4 وضعيات ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدويًا في وضعيتين

--اختيارّي-مقعد السائق قابل للتعديل آليًا بـ8 وضعيات

--قياسي-مقعد السائق قابل للتعديل آليًا في 10 وضعيات ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آليًا في 4 وضعيات

قياسيقياسي--مقاعد قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات للسائق والراكب األمامي

قياسيقياسي--ذاكرة لمقعد السائق

4: مع ميزة االنحناء ومع مسند ذراع قابل للطّي قياسيقياسيقياسيقياسيمقعد طويل في الصف الثاني قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجّزأ بنسبة 

قياسيقياسيقياسي-الصف الثاني مع تقنية “إيزي فولد” ®EasyFold )لتحرير ظهر المقعد الخلفي(



إدج الجديدة
STتايتينيومتريندأمبيانتي

السالمة واألمان

™( ونظام التحكم  A مع ميزة التحّكم بالميالن ®  )   نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®
قياسيقياسيقياسيقياسيبالمركبة عند المنعطفات

الوسائد الهوائية
 تعمل على مرحلتين للسائق والراكب األمامي )يرجى مراجعة نظام السالمة الشخصية ™   أدناه(

 لركبة السائق
 جانبية للمقاعد األمامية

 وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات
 لالصطدامات الجانبية

 نظام ®  للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية في الصف األول والثاني وأجهزة استشعار حاالت التدهور

قياسيقياسيقياسيقياسي

---قياسيمرآة للرؤية الخلفية للنهار/الليل

قياسيقياسيقياسي-مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

أقفال األبوا
 ميزة اإلقفال/الفتح التلقائّي لألبواب

 أقفال لسالمة األطفال في األبواب الخلفية
 ميزة اإلقفال/الفتح آليًا

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردّية 

LA )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال( في المقاعد الجانبية الخلفية قياسيقياسيقياسيقياسينظام 

قياسيقياسيقياسيقياسيميزة المفتاح المبرمج ® من فورد

يتضّمن نظام السالمة الشخصية ™   للسائق والراكب األمامي: وسائد هوائية أمامية تعمل على 
مرحلتين، ونوابض شّد مسبقة الضبط، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط حزام األمان، وجهاز استشعار 

وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي.
قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيإنذار صوتي بتجاوز السرعة

قياسيقياسيقياسيقياسيمشابك تثبيت لفسحة الحمولة الخلفية

قياسيقياسيقياسيقياسيميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

قياسيقياسيقياسيقياسينظام توجيه عزم الدوران

قياسيقياسي--متاك للرأس – في الصف األمامي قابلة للتعديل يدويًا في 4 وضعيات

أحزمة األمان
 الصف األول – نظام ® )للتذكير بربط أحزمة األمان األمامية(

 الصف األول – قابلة لضبط االرتفاع
 الصف الثاني – حزام عند الكتفين للمقاعد الجانبية والمقعد األوسط

قياسيقياسيقياسيقياسي

A L الكامن ضّد السرقة  قياسيقياسيقياسيقياسينظام ®

A   لإلنذار التلقائي بعد الحوادث قياسيقياسيقياسيقياسينظام ™ 

قياسيقياسيقياسي-لوحة أزرار التحكم ™ للدخول بدون مفتاح

قياسيقياسي--نظام اإلنذار المحيطي

مجموعة التجهيزات

مجموعة إكسسوارات الحمولة
 بساط لحّيز الحمولة

 حماية للمصّد الخلفي
 غطاء قابل للسحب لحّيز الحمولة

قياسيقياسيقياسياختيارّي

مجموعة تجهيزات المالءمة 2
 مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 220 فولت

 نظام اإلنذار المحيطي
 باب للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم )يشتمل على وظيفة الباب اآللّي(

 نظام التشغيل عن ُبعد
 منصة شحن السلكّي

--اختيارّي-
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تّم الحصول على األرقام المتعّلقة باستهالك الوقود واالنبعاثات من خالل اختبارات مضبوطة في أوروبا )معّدل االستهالك بين المدينة والطرقات السريعة ضمن دورة القيادة األوروبية الجديدة NEDC(. تجدر اإلشارة إلى أّن األرقام الفعلية الستهالك الوقود واالنبعاثات ستتوقف على 
عوامل عديدة مثل عاداتك في القيادة، والظروف السائدة، وتجهيزات مركبتك، وحالتها، وطريقة استخدامها.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو تحّمل أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.


