


جموح بال حدود
أخيرًا عاد فورد برونكو™ وهو اآلن متوفر كسيارة رياضية متعّددة االستخدامات حاماًل معه تاريخ برونكو العريق، وكأّول مركبة برونكو تم تصنيعها بـ 4 أبواب، ضمن 4 طرازات فريدة من نوعها. 

™BIG BEND )طراز بابين أو 4 أبواب(

هنا تبدأ المغامرة. مجّهز بمقود مغّلف بالجلد. مع 
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق. 
وعجالت من األلومنيوم. نظام تشغيل آلي عن بعد، 

وأكثر.

™OUTER BANKS )طراز 4 أبواب(

يتمّيز أوتر بانكس بمصابيح أمامية وخلفية عاملة 
بتقنية LED، وبأقواس رفاريف من لون الهيكل، 
وعتبات جانبية مطلّية بالبودرة، مع عجالت من 
األلومنيوم قياس 18 بوصة. في الداخل، تبرز 

شاشة لمس قياس 12 بوصة في اللوحة المركزية.

™WILDTRAK  )طراز بابين أو 4 أبواب(

اختبر المغامرات المشّوقة مع مجموعة تجهيزات 
Sasquatch™ القياسية )طرازات 4 أبواب(: إطارات قياس 
35 بوصة، وعجالت بقدرة على تثبيت شفة اإلطار، وتروس 

تفاضلية قابلة لإلقفال، ومخّمدات ™BILSTEIN. ومن 
المّيزات القياسية أيضًا: محّرك EcoBoost® V6 سعة 2.7 

لتر ورسوم استثنائية على غطاء  المحّرك.

™BADLANDS )طراز 4 أبواب(

مركبة برونكو األكثر قدرة في المجموعة. مع مجموعة 
تجهيزات Sasquatch القياسية. ومخّمدات 

BILSTEIN، وميزة فصل عمود التوازن األمامي، 
وتروس تفاضلية قابلة لإلقفال. إطارات قياسية 

قياس 35 بوصة. مقاعد فينيل باللون البحري.

كّل المركبات مبّينة مع تجهيزات متوفرة. WILDTRAK طراز 4 أبواب. برتقالي سايبر معدني ثالثي الطبقات BADLANDS.1 طراز 4 أبواب. رمادي الصّبار.

1. ميزة بتكلفة إضافية.
قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة، وتجهيزات السوق الثانوية، واكسسوارات فورد المتوفرة. قد يتم عرض طرازات ما قبل اإلنتاج عبر هذا الكتّيب.



 G.O.A.T.  أنماط

الطرازات كافة

 NORMAL النمط العادي

للقيادة اليومّية. توازن مثالي ما بين الحماسة، والراحة، 
والمالءمة.

ECO النمط االقتصادي
للمساعدة في خفض استهالك الوقود.

SLIPPERY نمط الطرقات الزلقة

يمنح قيادة واثقة على األسطح الزلقة، ويجعل التحّكم 
بمركبة برونكو™ أسهل.

SAND نمط الرمل

لالستعمال على الطرقات الوعرة فحسب. وللقيادة 
الممتعة على الرمال الناعمة والجافة.

MUD/RUTS نمط الوحول/الحفر
لالستعمال على الطرقات الوعرة فحسب. يكّيف 

األنظمة ليمنحك أفضل تجربة على األسطح الموحلة أو 
غير المستوية. 

Badlands™ الطرازات كافة باستثناء

SPORT النمط الرياضي

قيادة رياضية مع أداء محّسن. نقل أسرع للحركة، صوت 
معّزز للقّوة المحّركة.

طراز Badlands فقط

ROCK CRAWL نمط الصخور-الزحف

لالستعمال على الطرقات الوعرة فحسب وبسرعة 
منخفضة جدًا، وعبور متحّكم على الطرقات غير المستوية 

التي قد تتضّمن الصخور الضخمة.

طرازات Badlands وWildtrak فقط

نمط باها

لالستعمال على الطرقات الوعرة فحسب. استجابة 
المركبة معّدة ألداء عالي السرعة على الطرقات الوعرة.

نمط يالئم البيئة نظام القيادة بحسب التضاريس ™Terrain Management System مع أنماط  .G.O.A.T قاهر جميع التضاريس. تمنحك ثالثة أنماط 
قيادة، القدرة على مالئمة أداء التضاريس، أو الطقس، أو كل ما قد تصادفه على الطرقات، وذلك بحركة بسيطة على القرص الدّوار. يمكنك 

االستفادة من 7 أنماط متوفرة، من النمط العادي Normal إلى نمط باها، بحسب الطراز الذي تقوده.

™WILDTRAK طراز  4 أبواب. رمادي الصّبار. تجهيزات متوّفرة.

قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى صعوبة المسارات، واستخدام 
معدات السالمة المناسبة. إزالة األبواب هي ألغراض القيادة على الطرقات الوعرة فحسب. راجع دليل المالك الخاص بمركبة برونكو للحصول 

على المزيد من المعلومات.



BADLANDS. رمادي الصّبار. تجهيزات متوّفرة.

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في 
الوقت عينه. 3. محّرك EcoBoost   -4 سعة 2.3 لتر، 205 كيلوواط عند 6,000 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر، 246 كيلوواط عند 5,750 د.د. 

وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
I

بطبيعته قوّي 

محّرك ®ECOBOOST سعة 2.3 لتر انطلق على الطرقات الوعرة على متن فورد برونكو™ مع المحّرك 
بتقنية الضخ المباشر سعة 2.3 لتر القياسي في طرازات ™Big Bend. يمنحك أداء مذهاًل بقوة 300 

حصان1,2,3 و441 نيوتن متر من عزم الدوران1,2. يتمتع ناقل الحركة األوتوماتيكي القياسي بـ 10 سرعات 
بنسبة زحف قصوى قدرها 67.8:1، ويقدم لك تروسًا بطيئة مبهرة، ويساعدك لتبقى ضمن نطاق طاقة 

المحّرك.

محّرك ECOBOOST سعة 2.7 لتر أضف المزيد من القوة إلى قيادتك على الطرقات الوعرة مع محّرك 
 ،Badlands™و ،Wildtrak™و ،Outer Banks™ بمبّرد بيني ثنائي الشحن. قياسي في طرازات EcoBoost

وقادر على ضخ قوة 330 حصانًا1,2,3  و563 نيوتن متر من عزم الدوران1,2.



LED مصابيح أمامية عاملة بتقنية 
ومصابيح للضباب عاملة بتقنية 

LED متوفرة

مرايا مثبتة على الهيكل

إطارات قياس 35 بوصة متوفرة

 LED مصابيح خلفية عاملة بتقنية
متوفرة

مشابك سحب أمامية

مشابك تثبيت في الرفراف

مشبك سحب خلفي
مصّد أمامي معياري متين متوفر

سكك للحماية من الصخور متوفرة

مصد خلفي من 
الفوالذ متوفر1

أقواس رفاريف يمكن إزالتها

مركبة رباعية الدفع تنطلق على كافة الطرقات سوف تسيطر على المغامرات على الطرقات الوعرة على 
متن فورد برونكو. اإلعداد الرباعي القياسي هو عبارة عن نظام مؤقت إلكتروني بسرعتين لالنتقال بين الدفع 

الثنائي والرباعي أثناء القيادة، يقدم لك 3 أنماط قيادة باإلضافة إلى النمط المحايد. وفي إعدادي الدفع 
الرباعي العالي النطاق 4H  والدفع الرباعي المنخفض النطاق 4L ، يزّود النظام دفعًا رباعيًا يمكن إقفاله 

ميكانيكيًا. فيما يزيد الدفع الرباعي 4L  المنخفض السرعة عزم دوران العجالت عند القيادة على تضاريس صعبة. 
ويسمح النظام الرباعي المتطّور، القياسي في طرازات BADLANDS و ™WILDTRAK بـ 4 أبواب، بإضافة 

نمط تلقائي )4A ( للتفعيل األوتوماتيكي عند الطلب من أجل االختيار بين الدفع الثنائي العالي النطاق والدفع 
الرباعي العالي النطاق. عند استخدام نمط 4A ، ينقل النظام قوة الدفع بشكل مستمّر إلى العجالت األمامية 

للحصول على أفضل أداء على مختلف الطرقات.

لمغامراتك الوعرة من حيث هندسة الشاسي، يستخدم فورد برونكو™ نظام هيكل مبنيًا على القاعدة، مع 
قاعدة سّلمية معّلبة بالكامل من الفوالذ العالي المتانة. أما األبواب، وغطاء المحّرك، والرفاريف األمامية، 

وباب الصندوق الخلفي فكلها مصنوعة من األلومنيوم. ويقّدم أيضًا حماية سفلية قوية مع صفائح 
واقية متوفرة لحماية القطع المعّرضة للتلف في أسفل المركبة. تتمتع طرازات ™Badlands بصفائح 

واقية أمامية باإلضافة إلى صفائح تحمي المحّرك، وناقل الحركة، وعلبة تبديل السرعات، وخّزان الوقود. 
تتوفر كذلك سكك جانبية للحماية من الصخور، قوية بما فيه الكفاية لتساعد في دعم وزن برونكو في حال 

صادف بعض الصخور على الطرقات الوعرة.

BADLANDS طراز 4 أبواب. رمادي الصّبار. تجهيزات متوّفرة. 
1. يختلف التوفر تبعًا للسوق. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.

قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة. إزالة األبواب هي ألغراض القيادة على الطرقات الوعرة فحسب. راجع 
دليل المالك الخاص بمركبة برونكو للحصول على المزيد من المعلومات.



كل ما تحتاج إليه على الطريق يقّدم لك فورد برونكو™ عددًا من التكنولوجيا المبتكرة التي تساعدك 
في الوصول من نقطة االنطالق إلى وجهتك النهائية. ويتحّكم نظام التحّكم بالمسار المتوفر من فورد         

™Trail Control بالخانق والفرملة في كل عجلة على حدة، ما يتيح لك التركيز أكثر على التوجيه عندما تقود 

على طرقات وعرة. يخفف مساعد االنعطاف على المسارات نصف قطر الدوران عند السرعات البطيئة 
لمساعدتك عند القيادة على المنعطفات الضّيقة. أما ميزة القيادة بدّواسة واحدة1 المتوّفرة، التي تتطّلب 

محّرك سعة 2.7 لتر، فتشّغل القيادة بسرعة منخفضة ما يسمح لك بإيقاف مركبتك، من دون استخدام دّواسة 
الفرامل.

نظام األداء العالي والقيادة على الطرقات الوعرة والثبات والتعليق الشامل يكمن أحد أبرز أساسيات 
التشويق والبراعة على الطرقات الوعرة في فورد برونكو في نظام األداء العالي والقيادة على الطرقات 

الوعرة والثبات والتعليق أو ما ُيعرف اختصارًا باإلنجليزية بنظام HOSS. ويساعدك نظام تعليق أمامي 
مستقل وعصري يتأّلف من ذراَعين A ونوابض ملتفة من األلومنيوم، في القيادة بكل سالسة، إلى جانب 

محور ثابت بنابض لولبي وخمس وصالت في الخلف. وتتضّمن أبرز الترقيات المتوّفرة مخّمدات مرتكزة 
على وضعية انضغاط المكبس من ™BILSTEIN، مع صمامات تحّكم؛ وميزة فصل عمود التوازن األمامي 
الهيدروليكي الشبه النشط )قياسية في ™Badlands( الذي يمكنه االنفصال واالتصال إلكترونيًا واالتصال 

من جديد تحت الحمل وعلى الطرقات الوعرة.

BADLANDS طراز 4 أبواب. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة. 
1. ُتعد ميزة القيادة بدّواسة واحدة ميزة مساعدة إضافية. وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها، أو الحاجة إلى استعمال الفرامل. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام.

قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة.



انزع السقف من السهل إزالة سقف فورد برونكو™ وتخزينه. وبفضل خيارات السقف القابل لإلزالة، أصبح بوسعك أن تكون أقرب من الطبيعة. يتمتع طراز الـ 4 أبواب بسقف صلب قياسي من 4 أقسام، ولقد صممناه لكي 
تستمتع بمشاهد السماء من دون أي عوائق. يتوّفر سقف مرن باللون األسود أيضًا في طرازات الـ 4 أبواب )يختلف التوّفر تبعًا للسوق( أما أصحاب طراز البابين، فيحصلون على سقف صلب قياسي مع 3 أقسام قابلة لإلزالة. 

يشتمل برونكو أيضًا على أبواب يمكن نزعها. وتستطيع تخزينها بداخل طراز الـ 4 أبواب، لمغامرة أكثر تشويقًا في العراء. إزالة األبواب هي ألغراض القيادة على الطرقات الوعرة فحسب.

™OUTER BANKS طراز 4 أبواب أحمر رياضي رايس. تجهيزات متوّفرة.

إزالة األبواب هي ألغراض القيادة على الطرقات الوعرة فحسب. راجع دليل المالك الخاص بمركبة برونكو للحصول على المزيد من المعلومات.



وجريء قوي  بطابع  طرازات 

 مستعد للقيادة على الطرقات الوعرة 
تقّدم لك طرازات ™Big Bends من فورد 

برونكو™ الكثير من مّيزات الراحة إلى جانب 
المّيزات األساسية. تبرز عجالت من األلومنيوم 

بشكل خاص في التصميم الخارجي، فيما 
يمكنك االستمتاع في الداخل بمّيزات على 

غرار الضبط اإللكتروني التلقائي لدرجة الحرارة 
الثنائي المناطق، وبمأخذ للطاقة، وبنظام 

تشغيل عن ُبعد.

 طراز بابين.أسود ظّلي.
تجهيزات متوّفرة.

1. يختلف التوفر تبعًا للطراز.

قيادة على الطرقات الوعرة بأسلوب ممّيز 
تجمع طرازات ™Outer Banks بين المظهر الشرس 
واألداء. يتمّيز هذا الطراز بمصابيح أمامية وخلفية 

عاملة بتقنية LED، وبأقواس رفاريف من لون 
الهيكل، وعتبات جانبية مطلية بالبودرة، مع عجالت 

معدنية من األلومنيوم المطلي باللون األسود 
الشديد اللمعان قياس 18 بوصة. وفي الداخل، 

تمنحك شاشة لمس قياسية قياس 12 بوصة عاملة 
بتقنية LCD الراحة والمالءمة في مغامرتك على 

الطرقات الوعرة.

 طراز  4 أبواب. رمادي كربوني معدني.
تجهيزات متوّفرة.



أسطورة إلى  برونكو  فورد  مركبتك  حّول 
مجموعة تجهيزات ™THE SASQUATCH قياسية في طرازات ™Badlands و™Wildtrack بـ 4 أبواب. تم تصميم هذه المجموعة بشكل خاص لمنح مركبتك فورد 

برونكو™ المزيد من البراعة على الطرقات الوعرة. إطارات للقيادة على الوحل قياس 35 بوصة مع عجالت بقدرة على تثبيت شفة اإلطار قياس 17 بوصة. أقواس رفاريف 
مع ارتفاع عال عن األرض. نظام تعليق مع ارتفاع عال عن األرض مع مخّمدات مرتكزة على وضعية انضغاط المكبس من ™BILSTEIN. ونسبة توزيع عزم بقدرة 4.7 مع 

 محور أمامي وخلفي قابل لإلقفال إلكترونيًا. 
إنها مجموعة تجهيزات متكاملة من شأنها أن تجعل مركبتك برونكو أسطورية. 

اختبر أقصى التحديات تساعد المخّمدات المرتكزة على وضعية انضغاط المكبس من ™BILSTEIN، وميزة فصل 
عمود التوازن األمامي، تروس أمامية وخلفية قابل لإلقفال في مضاعفة قدرة ™BADLAND. والكثير غير ذلك. استفد 

 SASQUATCH إلى أقصى الحدود من اإلطارات قياس 35 بوصة المعدة للطرقات الموحلة في مجموعة تجهيزات
القياسية، واستمتع بتصميم داخلي يقّدم لك مجموعة كاملة من المّيزات مع خيارات بين الفينيل السهل التنظيف 

والجلد.

طراز  4 أبواب. أخضر إريا 51. تجهيزات متوّفرة.

التشويق على سرعات عالية  انتقل بمغامراتك إلى مستويات أعظم مع ™Wildtrack المزّود بمجموعة تجهيزات 
 EcoBoost وتتضّمن إطارات قياس 35 بوصة، قياسية في طرازات الـ 4 أبواب. وباإلضافة إلى محّرك ،Sasquatch™

ثنائي الشحن التوربيني سعة 2.7 لتر، تحصل على لمسات خارجية ممّيزة، بما في ذلك شبكة وعجالت باللون األسود، 
.WILDTRAK ورسومات فريدة من نوعها على غطاء محّرك

طراز  4 أبواب. رمادي الصّبار. تجهيزات متوّفرة.

قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى 
صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة. 



التصميم الداخلي والخارجي

4  فّضي تكتونّي معدني 3  أسود ظّلي 2  أزرق فيلوسيتي معدني 1   أحمر الفلفل معدني مع طالء خفيف وشفاف1

8  أخضر إريا 51 7   رمادي كربوني معدني 6  أبيض أكسفورد 5  أخضر الثوران معدني

11  برتقالي سايبر معدني ثالثي الطبقات1 10  أحمر رياضي رايس 9  رمادي الصّبار

 قياسي
 قماش بلون بني روست والعقيق األسود / 1–11

 Outer Banks

 قياسي
 قماش بلون العقيق األسود وكحلّي بير / 1–11

Outer Banks™

 قياسي
 قماش بلون العقيق األسود والحجر الرملي المتوسط / 1–11

Big Bend™

 قياسي
 قماش بلون العقيق األسود والرمادي دارك سبايس / 1–11

Big Bend™

 اختياري
 جلد بلون العقيق األسود والحجر الرملي المتوسط / 1–11

 Wildtrack

 قياسي
 قماش بلون العقيق األسود والحجر الرملي المتوسط / 1–11

Wildtrak™

 اختياري
 جلد بلون العقيق األسود وبني روست / 1–11

Outer Banks

 اختياري
 جلد بلون كحلّي بير والرمادي دارك سبايس / 1–11 

Outer Banks

 اختياري
 جلد بلون العقيق األسود / 1–11

Badlands

 قياسي
 قماش فينيل بلون العقيق األسود واللون البحري/ 1–11

Badlands™

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات. .1 ميزة بتكلفة إضافية.



قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى صعوبة 
المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة. إزالة األبواب هي ألغراض القيادة على الطرقات الوعرة فحسب. راجع دليل 

المالك الخاص بمركبة برونكو للحصول على المزيد من المعلومات.

عجالت من األلومنيوم المطلي باللون الرمادي الكربوني قياس 17 بوصة وإطارات لكل الطرقات P255/75R17 قياس 32 بوصة
عجالت من األلومنيوم المشغول اللّماع المطلي باللون األسود الشديد اللمعان قياس 18 بوصة وإطارات لكل الطرقات P255/70R18 قياس 32 بوصة

عجالت من األلومنيوم المطلي باللون األسود الشديد اللمعان قياس 17 بوصة وإطارات لكل الطرقات LT265 /70R17 قياس 32 بوصة
عجالت من األلومنيوم المطلي باللون األسود الشديد اللمعان قياس 17 بوصة مع حلقات Beauty Rings باللون األسود وإطارات للطرقات الموحلةLT315 /70R17 قياس 35 بوصة

عجالت من األلومنيوم المطلي باللون األسود الشديد اللمعان مع حلقات معدنية Warm Beauty وإطارات للطرقات الموحلةLT315 /70R17 قياس 35 بوصة

قياسي
قياسي
قياسي
قياسي
قياسي

BIG BEND™

OUTER BANKS™

 ™WILDTRAK طراز بابين
 WILDTRAK طراز 4 أبواب

BADLANDS™

.A

.B

.C
 .D
.E

B ACDE

اإلطارات والعجالت



قق
من الخارج

مقابض أبواب، وأقواس رفاريف، وأغطية للمرايا الجانبية باللون 
األسود

مقابض أبواب وأقواس رفاريف بلون الهيكل؛ أغطية للمرايا الجانبية ق
مطلية باللون األسود

مقابض أبواب وأغطية للمرايا الجانبية باللون األسود؛ ورسومات ق
Wildtrack لغطاء محّرك

 مصد أمامي متين معياريقإإإ
)LED يزيل مصابيح الضباب العاملة بتقنية(

سقف صلب باللون الرمادي الكربونيقققق

سقف صلب باللون الرمادي الكربوني )دول المشرق العربي فقط؛ إإإ
طراز 4 أبواب فقط(

سقف مرن باللون األسود )دول المشرق العربي فقط؛ طراز 4 أبواب ققق
فقط(

سقف مرن باللون األسود )العراق فقط؛ طراز 4 أبواب فقط(ق
مصابيح للضباب عاملة بتقنية LEDققق

مصد خلفي مع تلوين مضّمن مع القولبة )دول المشرق العربي قق
فقط(

مصد خلفي من الفوالذ المطلي بالبودرة2قققق
 مصد خلفي من الفوالذ المطلي بالبودرة ق

)دول المشرق العربي فقط(
إضاءة متمّيزة ومصابيح خلفية عاملة بتقنية LEDقققإ
عتبات أنبوبية مطلّية بالبودرةإقإ

رسومات Wildtrack على الجهة الجانبية للهيكلإ

قققق
من الداخل

مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل يدويًا في 6 وضعيات
مقبض للتمّسك للراكب األمامي في الكونسول المركزي األرضيقققق
عجلة قيادة ومقبض ناقل الحركة مغّلفان بالجلدقققق
بطانة كاتمة للصوت في بطانة السقف الصلبإققق

مفاتيح إضافية مع أسالك خاصة بها لما قبل التشغيل في الكونسول ققإإ
العلوي

فرش األرضية من السجاد في األمام والخلف )طراز 4 أبواب فقط(ققق
نظام رباط MOLLE في ظهر المقعد األماميق
أرضية مطاطية مع سدادات تصريف )يمكن غسلها(ق

ممم

مقعد السائق قابل للتعديل آليًا بـ 10 وضعيات، مقعد الراكب قابل 
للتعديل آليًا بـ 8 وضعيات ومتكأ ذراع في المقعد الخلفي مع حاملتين 

للمشروبات )طراز 4 أبواب فقط؛ متضّمن ومتوّفر فقط مع المقاعد 
االختيارية المكسّوة بالجلد(

قققق
االتصال والترفيه

راديو AM/FM ستيريو مع 6 مكّبرات صوتية
نظام مالحة مع شاشة بقدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير7إإإإ

ق
التجهيزات الميكانيكية

محّرك ®EcoBoost سعة 2.3 لتر بقوة 300 حصان عند 5,700 د.د.3,4,5 
و441 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,400 د.د3,4.

محّرك EcoBoost سعة 2.7 لتر بقوة 330 حصانًا عند 5,250 د.د.3,4,5 و563 ققق
نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,100 د.د3,4.

ميزة فصل عمود التوازن األماميق
مسّخن كتلة المحركإإإإ
قدرة السحبإإإإ

ققق

األنظمة الرباعية الدفع
رباعي مع تفعيل مؤقت )نظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي 
والرباعي أثناء القيادة بسرعتين؛ قياسي في طراز Wildtrack ببابين 

فقط(

قق
رباعي الدفع متطّور مع تفعيل أوتوماتيكي عند الطلب )علبة تبديل 
السرعات كهروميكانيكية بسرعتين؛ قياسي في طراز Wildtrack بـ 4 

أبواب فقط(

نظام القيادة بحسب التضاريس مع أنماط  .G.O.A.T  قق
Mud/Ruts تتضّمن نمط الوحول/الحفر G.O.A.T.  6 أنماط قيادة

7 أنماط قيادة  .G.O.A.T تتضّمن نمط الوحول/الحفر Mud/Ruts ونمط ق
باها 

ق
7 أنماط قيادة  .G.O.A.T تتضّمن نمط الوحول/الحفر Mud/Ruts، ونمط 

الصخور-الزحف Rock Crawl، ونمط باها )النمط الرياضي Sport غير 
متوّفر( 

ققق
نظام األداء العالي والقيادة على الطرقات الوعرة والثبات والتعليق 

)HOSS نظام(
نظام HOSS )قياسي في طراز Wildtrack ببابين فقط(

نظام HOSS مع مخّمدات مرتكزة على وضعية انضغاط المكبس من قق
™BILSTEIN )قياسي في طراز Wildtrack بـ 4 أبواب فقط(

 ق ق ق
المحاور6

 Wildtrack أمامي مستقل )قياسي في M 190 Dana AdvanTEK محور
طراز بابين فقط(

محور M 210 Dana AdvanTEK أمامي مستقل )قياسي في Wildtrack قق
طراز 4 أبواب فقط(

محور M 220 Dana 44 AdvanTEK  ثابت خلفيقققق

ترس تفاضلي أمامي قابل لإلقفال إلكترونيًا Spicer® Performa-TraKTM قق
)قياسي في Wildtrack طراز 4 أبواب فقط(

ترس تفاضلي خلفي قابل لإلقفال إلكترونيًا Spicer Performa-TraK قق
)قياسي في Wildtrack طراز 4 أبواب فقط(

 ق م م م
حماية الهيكل السفلي

 صفائح واقية أمامية
)مع مصد أمامي متين(

صفائح واقية فوالذية للمركبة بأكملها6قإ
سكك للحماية من الصخورق

قققق
عّدة أدوات المسار

نظام التحّكم بالمسار ™Trail Control من فورد ومساعد االنعطاف 
على المسارات

ميزة القيادة بدّواسة واحدة Trail   -Pedal Driveققق

المّيزات القياسية

التجهيزات الميكانيكية
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات

)EPAS( نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا
مكبح إيقاف إلكترونّي

ABS فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية

مساعد اإلقالع على التالل
الفرملة بعد وقوع حادث

AEB مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي
كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط للمساعدة على الرجوع

من الخارج
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

LED مصابيح أمامية عاملة بتقنية
منصة تحميل خلفية مع إطار وعجلة احتياطيين بالحجم الكامل

سقف وأبواب يمكن نزعها
مشابك سحب )2 في األمام و1 في الخلف(

من الداخل
مقعد خلفي قابل للطي والتجزئة )قابل لإلرجاع ومتكأ ذراع في طراز 4 أبواب(

مآخذ طاقة بقّوة 12 فولت ) 2(
فرش من السّجاد لألرضية األمامية

مصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار
مقابض للتمّسك للسائق والراكب األمامي

كونسول مركزي أرضي قابل لإلقفال
عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة في األمام
منفذ USB بميزة الشحن الذكي في الصفين األمامي والخلفي )عدد 4(

السالمة واألمان
نظام السالمة الشخصية  ™Personal Safety System  للسائق والراكب األمامي 

يتضّمن وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية1

نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية1 وجهاز استشعار حاالت 
التدهور

 RSC® مع ميزة التحّكم بالميالن AdvanceTrac™ نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
)Roll Stability Control™ ( 

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي(

1. احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2. يختلف 
التوفر تبعًا للسوق. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات. 3. تستند 
 J1349® تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير

الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 4. القوة الحصانية 
وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. 5. محّرك                 

EcoBoost 1-4 سعة 2.3 لتر، 205 كيلوواط عند 6,000 د.د. وفق االختبارات القياسية 
لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 
لتر، 246 كيلوواط عند 5,750 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 6. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول 
على المزيد من المعلومات. 7. تختلف الوظائف تبعًا للسوق. يرجى مراجعة وكيلك 

للحصول على المزيد من المعلومات.

ق: قياسي

إ: اختياري

م: متوّفر
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BIG BEND2 طراز بابين و 4 أبواب

OUTER BANKS طراز 4 أبواب
WILDTRAK طراز بابين و 4 أبواب

BADLANDS طراز 4 أبواب

1



األبعاد

طراز 4 أبواب طراز بابين الناحية الخارجية )ملم(
2,950 2,550 قاعدة العجالت
4,811 4,411 الطول
1,852 1,851 االرتفاع
1,928 1,928 العرض – مع المرايا مطوّية

1,650/1,650 1,650/1,650 المسافة العرضية بين العجلتين )في األمام/في الخلف(

الناحية الداخلية )ملم( )في األمام/في الخلف(
1,018/1,037 1,011/1,042 حّيز الرأس
921/1,096 907/1,096 حّيز الساقين

1,393/1,420 1,099/1,431 حّيز الردفين
1,434/1,450 1,315/1,450 حّيز الكتفين

السعات )لتر(
2,196 1,480 سعة الحمولة خلف المقاعد األمامية 
1,008 635 سعة الحمولة خلف المقاعد الخلفية 
78.7 63.9 خّزان الوقود )لتر( 

األبعاد والسعات المبينة لطراز Big Bend برونكو هي من دون خيارات. تختلف األبعاد والسعات بحسب 
الطراز. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.

WILDTRAK طراز 4 أبواب. برتقالي سايبر معدني ثالثي الطبقات2. تجهيزات متوّفرة.

قق

مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات  ™Sasquatch: عجالت من األلومنيوم المطلي باللون 

األسود بقدرة على تثبيت شفة اإلطار قياس 17 بوصة مع إطارات   
LT315/ 70R17 قياس 35 بوصة للطرقات الموحلة، محور أمامي وخلفي 

قابل لإلقفال إلكترونيًا، نسبة توزيع عزم بقدرة 4.7، نظام التعليق مع 
ارتفاع عال عن األرض، مخّمدات مرتكزة على وضعية انضغاط المكبس 

من ™BILSTEIN، أقواس رفاريف مع ارتفاع عال عن األرض )قياسي في 
Wildtrack طراز 4 أبواب(

ق

مجموعة التجهيزات المتوّسطة: نظام الوصول الذكي مع ميزة اإلقفال/
الفتح في بابين؛ مأخذ للطاقة؛ إضاءة محيطية لحّيز القدمين؛ مرآة تلقائية 

التعتيم للرؤية الخلفية؛ ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي 
المناطق؛ مقاعد أمامية بميزة التدفئة؛ مرايا مضاءة في حاجبي الشمس؛ 

نظام التشغيل عن بعد؛ نظام مالحة1 )غير متوفر في دولة اإلمارات(؛ 
نظام  SYNC® 4 المحّسن المنّشط صوتيًا وشاشة لمس سعوية عاملة 

بتقنية LCD قياس 8 بوصات؛ نظام فورد ™Co-Pilot360: مساعد استباق 
االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي، نظام المعلومات الخاص 

بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع، نظام البقاء في 
خط السير، مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، كاميرا 

للرؤية الخلفية مع خطوط للمساعدة على الرجوع

ققق

مجموعة التجهيزات العالية: مّيزات مجموعة التجهيزات المتوّسطة، 
 باإلضافة إلى: 

شاشة لمس سعوية عاملة بتقنية LCD قياس 12 بوصة في اللوحة 
المركزية؛ بطانة كاتمة للصوت إضافية؛ مرايا جانبية؛ مصابيح إنارة 

األرضية وضوء كاشف بتقنية LED؛ تكنولوجيا مساعدة السائق: كاميرا 
بزاوية 360 درجة ونظام استشعار أمامي

إإإ

مجموعة التجهيزات الفاخرة: مّيزات مجموعة التجهيزات العالية، باإلضافة 
إلى: نظام  ®B&O الصوتي مع 10 مكبرات صوتية ويتضّمن مضّخم 
 USB درجات الصوت المنخفضة؛ عجلة قيادة بميزة التدفئة؛ منفذين

إضافيين بميزة الشحن الذكي في الصف األمامي؛ منصة شحن 
السلكّي، تكنولوجيا فورد Co-Pilot360: مثّبت السرعة التفاعلي، 

ومساعد التوجيه عند المناورات الطارئة، ونظام المالحة المضّمن1

1. تختلف الوظائف تبعًا للسوق. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.
2. ميزة بتكلفة إضافية. 

 ™BANG & OLUFSEN و B&O هما عالمتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لمجموعة                       
Bang & Olufsen. تم الترخيص من قبل شركة هارمان بيكر أوتومتيف سيستمز المحدودة 

المسؤولية. جميع الحقوق محفوظة.

ق: قياسي

إ: اختياري

م: متوّفر
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        ،AdvanceTrac ونظام التحكم اإللكتروني بالثبات ،Oval Deviceإن فورد، و
وBadlands، وBig Bend، وBLIS، وبرونكو، وBuilt Ford Proud، ونظام 

 ،Co-Pilot360 ونظام فورد ،Ecoboostو ،Easy Fuel تعبئة الوقود السهل
 ،Outer Banksو ،G.O.A.T.  وأنماط،Ford Trail Control ونظام التحّكم بالمسار

ونظام السالمة الشخصية Personal Safety System، وميزة التحكم بالميالن
                          ،Safety Canopy »و»سيفتي كانوبي ،Roll Stability Control RSC

 Terrain ونظام القيادة بحسب التضاريس ،SYNC ونظام ،Sasquatchو
Management System، وWildtrack، وغيرها من العالمات ذات الصلة هي 

عالمات مسّجلة لشركة فورد موتور كومباني. 

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.  
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