
رينجر رابتر
الجيل المقبل



إنه أقوى رينجر صممناه على 
اإلطالق

تعّرف على شاحنة فورد رينجر األذكى واألكثر قدرة ومرونة على 
اإلطالق.

الجيل المقبل من رينجر رابتر مستوحى من سباقات الصحراء وقد 
تم تطويره لمحّبي السرعة باستخدام الخصائص المتوارثة من فورد 

بيرفورمانس، قسم األداء العالي لشركة فورد موتور كومباني 
المتخصص في رياضة السيارات وأنشطة السباق.

قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة أو تجهيزات السوق الثانوية.
طراز ما قبل اإلنتاج مبّين ويخضع للتغيير. لن تتوّفر جميع مّيزات المركبة في جميع األسواق. قيادة سائق محترف على حلبة مغلقة. يرجى دائمًا مراجعة الكتّيب اإلضافي الخاص برابتر التابع لدليل 

المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة المسارات الوعرة، وصعوبة مسارك، واستخدام معدات السالمة المناسبة.



يتمّتع بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مضبوط لألداء العالي مع 
نظام منع تخّلف التوربو المستعمل في سيارات السباق3 المتوفر في 

نمط باها، ما يحّسن التسارع عند المنعطفات.

محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لتر

باب صندوق خلفي نافر

ينتج قوة تصل إلى 392 حصانًا1,2 عند      
5,650 د.د. و583 نيوتن متر1,2 من عزم الدوران 

عند 3,500 د.د. 

 1 تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف ®J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2القوة الحصانية 

وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. 3قد يؤدي إلى إبطال ضمان مركبتك المحدود. راجع دليل الضمان للحصول على المزيد من 
المعلومات.

أنماط قيادة قابلة لالختيار

يسمح الشاسي المعّزز، 
ووحدات تثبيت برج ممتصات 

الصدمات الجديدة، وأذرع 
التحّكم العلوية والسفلية 

الفريدة، ونظام الربط 
الخلفي من نوع واطس المحّسن، للجيل 

المقبل من رينجر رابتر بالقيادة على الطرقات 
الوعرة في ظل ظروف قاسية.

C على شكل مشابك LED مصابيح أمامية بتقنية

تجاوز جميع حدودك
يمزج الجيل المقبل من رينجر رابتر بين القوة البحتة والدقة الميكانيكية 

والتقنية ليقّدم أقصى درجات التشويق والحماسة.



تستطيع المخّمدات المتطّورة مع القنوات الداخلية التي تم ضبطها وتطويرها من قبل قسم فورد بيرفورمانس أن تتفاعل 
وتتكّيف مع التضاريس وأسلوب القيادة بسرعة 500 مّرة في الثانية. استعد لالنطالق في رحلة من العمر.

 ممتّصات صدمات FOX مع قنوات داخلية
بتكنولوجيا Live Valve قياس 2.5 بوصة

 تصميم داخلي
يعّزز األداء

مقاعد رياضية جديدة كليًا مستوحاة من الطائرات المقاتلة النفاثة في 
األمام والخلف أكثر راحة ودعمًا أثناء القيادة المشّوقة.

لمسات باللون برتقالي كود

ناقل حركة إلكتروني ومكبح إيقاف كهربائي

ممتّصات صدمات FOX بتكنولوجيا Live Valve قياس 2.5 بوصة

تختلف المعلومات المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.



التصميم الداخلي والمقاعد وكسوة الباب
قعجلة قيادة ومقبض ناقل الحركة مغّلفان بالجلد مع درزات متباينة

قعجلة القيادة قابلة للتعديل يدويًا )قابلة لإلمالة عموديًا والسحب باتجاه السائق(
قمقاعد قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات للسائق والراكب األمامي

قمقاعد رياضية أمامية
قمقاعد أمامية مدّفأة

قمقاعد مكسوة بالجلد بألوان متباينة
قفرش لألرضية – فاخرة

قفرش لألرضية – للسائق والراكب األمامي
قنقاط تثبيت علوية لمقاعد األطفال عدد 2

الراحة والمالءمة
قإضاءة محيطية 

قكونسول مركزي مع غطائين
قحاملة أكواب في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة

الشحن
ق – مأخذ للطاقة إضافي بقدرة 12 فولت – فتحة تخزين في الكونسول المركزي

ق – مأخذ للطاقة إضافي بقدرة 12 فولت – الناحية الخلفية للكونسول المركزي
ق – محّول تيار كهربائي بقدرة 400 واط – الناحية الخلفية للكونسول المركزي

ق – منافذ USB A( USB وUSB C( – الكونسول المركزي
ق – منافذ USB A( USB وUSB C( – الناحية الخلفية للكونسول المركزي

ق – شاحن السلكي
 – ميزة الطاقة إلى الصندوق – مأخذا طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 12 فولت                       

و240 فولت
ق

ق – منفذ USB مثّبت في الزجاج األمامي
قنظام تحّكم أوتوماتيكي بالتكييف – ثنائي المناطق

قفتحات لمكّيف الهواء للصف الثاني في الناحية الخلفية للكونسول
قالمصابيح األمامية – ميزة تشغيل/ إطفاء اإلضاءة تلقائيًا

قمرآة إلكتروكرومية للرؤية الخلفية
قنوافذ تعمل آليًا )نافذة السائق تعمل تلقائيًا(

قمّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر
قميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

النظام الصوتي والتواصل
قلوحة عدادات ومؤشرات قيادة رقمية مع عرض قابل للتهيئة – قياس 12.4 بوصة

قشاشة لمس ملّونة ومتعّددة الوظائف – قياس 12 بوصة
قراديو AM/FM ستيريو

قمكبرات صوتية للراديو عالية المستوى – عدد 8
قتقنية ®Bluetooth مع ميزة الدفق اآلني من الهاتف/ النظام الصوتي6

قنظام SYNC® 4  مع أزرار تحّكم منّشطة صوتيًا7
قأزرار للتحّكم بالوظائف/ النظام الصوتي مدمجة في عجلة القيادة

Android Auto™ونظام Wireless Apple CarPlay® قنظام
السالمة واألمان

قنظام اإلنذار المحيطي وأجهزة استشعار الحركة الداخلية وميالن المركبة
قوسائد هوائية – أمامية تعمل على مرحلتين، ولركبة السائق، وجانبية للمقاعد األمامية، وجانبية8

قحزام أمان مع 3 نقاط تثبيت – للمقاعد كافة
قأقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

قالفرملة بعد وقوع حادث9
قأقفال آلية لألبواب

قنظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع ميزة التشغيل بكبسة زّر
المّيزات المساِعدة للسائق

قنظام الركن األوتوماتيكي المتطّور9
قمثّبت السرعة

قمثّبت السرعة التفاعلي10
قالكشف عن الزوايا غير المرئية

قنظام اإلنذار عند الرجوع9
نظام التحّكم الديناميكي بالثبات، بما في ذلك نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS، ونظام 

التحّكم المتكّيف مع الحمولة، ونظام التخفيف من خطر التدهور، والتحكم بالدفع، ونظام 
التحكم بانحراف المقطورة

ق

قمساعد التوجيه عند المناورات الطارئة11
قنظام ضبط السرعة على المنحدرات

قمساعد اإلقالع على التالل

مثّبت السرعة التفاعلي الذكي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي ونظام البقاء في 
وسط خط السير10

ق

قنظام البقاء في خط السير مع نظام رصد حافة الطريق12
AEB13 قمساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

قنظام دعم الفرملة عند الرجوع11
قأجهزة استشعار لركن السيارة – في الخلف

قكاميرا للرؤية الخلفية
قمساعد الركن عند الرجوع إلى الخلف

قكاميرا بزاوية 360 درجة

قنظام مراقبة ضغط اإلطارات
ميزات القيادة على الطرقات الوعرة
قشاشة للقيادة على الطرقات الوعرة
قترس تفاضلي خلفي قابل لإلقفال

 أنماط قيادة قابلة لالختيار
Slippery نمط الطرقات الزلقة –  
Mud/Ruts نمط الوحول/الحفر –  

Sand نمط الرمل – 

ق

Trail Control قنظام التحّكم بالمسار
قمشابك سحب

قمفاتيح للتجهيزات الالحقة إضافية
Anti-Lag قنظام منع تخّلف التوربو

 محّرك EcoBoost® V6المحّرك
ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لتر

3,000الحجم )سم مكّعب(
392 حصانًا عند 5,650 د.د.أقصى قّوة1

583 نيوتن متر عند 3,500 د.د.أقصى عزم دوران1
تقنية الضخ المباشرنظام إدارة الوقود

قملفات نظام التحكم بالزخم بحسب الترس
ناقل الحركة

قأوتوماتيكي بـ 10 سرعات
قوحدتا نقل الحركة مثّبتتان في جانبي عجلة القيادة من المغنيسيوم

نظام الدفع
قنظام دفع رباعي 4WD  مع صندوق تحويل كهرومغناطيسي

قناقل حركة إلكتروني
أنماط قيادة قابلة لالختيار )النمط العادي Normal، ونمط الطرقات الزلقة Slippery، ونمط 

الوحول/الحفر Mud/Ruts، ونمط الرمل Sand، ونمط الصخور-الزحف Rock Crawl، ونمط 
)Baja باها

ق

قترس تفاضلي أمامي قابل لإلقفال
قترس تفاضلي خلفي قابل لإلقفال

الوقود
11.7معّدل استهالك الوقود )لتر/100 كم(2

80سعة خّزان الوقود )لتر(
بنزيننوع الوقود

نظام التعليق
قممتّصات صدمات FOX مع قنوات داخلية بتكنولوجيا Live Valve قياس 2.5 بوصة

FOX قنظام ربط خلفي من نوع واطس مع ممتّصات صدمات
الفرامل

قأمامية – أقراص مهّواة فريدة من نوعها
قخلفية – أقراص مهّواة فريدة من نوعها

قمكبح إيقاف إلكتروني
)EBB( قمعزز فرامل إلكتروني

األبعاد الخارجية )ملم(
5,360طول المركبة – مع المصّد الخلفي )حيث ينطبق ذلك(

2,028عرض السيارة )مع المرايا مطوية(
1,926االرتفاع اإلجمالي

°32زاوية االقتراب
°27زاوية االبتعاد

1,710/1,710المسافة بين العجلتين – في األمام/ في الخلف
3,220قاعدة العجالت

272االرتفاع عن األرض
850عبور المياه على عمق3

°24زاوية العبور
13نصف قطر الدوران – من العجالت األمامية )م(

األبعاد الداخلية )ملم(
1,022حّيز الرأس األمامي

1,059حّيز الساقين األمامي
1,450حّيز الكتفين األمامي

982حّيز الرأس في الصف الثاني
877حّيز الساقين في الصف الثاني
1,440حّيز الكتفين في الصف الثاني

أوزان المركبة )كلغ(
2,430وزن المركبة الفارغة – اإلجمالي )كلغ(4

700الحمولة )استنادًا إلى وزن المركبة فارغة األقصى( )كلغ( 5 
العجالت

قعجالت مصنوعة من مزيج معدني قياس 17 × 8.5 بوصة
قإطارات                                                    عالية األداء

قإطار احتياطي – قياس 17 بوصة من األلومنيوم
إعجالت مزّودة بميزة تثبيت شفة اإلطار قياس 17 بوصة

اإلضاءة الخارجية
قاإلضاءة في محيط الشاحنة بزاوية 360 درجة )يتوّقع التوّفر الحقًا(

LED قمصابيح تعمل في ضوء النهار – عاملة بتقنية
LED قمصابيح أمامية للضباب – عاملة بتقنية
LED قمصابيح أمامية – عاملة بتقنية ماتركس

LED قمصابيح خلفية – عاملة بتقنية
من الخارج

قمقابض األبواب الخارجية – بلون الهيكل

قمرايا خارجية – بلون الهيكل
المرايا الخارجية – قابلة للتعديل آليًا، قابلة للطي آليًا، مدّفأة، تتضّمن مصابيح تأشير، 

ومصابيح إنارة األرضية، وكاميرات
ق

قالمصّد األمامي – بلون متباين
قشبكة – تصميم رابتر غير لّماع فريد من نوعه

قمشابك سحب أمامية وخلفية
قلوحات أمامية وحماية للهيكل السفلي عالية المتانة

قعتبات جانبية عالية المتانة
قواقيات من الوحل في األمام والخلف

قالمصّد الخلفي – تصميم رابتر غير لّماع فريد من نوعه
قإطار معّزز للشاسي

قعادم مزدوج مع نظام عادم نشط
عناصر صندوق الحمولة
قبطانة لصندوق الحمولة

ميزة الطاقة إلى الصندوق – مأخذا طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 12 فولت و240 
فولت

ق

قنقاط تثبيت داخلية – ثابتة )عدد 6( وسكك تثبيت منزلقة )عدد 2(
قمشابك شحن لباب الصندوق الخلفي

قمسطرة وحوامل أكواب لباب الصندوق الخلفي
ققفل لباب الصندوق – آلي

قباب صندوق خلفي مع مساعد على الرفع

ق = ميزة قياسية إ = ميزة اختيارية من المصنع يمكن طلبها قبل تصنيع المركبة

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. 2. تّم احتساب استهالك الوقود 
واالنبعاثات بموجب قاعدة التصميم األسترالية ADR 02/81 أثناء القيادة في المدينة وعلى الطرقات السريعة، ويجب استخدام البيانات لغايات المقارنة بين المركبات فقط. من المستبعد أن يتّم تحقيق بيانات استهالك الوقود واالنبعاثات هذه في ظروف القيادة الواقعّية. تعتمد البيانات 

الفعلية الستهالك الوقود على عوامل عديدة مثل عادات القيادة لدى السائق، والظروف السائدة، وتجهيزات المركبة، وحالتها، وطريقة استخدامها. 3. قدرة عبور المياه حتى عمق 800 ملم في طراز رينجر 4x4. يتم تحقيقها عند الحفاظ على سرعة ثابتة تبلغ 7 كلم/ساعة. 4. يشتمل وزن 
المركبة فارغة على وزن المركبة مع خزان وقود ممتلئ، من دون الركاب أو األمتعة أو الحمولة ومع كل التجهيزات القياسية. يجب أخذ الوزن اإلضافي للمّيزات االختيارية باالعتبار عند احتساب وزن المركبة فارغة. إن أبعاد/ أوزان المركبات تقريبية وتخضع للتباينات الفردية. يجب وزن 
المركبات قبل إضافة حمولة أو اكسسوارات إضافية، أو جر مقطورة لضمان عدم تجاوز الحد األقصى لوزن المركبة اإلجمالي )GVM( ومعّدل الوزن اإلجمالي )GCM(. 5. يتم تعريف الحمولة على أنها وزن المركبة اإلجمالي بعد طرح وزن المركبة الفارغة. تعد الحمولة أقصى قيمة إجمالية 

للركاب، والحمولة، والخيارات المضافة، والهياكل المضافة، وسّقاطة السحب )عند السحب(. ال يجب تخّطي الوزن اإلجمالي للمركبة. 6. ال تتوافق بعض الهواتف. 7. يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC 4 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. 
األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. يتوّفر ®SYNC AppLink مع بعض طرازات SYNC ويتوافق مع بعض منّصات الهواتف الذكّية. تنبيه: تحّظر القوانين المحلية استخدام بعض وظائف الهاتف أثناء القيادة. يرجى التحّقق من قوانين السير المحلية قبل 

استخدام هذه الوظائف. 8. احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 9. إّن الميزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما 
أنها ال تحّل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام. 10. إّن الميزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد ال تعمل 
عند سرعات معّينة، أو في ظروٍف معّينة للقيادة أو الطرقات أو األحوال الجوية. يبلغ الحّد األدنى لسرعة تشغيل مثّبت السرعة التفاعلي ونظام البقاء في وسط خط السير 20 كلم/الساعة. سيؤّدي الكشف عن سرعة تقّل عن الحّد األدنى إلى توّقف النظام. تعمل وظيفة التوّقف 

واالنطالق التلقائي لهذا النظام عند سرعة منخفضة تصل إلى 0 كلم/الساعة في حاالت زحمة السير. 11. إّن الميزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد ال 
تعمل عند سرعات معّينة، أو في ظروٍف معّينة للقيادة أو الطرقات أو األحوال الجوية. مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة ال يتحّكم بالتوجيه. يعمل نظام دعم الفرملة عند الرجوع عند القيادة في وضع الرجوع إلى الخلف وبسرعة 2 - 12 كلم/الساعة. يرجى مراجعة دليل المالك لالطالع على 

التدابير والقيود. 12. إّن الميزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد ال تعمل عند سرعات معّينة، أو في ظروٍف معّينة للقيادة أو الطرقات أو األحوال الجوية. ال ترصد 
هذه الميزة كل حافة وتتطّلب مستوى من التباين بين سطح الطريق والحافة. 13. إّن الميزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد ال تعمل عند سرعات معّينة، أو في 
ظروٍف معّينة للقيادة أو الطرقات أو األحوال الجوية. مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة اآللي قادر على رصد المشاة، لكن ليس في الظروف كافة، وقد يساعد في تجنب االصطدام أو تقليله. كما أنها ال تحّل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل 

وقيود النظام. 

إّن تطبيق Android Auto هو عالمة تجارية لشركة Google. إّن Apple CarPlay هي عالمة تجارية لشركة .Apple Inc، مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. إّن BFGoodrich وT/A هما عالمتان تجاريتان مسّجلتان لشركة Michelin North America, Inc. FOX وLive Valve هما عالمتان 
.Bluetooth SIG, Inc هي عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة .FOX Factory تجاريتان لشركة

اختر اللون الذي تفّضله

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة الوكيل المحلي بشأن الخيارات المتوفرة فعليًا للطالء/ الكسوات.
1ميزة بتكلفة إضافية.

أبيض األركتيك
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أزرق اليتنينغ1

برتقالي كود

ألومنيوم معدني1

برتقالي سيدونا1

أسود حالك1

رمادي كونكر
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تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط
me.ford.com

إّن فورد، وOval Device، وAppLink، وBuilt Ford Tough وEcoBoost، ورينجر، ورابتر، وSYNC، وغيرها من العالمات التجارية ذات الصلة هي عالمات تجارية لشركة فورد 
موتور كومباني.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. 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 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 
عة لالكسسوارات.  المعلومات حول الكفالة المحدودة على اكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ

عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ كما أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA مصمَّ
فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي للحصول على تفاصيل و/ أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.
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