 F150الجديد ً
كليا

ً
كليا طراز 2021
فورد  F-150®الجديد

أفسح المجال
لقد وصل
الوحش

ميزات
اكتشف الطريق األقصر إلى الريادة على متن شاحنة فورد  F-150األكثر متانة وإنتاجية على اإلطالق .وتعرف على ّ
محرك PowerBoost®سعة  3.5لتر الهجين بالكامل .وتساهم قوة تصميم
التكنولوجيا واإلنتاجية الجديدة ،باإلضافة إلى
ّ
صعيدي السحب والحمولة .ويمكنك االختيار بين
فورد المتين ،وصالبته ،وعراقته األسطورية في دعم أفضل األرقام على
َ
َ
وطولين قياسيين للصندوق ،باإلضافة إلى مجموعة تجهيزات
محركات ،و 3مقصورات،
 5طرازات من  XLحتى ليمتد ،مع 4
ّ
متطورة ،ومتينة،
القدرات والمظهر .هل لديك الكثير من األعمال لتقوم بها؟ ستساعدك  F-150على إنجازها .إنها شاحنة
ّ
ودائما في الصدارة.

األفضل في الفئة

1

 6350كلغ
قوة السحب المتوفرة
2
القصوى

األفضل في الفئة

1

 1508كلغ
قدرة الحمولة المتوفرة
3
القصوى

الميزات القصوى المتوفرة
ّ

 772نيوتن متر
عزم الدوران

4

الميزات القصوى المتوفرة
ّ

ً
حصانا
430
القوة

4

متوفرة.
ّ
الريات سوبركرو  .4x4مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات
الكتيب مبتكرة بواسطة
تقديرات القوة الحصانية ،وعزم الدوران ،وقدرة الحمولة ،وقوة السحب هي صفات مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه .لمعلومات إضافية ،يرجى مراجعة وكيل فورد .قد تكون الصور في هذا
ّ
تتضمن تجهيزات متوفرة أو تجهيزات السوق الثانوية.
الحاسوب وقد
ّ
مالحظة :يتوفر صندوق  8أقدام ،ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط.

الشاحنات األفضل مبيعاً طوال  44عاماً باالستناد إلى إجمالي المبيعات من العام  1977وحتى العام 1 .2019الفئة هي شاحنات البيك أب الكبيرة الحجم دون  3856كلغ بحسب تصنيفات وزن المركبة اإلجمالي2 .قوة سحب قصوى تبلغ
 6350كلغ متوفرة في سوبركاب  4x2صندوق قياس  8أقدام والعناصر
مبينة) .تتفاوت قدرة السحب القصوى
المكونة في سوبركرو  4x2مع ّ
ّ
محرك EcoBoost®المتوفر سعة  3.5لتر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة األقصى (غير ّ
حسب الحمولة ،والعناصر
المكونة للمركبة ،اإلكسسوارات ،وعدد الركاب3 .الحمولة القصوى في شاحنة ريجوالر كاب  4x2صندوق قياس  8أقدام تبلغ  1508كلغ مع محرك  V8سعة  5.0لتر ومجموعتَ ي تجهيزات قوة السحب القصوى
ّ
4
مبينة) .تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى اإلكسسوارات والعناصر
المكونة للمركبة .انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لسيارة معينة .القوة الحصانية
ّ
للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة (غير ّ
وعزم الدوران الى الحد األقصى باالستناد إلى محرك  PowerBoostسعة  3.5لتر المتوفر .تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها .تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي
السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك SAE J1349®واختبارات دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد .قد تختلف نتائجك 330 .كيلوواط عند  6000د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1

قوة مذهلة
إنه السؤال الذي احتارت فيه اإلجابات؛ ماذا سوف تختار إن خيرت بين القوة والذكاء؟ ألنك ال تستطيع
الحصول على كليهما .ومع ذلك ،استطاعت شاحنات تصميم فورد المتين من تقديم النموذج المشترك
للقوة والذكاء طوال عقود من الزمن .وأتت شاحنة فورد F-150®طراز  2021لترتقي بهذه الشراكة إلى
مستوى جديد .اجتمعت التكنولوجيا المستقبلية والقدرة المهولة على تأدية األعمال الصعبة لمنحك حياة
ّ
وللتغلب على التحديات كافة .ما من منافسة هنا بين الذكاء والقوة ،على العكس ،يتعاونان في
أسهل
إنتاجيتك سواء كنت تعمل أم ال .وإليك الدليل.
ميزات وقدرات استثنائية تساعدك لتضاعف
ّ
ّ

ميزات حصرية في الفئة
ّ
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات

ناقل حركة قابل للتوضيب

مزيج وقاعدة من األلومنيوم 1الفائق القوة المطابق للمعايير العسكرية

المستمر
متعددة األطر مع ميزة التدليك
مقاعد أمامية
ّ
ّ
ACTIVE MOTION®

نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف
محرك  POWERBOOST® V6سعة  3.5لتر الهجين بالكامل
ّ
نظام  PRO POWER ONBOARDبقوة  2.3كيلوواط
اإلضاءة في محيط الشاحنة
لوحة مؤشرات قيادة رقمية وقابلة للتهيئة قياس  12بوصة
سطح داخلي للعمل
مقاعد أمامية قابلة لإلرجاع ألقصى حد

 XLريجوالر كاب  .4x4أسود العقيق معدني.
متوفرة.
ّ
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات

( قياسي

اختياري)

الذكي
مثبت السرعة التفاعلي
ّ
ّ
نظام البقاء في وسط خط السير
المساعد عند التقاطع
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
الفرملة بعد وقوع حادث
مساعد الركن النشط 2.0

 XLTسوبركاب  .4x4أبيض الفضاء معدني.
متوفرة.
ّ
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات

الريات سوبركرو  .4x4كوارتز دخاني معدني.
متوفرة.
ّ
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات

1مزيج األلومنيوم الفائق القوة من الفئة .6000

2

3

نظام

قوة الجيل
التالي

PRO POWER ONBOARD

محرك POWERBOOST®سعة  3.5لتر الجديد والهجين بالكامل
ّ

مع نظام  Pro-Power Onboardالمتوفر ،تقدم لك شاحنة  F-150طراز  2021أفضل طاقة مستخدمة عند الطلب
لتتعقب
ّ
في فئتها .اتصل بالمنافذ المتوفرة في العلبة واستعمل شاشة اللوحة المركزية الخاصة بنظام SYNC®4
المحرك
القوة الكهربائية 4المجتمعة التي تستهلكها األجهزة المتصلة .وفي حال انخفضت طاقة البطارية الهجينة ،يبدأ
ّ
ً
فورا 5بشحنها .ويمكنك في عطلة نهاية األسبوع أن تقيم حفلة مذهلة عند باب الصندوق عبر توصيل جهاز التلفزيون
والثالجة المحمولة .استمتع بوقتك اآلن!

محرك
واإلنتاجية نحو المستقبل ،يجمع
في خطوة إضافية تخطوها شاحناتنا المتينة ،والذكية،
ّ
ّ
محرك  EcoBoost V6الثنائي الشحن ،وناقل حركة
 PowerBoost V6الهجين بالكامل سعة  3.5لتر بين
ّ
ً
حصانا (أو
بمحرك كهربائي مدمج ،وحزمة بطارية ليثيوم أيون لتخزين الطاقة وزيادتها بنجاح حتى 44
ّ
المحركة الهجينة في  F-150طراز
ما يعادل  33كيلوواط) عند الحاجة إليها .أخضعت شركة فورد القوة
ّ
 2021ألقسى االختبارات لتحرص على صموده في ظل الظروف القصوى وتلبية احتياجات العمالء.
ويلبي
محرك  PowerBoostإلى مستوى توقعات التزام تصميم فورد المتين
وبالفعل ،يرتقي
ّ
ّ
ً
جاهدا ويعرف كيف يستمتع بوقته.
احتياجات السائق الذي يعمل

مثال على استهالك الطاقة

الميزات القصوى المتوفرة
ّ

ضاغط هواء  6غالون

ً
حصانا
 5760كلغ  961كلغ  772نيوتن متر 430
السحب

1

الحمولة

2

عزم الدوران

3

القوة

3

متوفرة.
ّ
الريات سوبركرو  .4x4مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات

4

مبينة) .تتفاوت قدرة السحب القصوى حسب الحمولة ،والعناصر
محرك  PowerBoostسعة  3.5لتر المتوفر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة األقصى (غير ّ
1قوة سحب قصوى تبلغ  5760كلغ في سوبركرو  4x2مع ّ
مبينة) .تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى
محرك  PowerBoostسعة  3.5لتر (غير ّ
المكونة للمركبة ،واإلكسسوارات ،وعدد الركاب2 .الحمولة القصوى في سوبركرو  4x2صندوق قياس  6.5أقدام تبلغ  961كلغ مع ّ
ّ
واإلكسسوارات والعناصر
المكونة للمركبة .انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لسيارة معينة3 .القوة الحصانية وعزم الدوران الى الحد األقصى باالستناد إلى محرك  PowerBoostسعة  3.5لتر
ّ
المتوفر .تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها .تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك SAE J1349®واختبارات
دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد .قد تختلف نتائجك .القوة الحصانية ،وعزم الدوران ،وقوة السحب ،وقدرة الحمولة ،وتقديرات استهالك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة األميركية  EPAهي صفات مستقلة وال
يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

( 1200واط)

			
ثالجة

( 600واط)

		
كونسول ألعاب

( 250واط)

		
 TVتلفزيون

( 150واط)

إجمالي االستهالك المتزامن: 2200واط

 2.3كيلوواط
مأخذ للطاقة بقوة  230فولت  20 /أمبير

محرك  PowerBoostسعة  3.5لتر المتوفر .الطاقة القصوى المتوفرة تقتصر على المجموع المشترك لألغراض المستخدمة كافة.
قياسي مع
ّ

6

المحرك تلقائياً تفعيل نمط المولّ د .Generator Mode6قد
4ال تتجاوز عملية سحب الطاقة القصوى الحدود الواردة في دليل المالك .راجع دليل المالك لالطالع على تعليمات التشغيل المهمة5 .تتطلّ ب إعادة تشغيل
ّ
تتخطى سعة طاقة
معينة .تتطلّ ب بعض التجهيزات الكهربائية قوة تشغيل أعلى من المعدل المعتاد للتشغيل وقد
تكون الطاقة محدودة أيضاً في نمط القيادة  Drive Modeأو في ظروف درجات حرارة محيطة
ّ
ّ
النظام .راجع دليل المالك لالطالع على تعليمات التشغيل المهمة.

5

التامة.
الثقة
ّ
خطوة بعد خطوة
تكنولوجيا فورد ™CO-PILOT360

1
المتطورة مهاراتك في القيادة ،وثقتك عندما تكون
تعزز أنظمة مساعدة السائق
ّ
في زمام السيطرة بفضل قدرتها على مراقبة الحاالت والظروف التي تكون فيها.

الميزات التكنولوجية القياسية التالية:
وتشتمل كل شاحنة فورد F-150®طراز  2021على
ّ

نظام فورد CO-PILOT360™ 2.0
لكي تتفادى المخاطر التي ال تستطيع توقعها ،تستخدم هذه األنظمة
المتوفرة التكنولوجيا لمصلحتك.
ميزة قياسية في  ،XLTوالريات ،وبالتينوم ،وليمتد؛ ومتوفرة في XL
نظام استشعار عند الرجوع


نظام المعلومات الخاص بالزوايا
غير المرئية ® BLISمع نظام اإلنذار
عند الرجوع
الفرملة بعد وقوع حادث
مركز رسائل نظام دعم الفرملة
عند الرجوع

مصابيح أمامية مع ميزة التحكّم
التلقائي باإلنارة العالية
نظام البقاء في خط السير
مساعد استباق االصطدام مع
نظام الفرملة الطارئة التلقائي
كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد
الديناميكي لتوصيل المقطورة

التلقائي
اإليقاف
ّ
ً
ميزة إضاءة المصابيح
تلقائيا عندما يخفت ضوء النهار
ً
تلقائيا) مع
(ميزة إضاءة المصابيح األمامية وإطفائها
ميزة التحكّم التلقائي باإلضاءة العالية
نظام البقاء في خط السير
مساعد استباق االصطدام مع
نظام الفرملة الطارئة التلقائي
كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي
لتوصيل المقطورة
نظام استشعار عند الرجوع

نظام فورد CO-PILOT360™المساعد 2.0
أضف هذه المجموعة لتساعد مركبتك في الحفاظ على مسافة آمنة خلف
معينة.
المركبات أمامك وفي السماح لها بمساعدتك في حاالت
ّ
ميزة قياسية في بالتينوم ،وليمتد؛ ومتوفرة في  XLTوالريات

التلقائي
التوقف واالنطالق
ّ
مثبت السرعة التفاعلي الذكي مع ميزة
ّ
ّ
ونظام البقاء في وسط خط السير
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
المساعد عند التقاطع

مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط 2.0
في نظام فوردCO-PILOT360™
تتضمن هذه المجموعة مساعد الركن النشط  2.0لمساعدتك في إيجاد
ّ
مساحة تتسع لمركبتك ،ثم توجيهك لتركن فيها.
ميزة قياسية في ليمتد؛ ومتوفرة في الريات وبالتينوم
مساعد الركن النشط  .0
2

متوفرة.
ّ
الريات سوبركرو  .4x4مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات
تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّ ى بها وضرورة سيطرته على المركبة .كما أنها ال تحل محل القيادة اآلمنة .يرجى مراجعة دليل المالك
المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال ّ
ِ
الميزات
إن
ّ
ّ 1
بشأن التفاصيل وقيود النظام.

6

7

انطلق بقوة
على الطرقات

محركات منحك األداء الذي تحتاج
بوسع واحد من أصل أربعة
ّ
محرك  PowerBoost®الهجين
ويعد
ّ
إليه ،بالقوة التي تختارهاُ .
المحرك
يعبر
ّ
بالكامل سعة  3.5لتر من النوع الثوري فيما ّ
ويزود
 V8سعة  5.0لتر عن طراز كالسيكي حديث .هذا
ّ
محرك EcoBoost
بيني في
بمبرد
التوربيني
ثنائي الشحن
ّ
ّ
ّ
ّ
سعة  3.5لتر القوة عند الطلب بدون مالحظة أي تباطؤ في
الجبار فيساعدك في
محرك  V6سعة  3.3لتر
المحرك ،أما
ّ
ّ
ّ
إنهاء أعمالك بسرعة .تسمح لك شاحنة فورد  F-150®اختيار
المحرك الذي يناسبك.
ّ

محرك  POWERBOOST V6سعة  3.5لتر الهجين بالكامل
ّ
ً
حصانا و 772نيوتن متر أقصى عزم دوران
قوة 1قصوى 430

2
1

3
محرك  ECOBOOSTسعة  3.5لتر
ّ
قوة قصوى  400حصان و 677نيوتن متر أقصى عزم دوران

أوتوماتيكي قياسي بـ 10سرعات يضم حتى  8أنماط قيادة قابلة لالختيار
ناقل حركة
ّ
 :4x2النمط الرياضي  ،Sportوالنمط االقتصادي  ،Ecoونمط السحب-القطر ،Tow/Haul
والنمط العادي  ،Normalونمط الطرقات الزلقة  ،Slipperyونمط المسارات Trail
 :4x4يشمل أنماط  4x2باستثناء نمط المسارات  ،Trailوباإلضافة إلى نمط الرمال الكثيفة
 Deep Sandونمط الوحول/الحفر Mud/Ruts

محرك  Ti-VCT V8سعة  5.0لتر
ّ
قوة قصوى  400حصان و 555نيوتن متر أقصى عزم دوران
4

تتضمن أنماط  4x4باإلضافة إلى نمط
مجموعة تجهيزات  FX4للطرقات الوعرة المتوفرة:
ّ
الصخور-الزحف Rock Crawl

5
محرك  Ti-VCT V6سعة  3.3لتر
ّ
قوة قصوى  290حصان و 359نيوتن متر أقصى عزم دوران

متوفرة.
ّ
الريات سوبركرو  .4x4مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات

8

1تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها .تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك J1349®واختبارات دينامومتر المحرك
الكهربائي من فورد .قد تختلف نتائجك 330 .كيلوواط عند  6000د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .القوة الحصانية وقدرة الحمولة هما صفتان مستقلتان وال يمكن تحقيقهما في
محرك  ECOBOOSTسعة  3.5لتر  310كيلوواط عند
محرك  POWERBOOST V6هجين بالكامل سعة  3.5لتر  330كيلوواط عند  6000د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةّ 3 .
الوقت عينهّ 2 .
محرك  Ti-VCT V8سعة  5.0لتر  293كيلوواط عند  5750د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
 4750د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةّ 4 .
محرك  Ti-VCT V6سعة  3.3لتر  215كيلوواط عند  6500د.د .وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
العربيةّ 5 .
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أمسك بزمام السيطرة

متطور.
مركز تحكّم
ّ
ً
الميزات المتوفرة بالتحكّم
لك
تسمح
لذلك،
تك.
إنتاجي
لمضاعفة
وقتك
من
االستفادة
حول
يتمحور
الوحيد
كليا
الجديد
F-150
فورد
شاحنة
هاجس
ّ
ّ
وتتضمن لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس  12بوصة ،مؤشرات رقمية يمكن تهيئتها،
السائق.
مقعد
من
مباشرة
األساسية
بالقدرات
ّ
المتحركة الخاصة بالمركبة ،ومؤثرات بصرية ألنماط القيادة ،إلى جانب القوائم والتنبيهات .أضف إلى ذلك شاشة اللمس
ومجموعة من األفاتارات
ّ
 LCDقياس  12بوصة في نظام  SYNC®4المتوفرة في اللوحة المركزية التي تقدم رؤية كبرى للكاميرا على عملية الشبك بالمقطورة والمناورة،
ومعلومات تظهر على الشاشة عندما تطلبها ،باإلضافة إلى الوصول إلى تطبيقات  Truck Featureفي الشاحنة .حتى إنك ستتمكّن من شحن
السلكيا .يتمحور فورد  F-150طراز  2021الجديد ً
ً
كليا حول عمليات األجهزة النقالة ،وأنت المخرج في هذا العرض.
أجهزتك
سطح داخلي للعمل في الكونسول المركزي
عندما يفتح الكونسول المركزي ،يكشف عن سطح واسع للعمل.
المجهزة بكونسول مركزي انسيابي.
متوفر في كل المقصورات
ّ

القدرة الجديدة على الشحن الالسلكي
ً
كليا،
يعمل نظام  SYNC®4بشكل السلكي
أي أنك لست بحاجة إلى  USBللوصول إلى
ً
مقي ً
مطلقا.
دا به
ميزاته ،ولم تعد
ّ
أي من ّ
وسواء كنت تستعمل تطبيق Apple
CarPlay®،2 4أو تطبيقAndroid Auto™،2،5
ً
السلكيا.
متصال بالشبكة لكن
أصبحت اآلن
ً

ناقل حركة آلي قابل للتوضيب
إنه حل ذكي ومتوفر يمنح السطح الداخلي للعمل المثبت على الكونسول المركزي،
المساحة لكي يفتح بكبسة ّزر.

لوحة عدادات ومؤشرات قيادة رقمية جديدة قياس  12بوصة
تتضمن هذه اللوحة المتوفرة مؤشرات قيادة رقمية بالكامل ومركز
ّ
ً
ضخما يعطيك أهم المعلومات في إطار سهل االستخدام.
رسائل
والميزات التي تريد أن تراها وكيفية إعدادها.
وتدعك تختار المؤشرات
ّ

شاشة اللوحة المركزية الجديدة قياس  12بوصة
تقدم لك شاشة برؤية واضحة ومجزّ أة مجموعة
من الميزات التكنولوجية وأدوات اإلنتاجية
المتوفرة ،ويمكنك أن تخصصها لكي تبرز لك
المعلومات التي تريد معرفتها.

متوفرة.
ّ
مكسوة بالجلد .تجهيزات
الريات سوبركرو  .4x4مقاعد سوداء فاخرة
ّ

مقعد أمامي طويل مجزّ أ بنسبة  40/20/40مع سطح داخلي للعمل
بطي المقعد المركزي نحو األسفل وسرعان ما سينزلق السطح الداخلي للعمل إلى
قم
ّ
األمام ويتّ خذ موقعه لكي تبدأ باستعماله.
المجهزة بمقعد أمامي طويل.
متوفر في  XLو XLTفي المقصورات كافة
ّ

1يتطلّ ب هاتفاً
الوظيفية لمنتجاتها2 .إن نظام ® Apple CarPlayووظائفه هي من منتجات
الفعالية
متصال بشبكة اإلنترنت وبرنامجاً متوافقاً  .ال يتحكّم نظام  SYNC®4بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه .األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن
ً
ّ
ّ
شركة  ،Appleوتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  iPhoneمتوافقاً
الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط3 .إن نظام ™ Android Autoووظائفه هي من منتجات شركة
ّ
واتصاال بشبكة اإلنترنت.
ً
تتوفر كل ّ
الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.
ّ
واتصاال بشبكة اإلنترنت.
 ،Googleوتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها .يتطلّ ب هاتف  Androidذكياً متوافقاً مع تطبيق ™ Android Autoالمتوفر على Google Play
ً
تتوفر كل ّ
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XL

XLT

المواصفات الرئيسية

المواصفات الرئيسية

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة
الطارئة التلقائي

نظام فورد CO-PILOT360™ 2.0

نظام البقاء في خط السير
أوتوماتيكي بـ 10سرعات مع
إلكتروني
ناقل حركة
ّ
ّ
أنماط قيادة قابلة لالختيار
شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 8
بوصات

نوافذ وأقفال أبواب آلية
ً
مدفأ
ّ
آلي
للطي
مرايا جانبية قابلة
يدويا مع زجاج ّ
ّ
مصابيح للضباب
ميزة المفتاح المبرمج ®MYKEY

نظام SYNC®4

ريجوالر كاب  .4x4أبيض أكسفورد

12

متوفرة.
ّ
سوبركرو  .4x4أحمر رابيد معدني .مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات
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الريات

بالتينوم

المواصفات الرئيسية

المواصفات الرئيسية

شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس  12بوصة

أسطح مقاعد من جلد نيرفانا

ولوحة مؤشرات قيادة رقمية قياس  12بوصة

متعددة األطر مع ميزة التدليك
مقاعد أمامية
المستمرACTIVE MOTION 
ّ
ّ

مكسوة بالجلد
مقاعد فاخرة
ّ

®

عتبات جانبية طويلة تفتح ً
آليا مع مفتاح الركل

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ® BLISمع تغطية
شاملة للمقطورة ونظام اإلنذار عند الرجوع

مزين بمظهر ساتيني
صندوق خلفي ّ

ّ
ً
صوتيا
المنشط
نظام  SYNC®4مع نظام االتصاالت والترفيه

نظام فورد CO-PILOT360™ ASSIST 2.0

سقاطة لسحب المقطورة من الفئة IV
ّ

السلكي
منصة شحن
ّ
لمسات داخلية من خشب ّ
البلوط الطبيعي

متوفرة.
ّ
الريات سوبركرو  .4x4مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة .تجهيزات
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متوفرة.
ّ
سوبركرو  .4x4أزرق أنتيماتر معدني .تجهيزات
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ليمتد
المواصفات الرئيسية
مقاعد بجلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف
مكسوة بالجلد
لوحة القيادة ومقابض األبواب
ّ
رموز ليمتد على المقاعد الخلفية وغطاء الكونسول
لمسات داخلية من ألياف الكربون باللون األزرق
نظام صوتي  B&O Unleashedمع  18مكبر صوت
باب صندوق خلفي آلي مع عتبة خاصة به وسطح للعمل
مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط  2.0في نظام فورد
CO-PILOT360™

متوفرة.
ّ
سوبركرو  .4x4أزرق أنتيماتر معدني .تجهيزات
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