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األفضل في فئته1

من حيث عزم الدوران في محّركات الديزل الذي 
يبلغ 1424 نيوتن متر

القّوة الحصانية في محّركات الديزل التي تبلغ 
475 حصانًا

قّوة السحب3 القصوى المتوّفرة 16783 كلغ

قّوة السحب التقليدّي4 القصوى المتوّفرة 
10977 كلغ   

قدرة نقل الحمولة5 القصوى المتوّفرة 3561 كلغ 

تصنيف الوزن اإلجمالّي )GCWR( 6 األقصى 
المتوّفر 20548 كلغ   
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مالحظة: قدرات الحمولة والسحب القصوى المبّينة في هذا الكتّيب هي لمركبات الطراز األساسي المجّهزة وفق األصول بالتجهيزات الالزمة وبسائق يزن 68 كلغ وتختلف بحسب الحمولة، والعناصر المكّونة للمركبة، و اإلكسسوارات، 
وعدد الركاب. انظر إلى بيانات الحمولة والسحب في قسم المواصفات لمعرفة التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لمركبة معينة. القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقدرة 

الحمولة، وقوة السحب هي صفات مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد. المركبات في هذا الكتّيب قد تكون مبّينة مع تجهيزات متوّفرة وتجهيزات مثّبتة بعد الشراء.

مصنوع ليكون 
أقوى من أّي 
وقت مضى.

عندما تكون اإلنتاجّية جوهرّية بالنسبة إليك، فهذه هي المركبة التي تبحث عنها. اسمها مدموغ بكّل وضوح وفخر 
على مرأى من الجميع. ويشّكل هذا األمر تذكيرًا يوميًا بالصالبة التي ُتمّيز فورد سوبر ديوتي الجديدة. وهي تضّم 

 XL وفي طرازات ،F-450 إلى F-250 اآلن المزيد من القّوة والقدرات والتكنولوجيا أكثر من أّي وقت مضى. من
وXLT الجاهزة ألقصى المهام، ُتعتبر قدرات هذه الشاحنة في مجال العمل أسطورية. إّن تفانينا لتصميم فورد 

المتين ®Built Ford Tough أّدى إلى إنتاج هذه المركبة: أقوى سوبر ديوتي على اإلطالق.

المّيزات الحصرية في الفئة

 مساعد إرجاع المقطورة
  ™PRO TRAILER BACKUP ASSIST المتوّفر

مع نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع

موّصل ذكي لسحب المقطورة متوّفر

منصات تحميل قابلة للتوضيب متوّفرة

فسحة تخزين تحت المقعد الخلفّي قابلة 
للطّي متوّفرة

F-350 XL ريجوالر كاب بلون أبيض أكسفورد )قدرة الحمولة القصوى 2195 كلغ، قدرة السحب القصوى لمقطورة »عنق اإلوزة« 13971 كلغ، وتصنيف الوزن اإلجمالّي GCWR األقصى 19731 كلغ، عند تجهيزها بالتجهيزات 
المطلوبة.( 1الفئة هي شاحنات البيك أب الكاملة الحجم التي يتخّطى وزنها 3856 كلغ وفق تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي GVWR تبعًا لتصنيفات فورد.  2القوة الحصانية القصوى وعزم الدوران األقصى يستندان إلى محّرك »باور 

ستروك« ®V8  Power Stroke ديزل مشحون توربينيًا سعة 6.7 لتر من الجيل الثالث.  3تصنيف قدرة السحب القصوى لمقطورة »عنق اإلوزة« الذي يبلغ 16783 كلغ متوّفر في F-450 ريجوالر كاب 4X2  ديزل )غير مبّينة(.  4تصنيف قدرة 
السحب التقليدية القصوى الذي يبلغ 10977 كلغ متوّفر في F-450 كرو كاب ديزل.  5قدرة نقل الحمولة القصوى التي تبلغ 3561 كلغ في F-350 بعجالت خلفّية مزدوجة DRW ريجوالر كاب بصندوق حمولة طويل 4x2  مع محّرك سعة 

6.2 لتر وF-350 بمحّرك بنزين مع مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة )غير مبّينة(.  6تصنيف مجموع وزن المركبة والمقطورة GCWR األقصى الذي يبلغ 20548 كلغ في F-450 ريجوالر كاب )غير مبّينة(. 
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ُيعتبر عزم الدوران أبرز ميزة في الشاحنات المخّصصة للمهام الشاقة. وال عجب أّن سوبر ديوتي ما زال يتمّيز بالمزيد من عزم الدوران 
المتوّفر أكثر من أّي مركبة أخرى في القطاع. إذ إّن محّرك »باور ستروك« Power Stroke V8 المشحون توربينيًا سعة 6.7 لتر العامل 

بالديزل من الجيل الثالث رائد في فئته من حيث عزم الدوران والقّوة الحصانية. وينضّم إلى محّرك البنزين V8 سعة 6.2 لتر، القياسّي 
في F-250 وF-350، ليشّكال مجموعة محّركات سوبر ديوتي األقوى واألكثر قدرة على اإلطالق. وكال المحّركين، باإلضافة إلى ناقل 

الحركة ®TorqShift األوتوماتيكي بـ10 سرعات الجديد كليًا والمتوّفر وناقل الحركة المتين TorqShift-G بـ6 سرعات، من تصميم وهندسة 
وتصنيع فورد. لذا يمكنك االطمئنان إلى أّن كّل قّوة محّركة من تصميم فورد المتين ®Built Ford Tough تعمل بشكل انسيابّي مع كّل 

مكّونات الشاسي ومعايرات المركبة، ما يساعدك على متابعة عملك لبناء عالم أفضل.

F-450 XL ريجوالر كاب 4x2  بلون أبيض أكسفورد مع مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع سقاطة »العجلة الخامسة«/بنية »عنق اإلوزة«، والتجهيزات المتوفرة.  1الفئة هي شاحنات البيك أب الكاملة الحجم التي يتخّطى وزنها 3856 
كلغ وفق تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي GVWR تبعًا لتصنيفات فورد.  2القوة الحصانية القصوى وعزم الدوران األقصى يستندان إلى محّرك »باور ستروك« ®V8  Power Stroke ديزل مشحون توربينيًا سعة 6.7 لتر من الجيل الثالث.

حظي محّرك »باور ستروك« Power Stroke الديزل الذي أثبت 
دورانه  وعزم  الحصانية  قّوته  عّززت  ملحوظة  بترقيات  جدارته 
للخانق من  استجابة ممتازة  تأمين  يتّم  غير مسبوق.  بشكٍل 
البوصة  في  رطل   36000 بضغط  الوقود  ضخ  نظام  خالل 
رذاذ  إلى  الوقود  تحويل  يمكنها  جديدة  بّخاخات  مع  المرّبعة 
بشكٍل أفضل لتعزيز االحتراق. في هذه البيئة ذات الضغط 
العالي، تؤّمن المكابس الجديدة من الفوالذ المشغول بالطرق 
قدرة أعلى لضغط االشتعال واحتكاكًا أقّل لتحسين المتانة. 
الشاحن التوربينّي الجديد مع مشّغل دّوار إلكترونّي بالكامل 
يحّسن األداء في الطقس البارد. وأخيرًا، يحرص نظام سحب 
الهواء الجديد والشبكة األمامية الُمعاد تصميمها على توفير 
مقدار كبير من تدّفق الهواء للمحافظة على برودة المكّونات. 
 V8   Power Stroke »باور ستروك«  محّرك  فعله  ما  وهذا 
الديزل المشحون توربينيًا سعة 6.7 لتر طوال سنوات، البقاء 

هادئًا وباردًا تحت الضغط.
F-350و F-250 متوّفر في F-450 قياسي في

محّرك »باور ستروك« ®V8  Power Stroke ديزل 
مشحون توربينيًا سعة 6.7 لتر من الجيل الثالث

تتحّكم تقنية التوقيت المتغّير المتساوي للكامات المزدوجة 
بفتح وإغالق صمامات اإلدخال والعادم بشكل متزامن لتعزيز 
ذروة  وتأمين  المنخفضة  المحّرك  دورات  عند  الدوران  عزم 
القّوة الحصانية. ومن خالل تأمين القّوة الالزمة ضمن النطاق 
الكامل لدورات المحّرك، يقّدم محّرك V8 سعة 6.2 لتر مزيجًا 

استثنائّيًا من سالسة القيادة، وقدرة السحب والقطر.
F-350و F-250 قياسّي في

محّرك بنزين V8 بصّمامين سعة 6.2 لتر

 شبكة أمامية
ذات تدّفق هواٍء عاٍل

محّسنة لتبريد القّوة المحّركة، وهذه الشبكة 
 األمامية في طرازات الديزل بعجالت خلفّية

مزدوجة DRW هي جزء من التصميم األمامّي 
المحّسن في سوبر ديوتي الذي يشتمل على 

شبكة أمامية جديدة ومصابيح أمامية جديدة 
XLT وتحسينات أخرى. قياسّية في طرازات 

 بعجالت خلفية مزدوجة DRW المجّهزة
 بمحّرك الديزل المتوّفر. قياسّية في طرازات

DRW بعجالت خلفية مزدوجة XL  
  المجّهزة بمحّرك الديزل المتوّفر

.STX ومجموعة تجهيزات

القّوة 
الهائلة.

 475 حصانًا
من القّوة2

 1424 نيوتن
متر من عزم الدوران2

القدرة المتوّفرة الفضلى في الفئة1

القدرة على العمل على الغاز 
الطبيعي المضغوط CNG/البروبان

إّن مجموعة تجهيزات المحرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط 
أو غاز البروبان تجّهز محّرك V8 سعة 6.2 لتر ليتّم تحويله إلى الغاز 

CNG أو غاز البروبان السائل. الطبيعي المضغوط 

عزم الدوران األقصى )نيوتن متر( 

القوة الحصانية القصوى 

330

1118

385

583
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 أرقامه أصدق
تعبيرًا من الكالم.

االحتياطّي الحّي لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي
يمنحك المزيد من قدرات الطاقة في سوبر ديوتي مع محّرك الديزل المتوّفر أكثر من أّي وقت مضى. ومن خالل 

التشغيل عند التوّقف وفي الوضع المتحّرك1، فإّن االحتياطّي لتوفير الطاقة للتشغيل الخراجي PTO يسمح لسوبر ديوتي 
بتوفير الطاقة لتشغيل المضخات البخاخة، والموّلدات الكهربائية والكثير غير ذلك. هو مّتصل مباشرًة بالعمود المرفقّي، 
لذا فإّن ترس الخرج الخاص بتأمين الطاقة للتشغيل الخارجّي PTO يؤّمن الطاقة في أّي وقت - سواء كانت المركبة تتحّرك 
أم ال. يشتمل محّرك الديزل المتوّفر على قدرة »العمود المقسوم« التي تسمح لعدد من الملحقات بالعمل في الوقت 
نفسه عندما تكون الشاحنة متوّقفة. من أجل التعامل مع الزيادة في عزم الدوران في محّرك الديزل بنسبة %20 مقارنًة 

بطراز عام 2019، فإّن هندسة التثبيت الجديدة الصلبة بـ10 صواميل تساعد على إبقاء طاقة التشغيل الخارجي PTO ثابتة 
بشكل آمن.

متوّفرة في كّل الطرازات.

 F-350 بعجالت خلفّية مزدوجة XL  DRW ريجوالر كاب 4x2 . أبيض أكسفورد. مجموعة تجهيزات ®STX متوّفرة. تجهيزات متوّفرة.
 1تصنيفات عزم الدوران األقصى لطاقة التشغيل الخارجي PTO عند التوّقف:  407 نيوتن متر في محّركات الديزل، 339 نيوتن متر في محّركات البنزين. تصنيفات عزم الدوران األقصى لطاقة التشغيل الخارجي PTO في الوضع 

المتحّرك:  271 نيوتن متر في محّركات الديزل، 169 نيوتن متر في محّرك البنزين سعة 7.3 لتر، 156 نيوتن متر في محّرك البنزين سعة 6.2 لتر.

نمط السحب/القطر Tow/Haul ينقل الحركة لألعلى عند السرعات العالية للمحّرك للتخفيف من وتيرة نقل الحركة عند 
السحب. كما يوّفر أيضًا فرملة المحّرك في كّل تروس االنطالق إلى األمام من أجل إبطاء سرعة الشاحنة والمساعدة على 

التحّكم بها عند النزول على منحدر قاٍس.

نمط الرمال الكثيفة Deep Sand يعّدل الفترات الفاصلة لنقل الحركة واستجابة الدواسة والتحّكم بالدفع وتهيئة نظام نقل 
الحركة للحصول على قدرة تحّكم أفضل في الرمال الكثيفة.

نمط الطرقات الزلقة Slippery يعّدل استجابة الدواسة وقدرة التحّكم بالدفع للحصول على قدرة تحّكم أفضل على 
الطرقات المغّطاة بالجليد، أو الماء، أو العشب، أو الحصى.

النمط العادي Normal مثالي للقيادة اليومّية على الطرقات المعّبدة المبّللة أو الجافة. ويحقق التوازن ما بين الحماسة والمالءمة. 

النمط االقتصادي Eco يشّكل هذا النمط معايرًة أقّل شراسًة ويساعد على التوفير في استهالك الوقود عندما يكون 
نطاق القيادة هو األولوية بالنسبة إليك

ناقل الحركة ®TorqShift األوتوماتيكي بـ10 سرعات الجديد كليًا
إّن استخدامه في المناطق الصعبة التي ال ترحم حيث تتأّلق F-Series سوبر ديوتي، يتمحور حول القوة والقدرات، 

باإلضافة إلى توزيع القدرة بانسيابية وفعالية. هذه السنة، يستفيد السائقون الذين يستخدمون محّركي سوبر 
ديوتي من ناقل الحركة ®TorqShift األوتوماتيكي بـ10 سرعات الجبار الذي تّمت معايرته خصيصًا لألعمال الشاقة. 

من خالل نسبة الترس األول 4.615 المنخفضة والتي ينتج عنها عزم دوران هائل، يؤّمن ناقل الحركة بـ10 سرعات 
أيضًا مجموعة واسعة من التروس مع ميزة أوفردرايف. يؤّمن نظام التحّكم الهيدروليكي المتطّور نقل الحركة 

بسرعة وانسيابية، باإلضافة إلى اختيار استثنائّي للتروس، وفي محّركات الديزل، ثّمة نمط محايد هامد لالستخدام 
في الشاحنات التجارية. تسمح أنماط القيادة القابلة لالختيار للسائقين بتعزيز أداء سوبر ديوتي في أّي ظرف 

)الطرقات الزلقة، الرمال الكثيفة، إلخ(.
.F-250 ؛ متوّفر فيF-450و F-350 قياسي في

 تصل طاقة
PTO التشغيل الخارجي 

 المتوّفرة إلى

 407 نيوتن متر
من عزم الدوران

 النظام
 اإللكتروني لالنتقال

بين الدفع الثنائي والرباعي

 أثناء القيادة في طرازات 4×4  في طرازات 
سوبر ديوتي 4×4 ، فإّن تفعيل نظام الدفع 
الرباعي شديد السهولة حيث يقضي ذلك 

بوضع المحاور األمامية القابلة لإلقفال 
AUTO يدويًا في النمط التلقائّي 

  وتحريك القرص الدّوار على
 لوحة القيادة.

           أنماط قيادة
                قابلة لالختيار

يتمّيز ناقال الحركة األوتوماتيكيان 
TorqShift بأنماط القيادة القابلة 
لالختيار الجديدة.  5 إعدادات تسمح 

 لك بتخصيص نمط القيادة
على الطريق.

5



نظام توجيه هيدروليكّي مضبوط إلكترونيًا
إّن هذا التوجيه اآللي المضبوط إلكترونيًا 

يخّفف من مقدار الجهد المطلوب للتوجيه 
والتحّكم بشاحنتك، تبعًا للسرعة ومعطيات 

أخرى. ونتيجة ذلك، تشعر بأّن التحّكم 
بمركبة سوبر ديوتي أكثر سهولة، ويساعد 
ذلك في تعزيز الثقة بالنفس عند السرعات 

العالية أو على األسطح مثل الطرقات 
المقّوسة أو في المناطق التي تهّب فيها 

الرياح المعترضة القوّية باستمرار. كما 
يسمح النظام أيضًا بإضافة مساعد إرجاع 
 Pro Trailer Backup Assist المقطورة

الحصرّي في الفئة )المذكور أدناه(.
XLT قياسّي في طرازات
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 F-350 ليمتد كرو كاب 4×4  بلون أسود العقيق مع مجموعة تجهيزات FX4  للطرقات الوعرة وتجهيزات متوّفرة.
 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.  2يرجى مراجعة دليل المالك أو بطاقة القياس الخاصة بمساعد إرجاع المقطورة 

للمزيد من المعلومات حول إعداد مقطورتك.

احصل على »عينين« إضافيتين في الناحية 
الخلفية لمقطورتك يصعب عليك أن ترى 

المقطورة من مقعد السائق. من أجل معرفة 
ما يوجد خلف المقطورة، قم بوصل كاميرا 
المقطورة1، المتوّفرة والمقاومة لألحوال 

الجوية التي يحّدد العمالء موقعها، بالناحية 
الخلفية للمقطورة لرؤية ما يوجد في مسارك 

أثناء الرجوع ببطء.

رؤية أمامية مجزأة

رؤية خلفية عادية + رؤية بزاوية 360

درجة أنماط الرؤية في الكاميرا بزاوية 360 درجة
تسمح لك الكاميرات األمامية والخلفية والجانبية في 

هذا النظام بالتنّقل بين أنماط الرؤية التالية: الرؤية 
األمامية والخلفية العادية، الرؤية المجزأة األمامية 
والخلفية، الرؤية األمامية والخلفية العادية + رؤية 

بزاوية 360 درجة.

رؤية نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف
تنتقل تلقائيًا بين رؤية الكاميرا الجانبية والخلفية 

لتعرض عليك ما يفيدك أثناء إرجاع أّي مقطورة إلى 
الخلف، بما في ذلك مقطورة »العجلة الخامسة« 

و»عنق اإلوزة«، وتوّفر خطوط المسار المتراكبة 
للمساعدة على إرشادك.

الكاميرا في مصباح التوقف المثّبت عاليًا في 
CHMSL الوسط

مع ميزة التكبير والتصغير، هذه الرؤية مفيدة 
باألخص عند وصل مقطورة »العجلة الخامسة« أو 

مقطورة »عنق األوزة«.

يعّزز الثقة 
بالنفس عند 

السحب.

 نظام كاميرا سحب
 المقطورة األقصى مع
مساعد إرجاع المقطورة

PRO TRAILER BACKUP ASSIST
 يشتمل على كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية

مجّزأة، ومجموعة الكاميرا في مصباح التوقف 
 المثّبت عاليًا في الوسط CHMSL )ومصباح
توقف بتقنية LED مثّبت عاليًا في الوسط 

 CHMSL(، ومساعد إرجاع المقطورة
  PTBA مع نظام إرشاد المقطورة

  عند الرجوع. متوّفر في
XLTو XL 

 مساعد إرجاع المقطورة
™Pro Trailer Backup Assist الجديد مع نظام 

إرشاد المقطورة عند الرجوع حتى المحترفين 
يمكنهم أن يكونوا أفضل. إّن مساعد إرجاع 

المقطورة PTBA1 المتوّفر في سوبر ديوتي 
يعمل بالتزامن مع نظام إرشاد المقطورة عند 

الرجوع1 لمساعدتك على إرجاع كّل المقطورات - 
بما في ذلك مقطورة »العجلة الخامسة« و»عنق 

اإلوزة«. أصبحت مسألة إرجاع هذه المقطورات 
الهائلة الحجم سهلة للغاية بمجّرد تحريك القرص 

الدّوار، حين تتّم برمجة النظام.  2عندما تكون جاهزًا 
للبدء، ارفع يديك عن المقود وما عليك سوى 
تحريك القرص الدّوار الخاص بإرجاع المقطورة 

إلى اليسار أو إلى اليمين في االتجاه الذي ترغب 
في أن تسلكه المقطورة. هذا النظام الحصرّي 

في الفئة متوّفر في كّل طراز. يمكنك إرجاع 
مقطورتك بطريقة ال مثيل لها.



مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي
يجدر بنا جميعنا القيادة بحذر شديد. تمسح هذه الميزة الطريق 
أمامك وتنذرك باحتمال وقوع تصادم مع المركبات أو المشاة 

ضمن مسارك. إن كان االصطدام وشيكًا ولم تّتخذ أّي إجراء، يمكن 
أن يتّم الضغط على الفرامل تلقائيًا.2 النظام مصّمم ليتّم تفعيله 
.XL متوّفرة في .XLT عندما تدعو الحاجة فقط. قياسّية في طرازات

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

يتطّلب تغيير المسار انتباهك الكامل. يستطيع نظام المعلومات 
الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS®1  أن يساعدك ليس فقط من خالل 

تنبيهك بشأن المركبات التي يرصدها في الزوايا غير المرئّية، بل 
أيضًا من خالل تنبيهك بشأن المركبات التي يرصدها إلى جانب 

مقطورتك. يساعدك نظام اإلنذار عند الرجوع من خالل رصد 
المركبات خلف شاحنتك وتنبيهك بشأنها أثناء الرجوع ببطء إلى 

.XLT الوراء. قياسّية في طرازات 
.XL متوّفرة في

إنذار البقاء في خّط السير
من منا لم يخرج عن خط السير أحيانًا؟ أثناء االستماع إلى الفنان 

المفّضل لديك، تقترب أكثر من الالزم من طرف خط السير. 
باستطاعة إنذار البقاء في خّط السير أن يرصد عالمات خط السير، 
ويمكنه إرسال ارتجاجات إلى عجلة القيادة إن كشف أّن سوبر ديوتي 
تنحرف من دون قصد عن خّط سيرها.3 خيار ضمن مجموعة تجهيزات.

مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية
هل يبدو ذلك مألوفًا؟ تشّغل اإلنارة العالية عند القيادة على 

طريقة مظلمة، ثّم تنسى إطفاءها عند اقتراب المركبات في 
االتجاه المعاكس. تستطيع المصابيح األمامية مع ميزة التحّكم 

التلقائي باإلنارة العالية أن ترصد اإلضاءة السيئة وتشّغل 
المصابيح بالنيابة عنك. كما يمكنها أن تستشعر أيضًا مصابيح 

المركبات القادمة في االتجاه المعاكس وتعتيم مصابيحك تلقائيًا 
 لعدم إزعاج السائقين اآلخرين.

.XLT قياسّية في طرازات

كاميرا للرؤية الخلفية
يتطّلب الرجوع إلى الخلف القليل من تعّدد المهام. تساعدك كاميرا 
الرؤية الخلفية من خالل توفير رؤية ممتازة لما يوجد خلف شاحنتك، 

ما يسّهل عليك الرجوع إلى الخلف بثقة أكبر. كما تساعدك أيضًا 
عند توصيل المقطورة.

قياسي في الطرازات كافة. 

مساعد اإلقالع على التالل
شعور جيد أن تتشبث بمكانك، ال سيما على المنحدرات. فيما تزيح 
قدمك عن الفرامل لتنطلق بعد التوقف، يساعدك مساعد اإلقالع 

على التالل في منع سوبر ديوتي من التقدم على المنحدرات.
قياسي في الطرازات كافة 

نظام التحّكم بانحراف المقطورة
تراقب هذه التكنولوجيا المفيدة حركة سوبر ديوتي عند السحب 

للكشف عن أّي انحراف المقطورة. إن تّم رصد ذلك، يقوم النظام 
بتطبيق الفرملة انتقائيًا وفق ما تدعو الحاجة للمساعدة في إحكام 

 السيطرة على الشاحنة باإلضافة إلى المقطورة.4 
قياسّي في كّل الطرازات
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F-350 XLT كرو كاب 4×4 ، تجهيزات متوّفرة.  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 إنذار البقاء في خّط السير ال يتحّكم 

بالتوجيه.  4تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة.  5كروب كاب فقط.

 تكنولوجيا فورد
 CO-PILOT360™  
جاهزة مع ميزات المساعدة.

من موقع العمل إلى الطريق السريع، إّن المّيزات المساِعدة للسائق القياسية 
والمتوّفرة1 مصّممة لمساعدتك على التحّكم بكّل ثقة بزمام األمور وراء مقود 

سوبر ديوتي.

تسمح شاشة اللمس بتقنية LCD قياس 8 بوصات 
المتوّفرة في اللوحة المركزية لمستخدمي الهواتف الذكية 
برؤية مّيزات المالحة وحركة السير ضمن التطبيقات الجوالة 
بفضل ®SYNC®3 AppLink المتوّفر. قياسّية في طرازات 
.XL متوّفرة في .XLT

 شاشة LCD لإلنتاجية

قياس 4.2 بوصة

 مآخذ طاقة للتيار
 الكهربائّي المتناوب بقدرة

 110 فولت
/400 واط

6
 مفاتيح متوّفرة

للتجهيزات الالحقة في 
الكونسول العلوّي

اجمع ما بين العمل والمتعة داخل مقصورة سوبر ديوتي الجديدة ذات الميزات 
العملية والتجهيزات الممتازة. فسحات تخزين كبيرة تّتسع لألدوات واإلمدادات، 
بينما أزرار التحّكم السهلة االستخدام، والكثير من حامالت األكواب، واألقراص 

الدّوارة والمفاتيح الكبيرة تساعدك على البقاء منتجًا جدًا، حتى أثناء ارتداء قفازات 
العمل. هذه الخصائص التي تعّزز اإلنتاجية تنضّم إلى الئحة طويلة من الميزات 

التي تجعل أّي رحلة على متن سوبر ديوتي مريحة أكثر مّما يمكن أن تتصّور.

فسحة تخزين ذكية يمكنك رفع فسحة 
التخزين5 المتوفرة تحت المقعد 

الخلفّي، أو تقسيمها، أو اإلقفال 
عليها عند طّي المقعد الخلفي. 

يمكنك طّيها في األرضية عند عدم 
الحاجة إليها للحصول على أرضية 

تحميل مسّطحة. في األمام، توّفر 
حجيرة القفازات الثانية الفريدة فسحة 

تخزين إضافية. كما أّن الكونسول 
المركزي األمامّي كبير بما يكفي 

ليّتسع لمجّلدات الملفات.

 حّيز الساقين في
 المقعد الخلفّي يصل إلى

43.6 بوصات



F-250 XL كرو كاب 4x4  بلون أسود العقيق؛ F-350 الريات كرو كاب 4x4  باللون الرمادّي المغناطيسّي؛ F-450 XLT كرو كاب 4x4  بلون أبيض أكسفورد. كّل المركبات مبّينة مع تجهيزات متوفرة.  1تصنيف متوّفر. عند تجهيزه بالشكل المناسب. 
انظر إلى بيانات الحمولة والسحب في قسم المواصفات لمعرفة التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة.  2شاحنات البيك أب فئة 250/2500 تضّم فورد سوبر ديوتي F-250 وجي أم سي سييرا 2500 وشيفروليه سيلفيرادو 2500 ورام 2500. 

 3شاحنات البيك أب فئة 350/3500 تضّم فورد سوبر ديوتي F-350 وجي أم سي سييرا 3500 وشيفروليه سيلفيرادو 3500 ورام 3500.  4شاحنات البيك أب فئة 450 تضّم فورد سوبر ديوتي F-450.  5تصنيف الوزن اإلجمالّي GCWR األقصى 
يبلغ 3561 كلغ في F-450 ريجوالر كاب )غير مبّينة(.  6تصنيف قدرة السحب القصوى لمقطورة »عنق اإلوزة« الذي يبلغ 16783 كلغ متوّفر في F-450 ريجوالر كاب 4x2  ديزل )غير مبّينة(. 7تصنيف قدرة السحب التقليدية القصوى الذي يبلغ 10977 كلغ 
متوّفر في F-450 كرو كاب ديزل.  8قدرة نقل الحمولة القصوى التي تبلغ 3561 كلغ في F-350 بعجالت خلفّية مزدوجة DRW ريجوالر كاب بصندوق حمولة طويل 4x2  مع محّرك سعة 6.2 لتر وF-350 بمحّرك بنزين مع مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة 

العالية المتانة )غير مبّينة(. 

3
 مستويات من 
قدرات سوبر 

ديوتي  

شّتان ما بين القدرات العادية وما بين قدرات سوبر ديوتي. ضمن كّل فئة من الشاحنات المخّصصة للتشغيل الشاق - شاحنات البيك أب فئة 
250/2500، والبيك أب فئة 350/3500، والبيك أب فئة 450 - ثمة شاحنة F-Series سوبر ديوتي رائدة في الفئة في هذه المعايير الجوهرية 

للقدرات الشاملة. يتوّقع مالكو مركباتنا الحصول على األفضل. وهذا ما يقّدمه لهم سوبر ديوتي الجديد.

F-250F-350F-450
شاحنات البيك أب 4450شاحنات البيك أب 3350/3500شاحنات البيك أب 250/2500 2الفئة

16783 كلغ – األفضل في الفئة16216 كلغ – الرائد في الفئة10342 كلغ – الرائد في الفئةقدرة السحب القصوى1 

10977 كلغ – األفضل في الفئة9616 كلغ – الرائد في الفئة9072 كلغ – الرائد في الفئةالقدرة القصوى للسحب

8845 كلغ3561 كلغ – األفضل في الفئة1932 كلغ – الرائد في الفئةقدرة الحمولة القصوى1

محّرك V8 بنزين سعة 6.2 لتر، محّرك المحّركات
 V8 »باور ستروك« Power Stroke®

سعة 6.7 لتر مشحون توربينيًا
V8 ديزل مشحون توربينيًا

محّرك V8 بنزين سعة 6.2 لتر، محّرك 
 V8 »باور ستروك« Power Stroke®

سعة 6.7 لتر مشحون توربينيًا
V8 ديزل مشحون توربينيًا

محّرك ®Power Stroke »باور ستروك« 
 سعة 6.7 لتر

V8 ديزل مشحون توربينيًا

ديزل مع عجالت خلفية فردّية SRWهيكليات نظام نقل الحركة
 4x4 4  أوx2

عجالت خلفية فردّية SRW أو عجالت خلفية 
DRW مزدوجة
 4x4 4  أوx2

 4x4 4  أوx2 )عجالت خلفية مزدوجة(

ريجوالر كاب، سوبر كاب, كرو كابريجوالر كاب، سوبر كاب, كرو كابريجوالر كاب، سوبر كاب, كرو كابأنواع المقصورة

8 بوصات6.75 بوصات أو 8 بوصات6.75 بوصات أو 8 بوصاتطول الصندوق

XL وXLXLT وXLXLT وXLTمستويات التجهيزات
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فائق الصالبة. دومًا 
مستعّد للعمل

فائق القّوة – ال يتعّرض للصدأ
هيكل سوبر ديوتي وصندوق الحمولة مصنوعان من مزيج األلومنيوم الفائق 

القّوة المطابق للمعايير العسكرية2 وقد تّم جعله صلبًا من خالل المعالجة الحرارية 
للحصول على قّوة هائلة. كما أّن الهيكل وصندوق الحمولة يقاومان التآكل وال 

يتعّرضان للصدأ. هذه هي الريادة التي ُترفع لها القبعة، لسنوات على الطرقات.

مصّمم لتحّمل أقصى الظروف
تّمت هندسة أعمدة اإلدارة وعلب النقل والوصالت العامة لتحّمل عزم الدوران 
الهائل في سوبر ديوتي. في علبة النقل الخاصة بنظام الدفع الرباعّي، يؤّمن 

القابض الكهرومغناطيسي القدرة على االنتقال بسالسة وعلى الفور بين 
الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة في الظروف التي تتطّلب المزيد من 

الدفع.

إن خصائص تصميم فورد المتين المتوارثة هي أكثر من مجّرد منهج اختبار شديد القسوة والصعوبة. إنه صيحة المعركة. 
صيحة مفعمة بالشرف والشجاعة واإلصرار على عدم التوّقف أو االستسالم للراحة، قبل إنجاز المهمة بالطريقة 

32 مليون كيلومتر من االختبارات الموازية الستخدامات العمالء، استحق الجيل السابق  المناسبة. مع تسجيل أكثر من 
وسوبر ديوتي الجديدة شعار فورد األزرق. ومع وجود عدد أكبر من الشاحنات على الطرقات التي قطعت مسافة أكثر من 

1 .F-Series 400,000 كيلومتر مقارنًة بأّي عالمة تجارية أخرى، فلن تجد شاحنة أكثر صالبة من شاحنات فورد

أكثر من

 32 
مليون كيلومتر

األفضل في الفئة – القدرة القصوى المتوفرة 

10977 كلغ
السحب التقليدي7

16783 كلغ
السحب6

3561 كلغ
القدرة على نقل الحمولة8

20548 كلغ
تصنيف مجموع وزن المركبة 

5 GCWR والمقطورة

سّقاطات سحب المقطورة قياس 2.5 بوصات و3 بوصات
مدمجة ضمن الهيكل وتستخدم مقدارًا كبيرًا من الفوالذ الفائق القّوة بحيث ال 

نحتاج إلى قضبان معادلة الوزن، ما يوّفر الوقت والجهد عند توصيل المقطورة. 
في العديد من التهيئات، أصبحت السّقاطات تتمّيز بقدرة تحّمل األوزان التي 

تصل إلى التصنيفات القصوى للسحب.

محاور قوّية وذات قدرات هائلة
تتراوح النسب من 3.31 حتى 4.30. تشتمل الخيارات المتوّفرة على 

ترس تفاضلّي غير محدود االنزالق، وترس تفاضلّي محدود االنزالق، وترس 
تفاضلّي قابل لإلقفال. تّمت هندسة تصاميم التروس والمحامل، وتّم تعزيزها 

من حيث الوزن لتوفير القدرات الهائلة لمركبات F-Series سوبر ديوتي.
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 1قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات.

 4x2 قياسي1 في
 4x4 متوّفر في

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل بمختلف 
 TORQSHIFT-G مع ناقل الحركة FFV أنواع الوقود

F-250 :األوتوماتيكي بـ6 سرعات. قياسّي

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل بمختلف 
 TORQSHIFT® مع ناقل الحركة FFV أنواع الوقود

F-350 :األوتوماتيكي بـ10 سرعات. قياسّي

محّرك V8 »باور ستروك« Power Stroke مشحون 
توربينيًا سعة 6.7 لتر عامل بالديزل مع ناقل الحركة 

 ®TORQSHIFT األوتوماتيكي بـ10 سرعات.

F-350و F-250 :متوّفر F-450 :قياسّي

ريجوالر كاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت 
 F-350بعجالت خلفية فردّية، و F-350خلفية فردّية، و
بعجالت خلفية مزدوجة، وF-450 بعجالت خلفية مزدوجة

سوبركاب | صندوق بحجم 6.75 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية

سوبركاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية

كرو كاب | صندوق بحجم 6.75 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية

كرو كاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت خلفية 
فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية، وF-350 بعجالت 

خلفية مزدوجة، وF-450 بعجالت خلفية مزدوجة

مقعد أمامي مجّزأ بنسبة
 40/20/40

قياسّي

مقاعد أمامية مقّعرة مجّزأة بنسبة
40/كونسول مصّغر/40

متوّفرة

أرضية من الفينيل األسود

نظام ®SYNC مع شاشة عاملة بتقنية LCD قياس 4.2 
بوصة ومنفذ USB واحد مع ميزة الشحن الذكي

مصابيح مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا 
عندما يخفت ضوء النهار

 F-250 كرو كاب. رمادي مكربن.

تجهيزات متوّفرة.

 مقاعد مكسّوة بالقماش باللون الرمادّي الترابّي الداكن. تجهيزات متوّفرة.

. 4x4 كرو كاب F-250

 لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة.
 F-350 .مقاعد مكسّوة بالقماش باللون الرمادّي الترابّي الداكن. تجهيزات متوّفرة
. 4x4 ريجوالر كاب

XL

 XL حجر األساس تتمّيز المركبة بشبكة أمامية ومصّدات باللون األسود، باإلضافة إلى مقاعد متينة من الفينيل، وُتعتبر
شاحنة مخّصصة للعمل وهي أساس مجموعة سوبر ديوتي. وتضّم كّل القدرات والميزات القياسية لتسمح لك بتخّطي 

  FX4 أسبوع العمل براحة تاّمة. كما أّنها تستطيع نقل حموالت هائلة وسحب مقطورات ضخمة. ُتضفي مجموعة تجهيزات
للطرقات الوعرة المزيد من األسلوب المتمّيز والخصائص العملية.
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AEB مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع تغطية 
شاملة للمقطورة

نظام الدخول بدون مفتاح

 USB مع شاشة لمس قياس 8 بوصات ومنفذين SYNC®3 نظام
مع ميزة الشحن الذكي

 F-250 كرو كاب 4x4 . أزرق فيلوسيتي.

مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة. تجهيزات متوّفرة.

مقاعد أمامية مقّعرة مجّزأة بنسبة 40/كونسول/40 مقاعد مكسّوة 
بالقماش باللون الرمادّي الترابّي المتوسط. تجهيزات متوّفرة.

 لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة.
مقاعد مكسّوة بالقماش باللون الرمادّي الترابّي الداكن. تجهيزات متوّفرة. 
. 4x4 ريجوالر كاب F-350

XLT

هذه المركبة ذات الخصائص العملية قادرة على تنفيذ كّل المهام بشكل جيد. تشتمل على ميزات XL الرائعة، 
باإلضافة إلى المستوى المناسب من رفاهية XLT الناتجة عن الالئحة الطويلة للميزات القياسية: شبكة ومصّدات 

من الكروم، ومقاعد من القماش، وأرضّية من السجاد، ونوافذ آلية، وأقفال آلية. وهي تشّكل مركبة متعّددة 
االستخدامات ضمن مجموعة سوبر ديوتي.

 1قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات.

 4x2 قياسي1 في
 4x4 متوّفر في

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل بمختلف 
 TORQSHIFT-G مع ناقل الحركة FFV أنواع الوقود

F-250 :األوتوماتيكي بـ6 سرعات. قياسّي

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل بمختلف 
 TORQSHIFT® مع ناقل الحركة FFV أنواع الوقود

F-350 :األوتوماتيكي بـ10 سرعات. قياسّي

محّرك V8 »باور ستروك« Power Stroke مشحون 
توربينيًا سعة 6.7 لتر عامل بالديزل مع ناقل الحركة 

 ®TORQSHIFT األوتوماتيكي بـ10 سرعات.

F-350و F-250 :متوّفر F-450 :قياسّي

ريجوالر كاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت 
 F-350بعجالت خلفية فردّية، و F-350خلفية فردّية، و
بعجالت خلفية مزدوجة، وF-450 بعجالت خلفية مزدوجة

سوبركاب | صندوق بحجم 6.75 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية

سوبركاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية,

كرو كاب | صندوق بحجم 6.75 أقدام F-250 بعجالت 
خلفية فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية

كرو كاب | صندوق بحجم 8 أقدام F-250 بعجالت خلفية 
فردّية، وF-350 بعجالت خلفية فردّية، وF-350 بعجالت 

خلفية مزدوجة، وF-450 بعجالت خلفية مزدوجة

مقعد أمامي مجّزأ بنسبة
 40/20/40

قياسّي

مقاعد أمامية مقّعرة مجّزأة بنسبة
40/كونسول مصّغر/40

متوّفرة
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 1ينبغي على الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة التزويد بمفاتيح التحّكم.  2قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات.  3قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.  4احرص دائمًا على ربط حزام 
األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية.  5إن نظام ®Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. 

تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.

XLXLT

المّيزات القياسية:

التجهيزات الميكانيكية

)SRW قياسّيةقياسّيةسّقاطة لسحب المقطورة قياس 2.5 بوصة )عجالت خلفية فردّية

 SRW بعجالت خلفّية فردّية F-350( سّقاطة لسحب المقطورة قياس 3.0 بوصة مع وصلة تصغير قياس 2.5 بوصة - 3.0 بوصة
)DRW قياسّيةقياسّيةكرو كاب مع قاعدة عجالت 176 بوصة ومحّرك ديزل؛ عجالت خلفّية مزدوجة

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع سقاطة »العجلة الخامسة«/بنية عنق األوزة )F-450( 1: قطعة معترضة تحت هيكل 
الصندوق، 5 نقاط تثبيت في صندوق البيك أب لسّقاطة »العجلة الخامسة«/بنية »عنق اإلوزة« وسّدادات لإلغالق، وموّصل 

مضّمن بـ7 دبابيس في جانب جدار صندوق البيك أب لجهة السائق
قياسّيةقياسّية

قياسّيةقياسّيةطقم توصيل بـ7 أسالك لسحب المقطورة مع مرّحالت وموّصل بـ7/4 دبابيس

–قياسّيةبطارية واحدة بقدرة 650 أمبير CCA،  72 أمبير-ساعة )محّرك بنزين سعة 6.2 لتر(

قياسّيةقياسّيةبطاريات مزدوجة بقدرة 750 أمبير CCA،  78 أمبير-ساعة )محّرك ديزل(

قياسّية–بطارية واحدة بقدرة 750 أمبير CCA،  78 أمبير-ساعة )محّرك بنزين سعة 6.2 لتر(

)F-250/F-350( قياسّيةقياسّيةالمحور - مسافة ضيقة بين العجلتين األماميتين

)F-450( قياسّيةقياسّيةالمحور - مسافة عريضة بين العجلتين األماميتين

) 4x4( قياسّيةقياسّيةصندوق تحويل بنظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة مع محاور قابلة لإلقفال يدويًا

قياسّيةقياسّيةممتّصات صدمات فائقة المتانة عاملة بالغاز

–قياسّيةنظام توجيه هيدروليكي مّعزز آليًا

قياسّية–نظام توجيه هيدروليكّي مضبوط إلكترونيًا

قياسّيةقياسّيةالنظام الذكي لتتّبع صالحية الزيت ®Intelligent Oil-Life Monitor )محّرك الديزل(

)DRW ؛ هيدروليكية بقدرة 4 طّن مع العجالت الخلفية المزدوجةSRW قياسّيةقياسّيةرافعة )ميكانيكية بقدرة 2 طّن مع العجالت الخلفية الفردية

قياسّيةقياسّيةنظام تعليق خلفي مع نوابض ذات شرائح

قياسّيةقياسّيةنظام التذكير بتغيير الزيت )محّرك البنزين(

قياسّيةقياسّيةنظام فرامل قرصية معزز مانع لالنغالق ABS على العجالت األربع

)DRW قياسّيةقياسّيةعمود توازن خلفي )عجالت خلفية مزدوجة

قياسّيةقياسّيةعجلة احتياطّية وإطار وقفل وحاملة مثّبتة بالهيكل )اختيارية مع ميزة إلغاء صندوق البيك أب(
1 SEIC قياسّيةقياسّيةنظام التحّكم بالقّوة المحّركة عند التوقف

)F-250/F-350( لكافة األحوال الجوية  LT245/75Rx 17E BSW - قياسّيةقياسّيةاإلطارات

)F-450( لتعزيز التشّبث LT225/70Rx19.5G BSW - قياسّيةقياسّيةاإلطارات
قياسّية–اإلطارات - LT275/65Rx18E BSW لكافة األحوال الجوية )العجالت الخلفية الفردية( 3

)XL قياسّيةقياسّيةنظام التحّكم بمكابح المقطورة مع وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة )عجالت خلفية مزدوجة في

) 4x2  F-4504  وx4( قياسّيةقياسّيةنظام تعليق أمامي بدعامة أحادية ونابضين لولبيين مع عمود توازن

)F-250/F-350 4x2( مع نابض لولبي مع عمود توازن I قياسّيةقياسّيةنظام تعليق أمامي بدعامة مزدوجة على شكل حرف

من الخارج

–قياسّيةالشبكة األمامية ومشابك السحب األمامية )2( ومقابض األبواب والصندوق باللون األسود

–قياسّيةمصدات فوالذية مطلّية باللون األسود

قياسّية–شبكة أمامية ومصدات من الكروم

قياسّية–عتبات المقصورة - عتبات جانبية سوداء بأسلوب المنّصة )عجالت خلفية مزدوجة(

قياسّيةقياسّيةمصباح توقف مثّبت عاليًا في الوسط مع مصباح للحمولة

قياسّيةقياسّيةمصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

قياسّيةقياسّيةمصابيح دليلية على السقف/مصابيح لتحديد الخلوص بتقنية LED )عجالت خلفية مزدوجة(

–قياسّيةمرايا جانبية قابلة للسحب يدويًا لرؤية المقطورة مع قابلية الطّي في وضعيتين وزجاج مرآة قابل للتعديل يدويًا وأغطية مرايا باللون األسود

مرايا جانبية قابلة للسحب يدويًا لرؤية المقطورة مع قابلية الطّي في وضعيتين، زجاج مرآة آلّي/قابل للتدفئة، مرايا يدوية 
قياسّية–للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية قابلة للتدفئة، ومصابيح مضّمنة لتحديد الخلوص ومصابيح تأشير لالنعطاف

قياسّيةقياسّيةسكك لصندوق البيك أب وصفائح تزيينية في باب الصندوق

قياسّيةقياسّيةمشابك تثبيت في صندوق البيك أب )4(

قياسّيةقياسّيةمصابيح أمامية رباعية الشعاعات عاملة بالهالوجين

قياسّيةقياسّيةباب صندوق خلفي قابل للنزع مع قفل بالمفتاح

قياسّيةقياسّيةمصباح للصيانة تحت غطاء المحّرك

قياسّيةقياسّيةمّساحات للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّيرة مع بخاخات رش

قياسّيةقياسّيةزجاج معّتم

قياسّيةقياسّيةواقيات من الوحل في األمام )F-450 فقط(

قياسّيةقياسّيةمصابيح تأشير بتغيير خط السير بـ3 ومضات

قياسّية–مجموعة تجهيزات األمان المتطّورة مع أجهزة استشعار الميالن واالقتحام

قياسّية–نظام الدخول بدون مفتاح

من الداخل

قياسّيةقياسّيةشاشة خاصة باإلنتاجية LCD قياس 4.2 بوصات في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

قياسّية–مثّبت السرعة

قياسّيةقياسّيةمآخذ للطاقة قوة 12 فولت، 2 في لوحة القيادة

قياسّية–مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 110 فولت/400 واط في لوحة القيادة

XLXLT

المّيزات القياسية:

من الداخل )يتبع(
قياسّية–ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية

قياسّيةقياسّيةضوء مقّبب وأضواء مزدوجة للقراءة

قياسّيةقياسّيةمقابض للتمّسك للسائق، والراكب األمامي، وركاب المقاعد الخلفية في كرو كاب

قياسّيةقياسّيةحجيرة مزدوجة للقفازات

قياسّيةقياسّيةنافذة خلفية ثابتة
قياسّية–زجاج قاتم للخصوصية2

قياسّية–زجاج معّتم2

–قياسّيةفرش األرضية - باللون األسود، من الفينيل بالكامل

قياسّية–فرش األرضية - سجادة مع فرش لألرضية من السجاد

قياسّية–أقفال آلية لألبواب وباب الصندوق

قياسّية–نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة في األمام

قياسّيةقياسّيةعمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا

قياسّيةقياسّيةعرض للحرارة الخارجية

قياسّيةقياسّيةكونسول علوي مع فتحتين للتخزين )سوبر كاب/كرو كاب(

قياسّيةقياسّيةمكّيف للهواء يدوي أحادي المناطق

قياسّيةقياسّيةفلتر الهواء المنّقي للمقصورة

قياسّيةقياسّيةلوحات عتبات الصعود

قياسّيةقياسّيةحاجبان للشمس – فينيل منّسق األلوان، مع جيب لجهة السائق ومع مرآة غير مغّطاة لجهة الراكب األمامي 

المقاعد
مقعد أمامّي مجزأ بنسبة 40/20/40 مع قابلية التعديل يدويًا في وضعيتين، مسند يدوّي ألسفل الظهر لجهة السائق، ومسند 

–قياسّيةذراع قابل للطّي مع حامالت أكواب وفسحة تخزين

مقعد أمامي مجّزأ بنسبة 40/20/40، فسحة تخزين قابلة لإلقفال تحت المقعد األوسط مع مأخذ للطاقة بقّوة 12 فولت، مسند ذراع 
قياسّية–قابل للطّي مع حامالت أكواب وفسحة تخزين

قياسّيةقياسّيةمقعد خلفي مجّزأ بنسبة 40/60 مزود بآلية للطي التلقائي )سوبر كاب/كرو كاب(

–قياسّيةمقاعد مكسّوة بالفينيل الفائق المتانة

قياسّية–مقاعد مكسّوة بالقماش

قياسّية–فسحة تخزين تحت المقعد الخلفّي قابلة للطّي والتسطيح بالكامل؛ قابلة لإلقفال والتقسيم )كرو كاب(

قياسّية–فسحة تخزين تحت المقعد الخلفّي )سوبر كاب( 

السالمة واألمان
)Roll Stability Control™ ( مع ميزة التحّكم بالميالن AdvanceTrac® قياسّيةقياسّيةنظام التحكم اإللكتروني بالثبات

قياسّيةقياسّيةنظام ®Belt-Minder للتذكير بربط أحزمة األمان األمامية

قياسّيةقياسّيةرباطات علوية لكراسي أمان األطفال )ريجوالر كاب لمقعد الراكب األمامي، وكّل المقاعد الخلفية(
قياسّيةقياسّيةوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن4

قياسّيةقياسّيةأحزمة أمان أمامية قابلة لضبط االرتفاع عند الكتفين

قياسّيةقياسّيةمفتاح تعطيل انتفاخ الوسادة الهوائية للراكب األمامي
قياسّيةقياسّيةوسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية4

قياسّيةقياسّيةنظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )F-250/F-350، باستثناء اإلطار االحتياطي(

قياسّيةقياسّيةتكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة

قياسّيةقياسّيةنظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية4 وجهاز استشعار حاالت التدهور

قياسّيةقياسّيةنظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

قياسّيةقياسّيةنظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

قياسّيةقياسّيةميزة التحّكم بالدفع المعّززة بالمحّرك فقط )العجالت الخلفية المزدوجة DRW فقط(

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
قياسّيةقياسّيةمصابيح أمامّية مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا وميزة إضاءتها تلقائيًا عند تشغيل المّساحات

قياسّية–المصابيح األمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

قياسّيةقياسّيةمساعد اإلقالع على التالل

قياسّيةقياسّيةكاميرا للرؤية الخلفية

قياسّيةقياسّيةنظام التحّكم بالمقطورة

قياسّية–نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع تغطية شاملة للمقطورة ونظام اإلنذار عند الرجوع

AEB قياسّية–مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

التواصل والترفيه
2 MP3 ستيريو مع القدرة على تشغيل ملفات AM/FM قياسّيةقياسّيةراديو

2 DAB نظام البث الصوتي الرقمي/AM/FMقياسّيةقياسّية

نظام ®SYNC المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه مع شاشة LCD قياس 4.2 بوصة، و®AppLink، ومنفذ USB بميزة الشحن 
–قياسّيةالذكّي

  Apple CarPlay®5  متوافق مع AppLink®قياس 8 بوصات في اللوحة المركزّية، و LCD مع شاشة لمس SYNC®3 نظام
 Android AutoTM6 قياسّية–ومتوافق مع

 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 واتصااًل بشبكة اإلنترنت. 
تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.



عجالت من األلومنيوم المشغول 
بالطرق المصقول قياس 19.5 بوصة 

 مع أغطية وسط لّماعة2
XLT F-450و XL :قياسية

عجالت فوالذية قياس 17 بوصة 
مطلية بالفضي من دون أغطية وسط 

XLT F-350و XL :قياسية

ت لعجال ا

عجالت فوالذية قياس 17 بوصة مطلية 
بالفضي مع أغطية وسط مطلّية1 

XLTو XL قياسية في

عجالت من األلومنيوم المصبوب 
المطلي بالفّضي الّلماع قياس 18 

XLT :بوصة1 متوفرة

1819

 1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.  2تتطّلب مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع سقاطة »العجلة الخامسة«/بنية »عنق األوزة«.  3أكسسوار مرّخص من قبل فورد.

XLXLT

المّيزات ومجموعات التجهيزات المتوفرة:

التجهيزات الميكانيكية

اختيارّياختيارّيبطاريات مزدوجة بقدرة 750 أمبير CCA،  78 أمبير-ساعة )محّرك بنزين(

اختيارّياختيارّيمسّخن كتلة المحرك

اختيارّياختيارّيإطفاء المحّرك في حالة الخمول ) 5 أو 10 أو 15 أو 20 دقيقة(

اختيارّياختيارّيتنظيف فلتر العادم الذاتي بأمر من السائق )محّرك ديزل(

احتياط توفير الطاقة للتشغيل الخارجي PTO مع وضع االحتياطّي الحّي المتحّرك ووضع التوّقف1 )يتطّلب ناقل حركة بـ10 سرعات؛ 
اختيارّياختيارّيمنفذ PTO موجود لجهة السائق؛ قدرة »العمود المقسوم« مضّمنة مع محّرك الديزل فقط(

)F-350 XLT ؛F-250/F-350 XL( لكافة الطرقات LT245/75Rx17E BSW – اختيارّياختيارّياإلطارات

)DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-350( لكافة الطرقات LT245/75Rx17E OWL – اختيارّي–اإلطارات

)F-450بعجالت خلفية مزدوجة، و F-350و ،F-250( لكافة الطرقات LT265/70Rx17E OWL – اختيارّياإلطارات–

قياسّيةاختيارّياإلطارات – LT275/65Rx18E BSW لكافة األحوال الجوية1 )عجالت خلفية فردّية(

اختيارّياختيارّياإلطارات – LT275/70Rx18E BSW لكافة الطرقات4x4  XL ( 1  بعجالت خلفية فردية؛ F-250 وXLT  F-350 بعجالت خلفية فردية(

)XLT  F-350 4  بعجالت خلفية فردية؛x4  XL ( 1لكافة الطرقات LT275/70Rx18E OWL – اختيارّياختيارّياإلطارات

)XL قياسّيةاختيارّينظام التحّكم بمكابح المقطورة مع وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة )عجالت خلفية فردّية في

سحب المقطورة – سّقاطة »العجلة الخامسة« 1,2 )تصنيف 8618 كلغ مع العجالت الخلفية الفردية، و14472 كلغ مع العجالت 
اختيارّياختيارّيالخلفية المزدوجة(

سحب المقطورة – مجموعة سّقاطة »عنق اإلوزة« المزدوجة1 تشتمل على كرة »عنق اإلوزة« بقطر 2 5/16 بوصة، وكرة »عنق 
)F-450( اختيارّياختيارّياإلوزة« بقطر 3 بوصات، وعموَدي تثبيت لألمان

)F-250/F-350(  1,2 »اختيارّياختيارّيسحب المقطورة – مجموعة سّقاطة »عنق اإلوزة

اختيارّياختيارّيوحدة التجهيزات الالحقة )األسطول فقط(

من الداخل
قياسّيةاختيارّيمأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 110 فولت/400 واط في لوحة القيادة5

قياسّيةاختيارّيفرش األرضية – سجادة مع فرش لألرضية من السجاد

اختيارّي–فرش األرضية – من الفينيل األسود/إمكانية نزع السجادة

اختيارّي–فرش األرضية – بطانات لألرضية2

اختيارّي–نافذة خلفية تنزلق آليًا مع ميزة إزالة الصقيع )سوبر كاب/كرو كاب(

اختيارّي–جهاز تدفئة إضافّي للمقصورة مع ميزة التسخين السريع )محّرك الديزل(

اختيارّي–ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

اختيارّي–مفاتيح للتجهيزات الالحقة، 6 مثّبتة في الكونسول العلوّي1

اختيارّي–خزنة داخل المركبة1,3

المقاعد

اختيارّياختيارّيمقاعد مكسّوة بالقماش

–اختيارّيمقاعد مقّعرة أمامّية مع كونسول مصّغر ومسند ألسفل الظهر قابل للضبط يدويًا لجهة السائق

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزّي بتصميم انسيابّي وفسحة تخزين، مأخذ طاقة مواجه للخلف بقدرة 12 فولت ومأخذ 
اختيارّي–طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 110 فولت/400 واط )سوبركاب/كرو كاب(

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد

اختيارّياختيارّينظام اإلنذار الصوتّي بترك خّط السيرF-250/F-350 ( 1؛ يتطّلب ميزة إلغاء صندوق البيك أب(

قياسّيةاختيارّينظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع تغطية شاملة للمقطورة ونظام اإلنذار عند الرجوع1

AEB قياسّيةاختيارّيمساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

 Pro Trailer Backup™ مساعد إرجاع المقطورة :)XL في STX نظام كاميرا سحب المقطورة األقصى1 )يتطّلب مجموعة تجهيزات
Assist مع نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف، وكاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة، ومجموعة الكاميرا في مصباح 

CHMSL مثّبت عاليًا في الوسط LED مع مصباح توّقف بتقنية CHMSL التوّقف المثّبت عاليًا في الوسط
اختيارّياختيارّي

HD Radio™ اختيارّي–نظام المالحة المنّشط صوتيًا مع شاشة عاملة باللمس مع تقنية بث الراديو

من الخارج

 أزرق أنتيماتر3
XLTو XL :متوّفر

 أبيض أكسفورد
XLTو XL :متوّفر

 فضي أيقوني3
XLTو XL :متوّفر

 قماش باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط
   XLTو XL :متوّفر

 أزرق فيلوسيتي3,5
XLT :متوّفر

 رمادّي حجري3
XLTو XL :متوّفر

 رمادي كربون 3
XLTو XL :متوّفر

من الداخل

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات.  1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.  2العجالت الداخلية الخلفية من الفوالذ. 
 3معدنّي.  4ميزة بتكلفة إضافية.

 أسود العقيق3
XLTو XL :متوّفر

 رمادي ليثيوم3,5
XLT :متوّفر

 أحمر رياضي رايس
XLTو XL :متوّفر

 قماش بلون وبر الجمل الفاتح المتوّسط5
XLT :متوّفر

 أحمر رابيد معدني مع طالء خفيف وشفاف4
XLT :متوّفر

 فينيل باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط
XL :متوّفر

 أزرق أطلس6 

XLTو XL :متوّفر

DRW مزدوجة  خلفية  عجالت  SRW فردّية  خلفية  عجالت 



مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات نظام التعليق األمامي للخدمة 

الشاقة للطرازات بميزة إلغاء صندوق البيك أب1 )عجالت 
خلفية فردية مع ميزة إلغاء صندوق البيك أب(: ترقية 

النوابض األمامي )إاّل إذا تّم اختيار القدرة القصوى 
للنوابض من خالل الكمبيوتر كتجهيزات مضّمنة(، 

نوابض إضافية خلفية )F-250(، وعمود توازن خلفي. 
متوّفرة في كّل الطرازات

ميزة إلغاء صندوق البيك أبF-250/F-350(  1 مع 
صندوق 8 أقدام فقط(: تلغي صندوق البيك أب، باب 

الصندوق، المصّد الخلفّي، وحدة توصيل بـ7/4 دبابيس، 
مصباح توّقف مثّبت عاليًا في الوسط CHMSL مع 

مصباح لصندوق الحمولة، رافعة، عجلة احتياطّية، إطار، 
قفل، حاملة، وكاميرا للرؤية الخلفية )كاميرا للرؤية 

 الخلفّية ومجموعة التجهيزات متوّفرة(.
متوّفرة في كّل الطرازات

مجموعة تجهيزات جّرافة الثلوج/عربة التخييم1  )4×4 (: 
نوابض أمامية يتّم اختيارها من خالل الكمبيوتر 

الستخدامات جّرافة الثلوج، ترقية موّلد التيار المترّدد، 
عمود توازن خلفي )عجالت خلفية فردّية(، نوابض خلفية 
إضافية )F-250(، وهي معتمدة لعربات التخييم المثّبتة 

 فوق صندوق الحمولة والمقصورة.
متوّفرة في كّل الطرازات

 مجموعة تجهيزات تصنيف وزن المركبة اإلجمالي1 
)F-250( 4491 كلغ

 مجموعة تجهيزات تصنيف وزن المركبة اإلجمالي1 
4536 كلغ )F-350 مع عجالت خلفية فردّية(

 مجموعة تجهيزات تصنيف وزن المركبة اإلجمالي1 
5171 كلغ )F-350 مع عجالت خلفية فردّية(

مجموعة تجهيزات تصنيف وزن المركبة اإلجمالي1 
5897 كلغ )F-350 مع عجالت خلفية مزدوجة(

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع سقاطة »العجلة 
الخامسة«/بنية »عنق األوزة« F-250/F-350( 1/قياسّي 
في F-450(:  1 قطعة معترضة تحت هيكل الصندوق، 

5 نقاط تثبيت في صندوق البيك أب لسّقاطة »العجلة 
الخامسة«/بنية »عنق اإلوزة« وسدادات لإلغالق، وموّصل 

مضّمن بـ7 دبابيس في جانب جدار صندوق البيك أب 
لجهة السائق )يرجى مراجعة الوكيل بشأن التوافق مع 

 سقاطة »العجلة الخامسة«/بنية »عنق األوزة«(.
متوّفرة في كّل الطرازات

F-250 مع مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة 
القدرة ومع نظام كاميرا سحب المقطورة األقصى1 
)F-250 مع محّرك ديزل( 2: سّقاطة لسحب المقطورة 

قياس 3.0 بوصات، نوابض أمامية بقدرة قصوى، 
محور محّسن، تصنيف الوزن اإلجمالّي GCWR يبلغ 
 GVWR 13608 كلغ، تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي 
يتخّطى 4536 كلغ )يرجى مراجعة جدول التصنيفات 
لمعرفة التهيئات(، كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية 
مجّزأة، كاميرا في مصباح التوّقف المثّبت عاليًا في 

الوسط CHMSL مع مصباح توّقف بتقنية LED مثّبت 
 عاليًا في الوسط CHMSL، ومساعد إرجاع المقطورة

™Pro Trailer Backup Assist مع نظام إرشاد 
المقطورة عند الرجوع.

 :) 4x4( 1للطرقات الوعرة FX4 مجموعة تجهيزات
 نظام ضبط السرعة على المنحدرات

™Hill Descent Control، ممتّصات صدمات 
مضبوطة لألداء على الطرقات الوعرة، صفائح سفلية 

 واقية لعلبة النقل وخزان الوقود، وملصقات
FX4 Off-Road على الصندوق.

مجموعة تجهيزات نظام التعليق األمامي للخدمة 
الشاقة1: ترقية النوابض األمامية )إاّل إذا تّم اختيار 

القدرة القصوى للنوابض من خالل الكمبيوتر كتجهيزات 
مضّمنة(.

مجموعة تجهيزات عربة التخييم1 : ترقية النوابض 
األمامية )إاّل إذا تّم اختيار القدرة القصوى للنوابض من 
خالل الكمبيوتر كتجهيزات مضّمنة(، عمود توازن خلفي 
 ،)F-250( نوابض خلفية إضافية ،)عجالت خلفية فردّية(

وهي معتمدة لعربات التخييم المثّبتة فوق صندوق 
 الحمولة والمقصورة.
متوّفرة في كّل الطرازات

مجموعة تجهيزات بنزين المحّرك العامل على الغاز 
الطبيعي المضغوط/البروبان )F-250/F-350 مع محّرك 

بنزين سعة 6.2 لتر؛ من المتوقع توفرها الحقًا(: 
صمامات إدخال ومقاعد صمامات ومشاعب نظام 

الوقود المزدوج معّززة المتانة.
متوّفرة في كّل الطرازات

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة1 
)F-250 مع محّرك ديزل( 2: سّقاطة لسحب المقطورة 

قياس 3.0 بوصات، نوابض أمامية بقدرة قصوى، محور 
محّسن، تصنيف الوزن اإلجمالّي GCWR يبلغ  13607 

كلغ، تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي GVWR يتخّطى 4535 
كلغ )يرجى مراجعة جدول التصنيفات لمعرفة التهيئات(. 

متوّفرة في كّل الطرازات

F-350 بعجالت خلفّية مزدوجة XL  DRW ريجوالر كاب 4x2 . أبيض أكسفورد. مجموعة تجهيزات ®STX متوّفرة. تجهيزات متوّفرة.
أبيض أكسفورد.

 1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.

 2يتطّلب محّرك ديزل سعة 6.7 لتر.

2021

مجموعة تجهيزات XL لتعزيز القيمة1: مصّدات من 
الكروم، وغطاء وسط لّماع على العجالت )عجالت خلفية 

فردية فقط(، ومثّبت السرعة. 

مجموعة تجهيزات STX 1: شبكة ومصدات من الكروم، 
وعجالت من األلومنيوم المشغول بالطرق المصقول 

 ،)DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-350( قياس 17 بوصة
شعارات STX على فتحات التهوية في الرفاريف، 

ومثّبت السرعة؛ عجالت خلفّية مزدوجة DRW مع محّرك 
الديزل سعة 6.7 لتر وتشتمل أيضًا على شبكة أمامية 

 ذات تدّفق هواٍء عاٍل.
F-450 بعجالت خلفية مزدوجة وفي XL F-350 متوّفرة في 

مجموعة تجهيزات XL ديكور: أغطية للعجالت من الكروم 
اللّماع مع زخارف في الوسط، ومصّد أمامّي، ومصّد 

 خلفّي مع عتبة من الكروم.
متوّفرة في XL )األسطول فقط(

مجموعة التجهيزات اآللية: ميزة تأخير توّقف الوظائف 
اآللية؛ مرايا خاصة بسحب المقطورة مع قابلية الطّي 

في وضعيتين، زجاج مرآة آلّي/قابل للتدفئة، مرايا 
يدوية للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية قابلة 

للتدفئة، ومصابيح مضّمنة لتحديد الخلوص ومصابيح 
تأشير لالنعطاف؛ نظام إنذار محيطي؛ مجموعة تجهيزات 

السالمة المتطّورة مع أجهزة استشعار الميالن/
االقتحام؛ أقفال آلية لألبواب وباب الصندوق؛ نوافذ 

آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة في األمام؛ 
ونظام الدخول بدون مفتاح، مع وحدتي إرسال وتحّكم 

عن بعد مضّمنتين في رأس المفتاح.

كاميرا للرؤية الخلفّية ومجموعة التجهيزات: أسالك 
المقصورة، أسالك القاعدة حتى القطعة المعترضة 

الموجودة في الناحية الخلفية، كاميرا مع كتيفة تثبيت، 
سلك التشغيل بطول 14 قدمًا، وتعليمات تركيب 

الكاميرا وتوجيهها.
 تتطّلب ميزة إلغاء صندوق البيك أب.

XLTو XL اختيارية في

مجموعة تجهيزات XLT لتعزيز القيمة1: مصابيح هالوجين 
للضباب، لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode للدخول 

بدون مفتاح، دّواسات قابلة للتعديل آليًا )سوبركاب/كرو 
كاب(، مقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات، 

ونظام استشعار عند الرجوع.

مجموعات تجهيزات القدرات
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 1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات.  2مع ميزة إزالة المحور بنسبة 3.31.  3تتطّلب F-250 مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة.  4تتطّلب F-350 مع مجموعة تجهيزات قدرة 
الحمولة العالية المتانة.

األبعاد

كرو كابسوبر كابريجوالر كابمن الخارج
 4x2/ 4x4 4 صندوق 8 بوصاتx2/ 4x4 4 صندوق 6.75 بوصاتx2/ 4x4 4 صندوق 8 بوصاتx2/ 4x4 4 صندوق 6.75 بوصاتx2/ 4x4 صندوق 8 بوصات

4470 ملم4059 ملم4171 ملم3759 ملم3597 ملمقاعدة العجالت
االرتفاع )من دون الخيارات(

SRW بعجالت خلفّية فردّية F-2502007 ملم/2065 ملم2014 ملم/2070 ملم2004 ملم/2068 ملم2014 ملم/2068 ملم2004 ملم/2065 ملم
SRW بعجالت خلفّية فردّية F-3502002 ملم/2060 ملم2009 ملم/2065 ملم2002 ملم/2062 ملم2009 ملم/2065 ملم1999 ملم/2062 ملم

DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-3502009 ملم/2070 ملم-2007 ملم/2065 ملم-2014 ملم/2065 ملم
DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-4502085 ملم/2085 ملم---2083 ملم/2083 ملم

العرض
2032 ملم2032 ملم2032 ملم2032 ملم2032 ملمعجالت خلفية فردّية )من دون المرايا(

2438 ملم-2438 ملم-2438 ملمعجالت خلفية مزدوجة )من دون المرايا(
2690 ملم2690 ملم2690 ملم2690 ملم2690 ملممع المرايا

2794 ملم2794 ملم2794 ملم2794 ملم2794 ملممع المرايا ممّددة
6761 ملم6350 ملم6487 ملم6050 ملم5888 ملمالطول

االرتفاع عن األرض
SRW بعجالت خلفّية فردّية F-250221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم
SRW بعجالت خلفّية فردّية F-350221 ملم/216 ملم224 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم221 ملم/216 ملم

DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-350213 ملم/211 ملم-213 ملم/211 ملم-213 ملم/211 ملم
DRW بعجالت خلفّية مزدوجة F-450218 ملم/218 ملم---218 ملم/218 ملم

التجهيزات الميكانيكية
تصنيف المحور األقصى عند مستوى األرض )كلغ( 

في الخلففي األمام

 F-250 بعجالت خلفّية
SRW فردّية

4x22812 كلغ2381 كلغ
2812 كلغ27222 كلغ2

4x42812 كلغ2722 كلغ

 F-350 بعجالت خلفّية
SRW فردّية

4x23302 كلغ2381 كلغ
3302 كلغ27222 كلغ2

4x43302 كلغ2722 كلغ

F-350 بعجالت خلفّية 
DRW مزدوجة

4x24377 كلغ2381 كلغ
4x44377 كلغ2722 كلغ

F-450 بعجالت خلفّية 
DRW مزدوجة

4x24377 كلغ3175 كلغ
4x44377 كلغ3175 كلغ

سعة خزان الوقود
محرك الديزلمحّرك البنزين

 ريجوالر كاب مع صندوق 8 بوصات
سوبر كاب مع صندوق 6.75 بوصة

110 لتر129 لتر

 سوبركرو مع صندوق 8 بوصات
كرو كاب مع صندوق 6.75 بوصة

129 لتر129 لتر

182 لتر182 لتركرو كاب مع صندوق 8 بوصات

موّلد التيار المترّدد
متوّفرقياسيالمحّرك

XL, XLT محرك بنزين سعة
6.2 لتر

200 أمبير157 أمبير 

240 أمبير--
محّرك ديزل سعة 

6.7 لتر
240 أمبير175 أمبير 

332 أمبير--
397 أمبير--

صندوق 6.75 بوصاتصندوق 8 بوصاتصندوق الحمولة
2.21.9السعة )قدم مكّعب(

536 ملم536 ملماالرتفاع الداخلّي
2080 ملم2492 ملمالطول عند مستوى األرضية

1283 ملم1283 ملمالعرض عند مبيت العجالت
1699 ملم1699 ملمالعرض األقصى عند مستوى األرضية

كرو كابسوبر كابريجوالر كابمن الداخل
في األمام

1036 ملم1036 ملم1036 ملمحّيز الرأس

1115 ملم1115 ملم1115 ملمحّيز الساقين )األقصى(

1588 ملم1588 ملم1588 ملمحّيز الردفين

1694 ملم1694 ملم1694 ملمحّيز الكتفين

في الخلف

1026 ملم1024 ملم-حّيز الرأس

1107 ملم851 ملم-حّيز الساقين 

1643 ملم1643 ملم-حّيز الردفين

1674 ملم1671 ملم-حّيز الكتفين
إجمالي سعة مقصورة الركاب 

1.83.33.7)متر مكّعب(

حجم الحمولة خلف الصف األول 
0.30.91.5)متر مكعب(

الفرامل
قطر أقراص الفرامل )في األمام/في الخلف( –  14.29 بوصة/14.29 بوصة 

)F-450( ؛ 15.39 بوصة/15.74 بوصة)F-250/F-350(

العجالت
)F-450( 10 ؛)F-250/F-350( 8 – عدد صواميل العجالت

 F-350 قطر دائرة الصواميل – 170 ملم في العجالت الخلفية الفردية؛ 200 ملم في
F-450 بالعجالت الخلفية المزدوجة؛ 225 ملم في

التجهيزات الميكانيكية
محّرك ®Power Stroke »باور ستروك« سعة 6.7 لترV8 ديزل مشحون توربينيًامحّرك بصّمامين سعة 6.2 لتر V8 بنزين عامل بمختلف أنواع الوقودالمحّركات

475 @ 2600 385 @ 5750 القوة الحصانية عند د.د.
1424 @ 5831600 @ 3800 عزم الدوران نيوتن متر عند د.د.

صمام علوّي OHV ) 32 صمامًا(عمود واحد في الرأس لكامات التعشيق SOHCالتهيئة
عالي الضغط بسّكة مشتركةمتعّدد النقاط ومتعّدد المراحلنظام ضخ الوقود اإللكترونّي

شاحن توربينّي متعدد المراحل؛ مبّرد هواء مشحونمضبوط خصيصًانظام السحب
غرافيت مضغوطحديد مصبوبمادة كتلة المحرك من الحديد

ذراع دفع/أذرع مترّجحةذراع مترّجح ووحدات تابعة دوالبية الشكلتشغيل الصمامات
الترسسلسلة بتشغيل صامتتشغيل الكامات
15.8:1 9.8:1نسبة االنضغاط

البنزين العادي الخالي من الرصاص أو الوقود المرن E85؛ ديزل مع نظام وقود مزدوج وقود قليل الكبريت موصى به
بالغاز الطبيعي المضغوط CNG أو غاز البروبان السائل )يتطّلب تجهيزات إضافية(

البنزين العادي الخالي من الرصاص أو B29 )يحتوي على %20 أو أقّل من وقود الديزل 
الحيوي(

ناقل الحركة األوتوماتيكي TorqShift-G بـ6 سرعات بميزة ®SelectShift األوتوماتيكية مع ناقل الحركة
)F-250( أنماط قيادة قابلة لالختيار

ناقل الحركة األوتوماتيكي ®TorqShift بـ10 سرعات بميزة SelectShift األوتوماتيكية مع 
أنماط قيادة قابلة لالختيار

ناقل الحركة األوتوماتيكي ®TorqShift بـ10 سرعات بميزة SelectShift األوتوماتيكية مع 
)F-350(  Tow/Haul نمط السحب-القطر

F-250/F-350 F-450قياسية
F-250/F-350متوّفرة

الحمولة – تصنيفات قدرة الحمولة القصوى )كلغ(
كرو كابسوبر كابريجوالر كاب

GVWR 4470 ملم4059 ملم4171 ملم3759 ملم3597 ملمتصنيفات وزن المركبة اإلجمالّي
SRW 4x2 بعجالت خلفّية فردّية F-2501610 كلغ1715 كلغ1710 كلغ1760 كلغ1887 كلغ4491 كلغ

1656 كلغ1760 كلغ1755 كلغ1805 كلغ1932 كلغ4536 كلغ
----1787 كلغ48083 كلغ2
---1710 كلغ3-4853 كلغ2
1597 كلغ17013 كلغ16963 كلغ3--4899 كلغ2

SRW 4x4 بعجالت خلفّية فردّية F-2501411 كلغ1529 كلغ1524 كلغ1565 كلغ1687 كلغ4491 كلغ
1456 كلغ1574 كلغ1569 كلغ1610 كلغ1733 كلغ4536 كلغ
1379 كلغ15063 كلغ15013 كلغ15693 كلغ14833 كلغ48993 كلغ2

SRW 4x2 بعجالت خلفّية فردّية F-3501551 كلغ1656 كلغ1674 كلغ1728 كلغ1842 كلغ4536 كلغ
---1774 كلغ1887 كلغ4581 كلغ
-1746 كلغ---4627 كلغ
--1855 كلغ--4717 كلغ
----2041 كلغ4763 كلغ
1823 كلغ--1973 كلغ1783 كلغ4808 كلغ
-1946 كلغ-1724 كلغ-4853 كلغ
-1687 كلغ---4899 كلغ
--2059 كلغ--4944 كلغ
--1724 كلغ--4990 كلغ
2023 كلغ---1987 كلغ5035 كلغ
---1928 كلغ-5080 كلغ
-1887 كلغ---5126 كلغ
1851 كلغ-1987 كلغ--5171 كلغ
1869 كلغ-2005 كلغ--5216 كلغ

SRW 4x4 بعجالت خلفّية فردّية F-350 1356 كلغ1461 كلغ1479 كلغ1529 كلغ1647 كلغ4536 كلغ
----1828 كلغ4717 كلغ
---1755 كلغ-4763 كلغ
-1733 كلغ---4808 كلغ
--1842 كلغ--4899 كلغ
1764 كلغ---2028 كلغ4944 كلغ
---1960 كلغ1774 كلغ4990 كلغ
-1932 كلغ---5035 كلغ
-1678 كلغ---5080 كلغ
1919 كلغ2023 كلغ2041 كلغ2091 كلغ-5126 كلغ
1991 كلغ1769 كلغ2114 كلغ1851 كلغ2250 كلغ5171 كلغ
2005 كلغ1787 كلغ2132 كلغ1869 كلغ1973 كلغ5216 كلغ
--2223 كلغ--5352 كلغ
2145 كلغ----5398 كلغ
1901 كلغ----5443 كلغ
2077 كلغ----5625 كلغ

DRW 4x2 بعجالت خلفّية مزدوجة F-3502703 كلغ-2808 كلغ-3021 كلغ5897 كلغ
3157 كلغ-3261 كلغ-3561 كلغ63504 كلغ

DRW 4x4 بعجالت خلفّية مزدوجة F-3502508 كلغ-2617 كلغ-2817 كلغ5897 كلغ
2962 كلغ-3071 كلغ-3270 كلغ6350 كلغ

DRW 4x2 بعجالت خلفّية مزدوجة F-4502554 كلغ---2821 كلغ6350 كلغ
DRW 4x4 بعجالت خلفّية مزدوجة F-4502413 كلغ---2676 كلغ6350 كلغ

المحاور الخلفّية
متوّفرةقياسيةالتهيئةالمحّركات

قابل لإلقفال إلكترونيًا بنسبة 3.73غير محدود االنزالق بنسبة F-250/F-350 SRW3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر
قابل لإلقفال إلكترونيًا بنسبة 4.30

F-350 DRW3.73 محدود االنزالق بنسبة 4.30محدود االنزالق بنسبة

غير محدود االنزالق بنسبة F-250/F-350 SRW 3.31محّرك ديزل سعة 6.7 لتر
  غير محدود االنزالق بنسبة 3.551

  قابل لإلقفال إلكترونيًا بنسبة 3.31
قابل لإلقفال إلكترونيًا بنسبة 3.551

F-350 DRW 3.55 محدود االنزالق بنسبة 3.55غير محدود االنزالق بنسبة
محدود االنزالق بنسبة 4.10

F-450 DRW 4.30 محدود االنزالق بنسبة

حقائق وأرقام
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التهيئة األفضل في الفئة مبّينة باللون الداكن وباأللوان. SRW = العجالت الخلفية الفردية DRW = العجالت الخلفية المزدوجة WB = قاعدة العجالت.  1تتطّلب F-250 مع مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة.  2تصنيف 
السحب مع سقاطة بنية »عنق اإلوزة« مبّين. تصنيف السحب مع »العجلة الخامسة« يقتصر على تصنيف سّقاطة »العجلة الخامسة« الذي يبلغ 8618 كلغ.  3تصنيف السحب مع سقاطة بنية »عنق اإلوزة« مبّين. تصنيف السحب مع 

»العجلة الخامسة« يقتصر على تصنيف سّقاطة »العجلة الخامسة« الذي يبلغ 14472 كلغ.  4يتطّلب إعداد %25 من توزيع الوزن.

السحب

كرو كابسوبر كابريجوالر كاب

تصنيف مجموع وزن نسبة المحورالمحّرك
المركبة والمقطورة

 حمل الوزن
التقليدي

 توزيع الوزن
التقليدي

مقطورة »العجلة 
 الخامسة«/بنية
»عنق اإلوزة«

 توزيع الوزنحمل الوزن التقليدي
التقليدي

مقطورة »العجلة 
 الخامسة«/بنية
»عنق اإلوزة«

 توزيع الوزنحمل الوزن التقليدي
التقليدي

مقطورة »العجلة 
 الخامسة«/بنية
»عنق اإلوزة«

SRW 4x2 بعجالت خلفّية فردّية F-250
5851 كلغ5851 كلغ5851 كلغ5897 كلغ5897 كلغ5897 كلغ6033 كلغ6033 كلغ5897 كلغ8845 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

6985 كلغ6804 كلغ6804 كلغ6895 كلغ6804 كلغ6350 كلغ7167 كلغ6350 كلغ5897 كلغ9979 كلغ4.30

7303 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7348 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7439 كلغ6350 كلغ6350 كلغ10659 كلغ3.31محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

9843 كلغ82551,2 كلغ82551 كلغ99791 كلغ68951,2 كلغ68951 كلغ103421 كلغ68041,2 كلغ6350 كلغ136081 كلغ1

9843 كلغ82551,2 كلغ82551 كلغ99791 كلغ68951,2 كلغ68951 كلغ103421 كلغ68951,2 كلغ63501 كلغ136081 كلغ3.551

SRW 4x4 بعجالت خلفّية فردّية F-250
5670 كلغ5670 كلغ5670 كلغ5715 كلغ5715 كلغ5715 كلغ5806 كلغ6895 كلغ58511 كلغ8845 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

6804 كلغ6804 كلغ6804 كلغ6849 كلغ6804 كلغ6804 كلغ6940 كلغ5851 كلغ6350 كلغ9979 كلغ4.30

6668 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7031 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7257 كلغ6804 كلغ6350 كلغ10659 كلغ3.31محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

8664 كلغ90721,2 كلغ90721 كلغ91171 كلغ90721,2 كلغ90721 كلغ98881 كلغ68041,2 كلغ6350 كلغ136081 كلغ1

8664 كلغ90721,2 كلغ90721 كلغ91171 كلغ90721,2 كلغ90721 كلغ98881 كلغ68041,2 كلغ63501 كلغ136081 كلغ3.551

SRW 4x2 بعجالت خلفّية فردّية F-350
5715 كلغ5761 كلغ5761 كلغ5806 كلغ5806 كلغ5806 كلغ5942 كلغ6804 كلغ58971 كلغ8845 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

7303 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7394 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7530 كلغ5987 كلغ5897 كلغ10433 كلغ4.30

10160 كلغ82552 كلغ8255 كلغ10251 كلغ68042 كلغ6804 كلغ10342 كلغ63502 كلغ6350 كلغ13608 كلغ3.31/3.55محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

SRW 4x4 بعجالت خلفّية فردّية F-350
5534 كلغ5579 كلغ5579 كلغ5625 كلغ5625 كلغ5625 كلغ5715 كلغ6804 كلغ5761 كلغ8845 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

7121 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7212 كلغ6804 كلغ6804 كلغ7303 كلغ5761 كلغ6350 كلغ10433 كلغ4.30

9979 كلغ90722 كلغ9072 كلغ10070 كلغ90722 كلغ9072 كلغ10160 كلغ68042 كلغ6350 كلغ13608 كلغ3.31/3.55محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

DRW 4x2 بعجالت خلفّية مزدوجة F-350
5670 كلغ5670 كلغ5670 كلغ5761 كلغ5761 كلغ5761 كلغ5987 كلغ5987 كلغ5987 كلغ9072 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

7257 كلغ7257 كلغ7257 كلغ7348 كلغ7348 كلغ7348 كلغ7575 كلغ7575 كلغ7575 كلغ10659 كلغ4.30

14424 كلغ9616 كلغ8618 كلغ14515 كلغ9616 كلغ8165 كلغ14696 كلغ9525 كلغ8165 كلغ18144 كلغ3.55محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

15966 كلغ96163 كلغ8618 كلغ16057 كلغ96163 كلغ8165 كلغ16216 كلغ95253 كلغ8165 كلغ19686 كلغ4.10

DRW 4x4 بعجالت خلفّية مزدوجة F-350
5443 كلغ5488 كلغ5488 كلغ5579 كلغ5579 كلغ5579 كلغ5761 كلغ5806 كلغ5806 كلغ9072 كلغ3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

7031 كلغ7076 كلغ7076 كلغ7167 كلغ7167 كلغ7167 كلغ7348 كلغ7394 كلغ7394 كلغ10659 كلغ4.30

14197 كلغ9616 كلغ9616 كلغ14334 كلغ9616 كلغ8618 كلغ14515 كلغ9072 كلغ8165 كلغ18144 كلغ3.55 محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

15749 كلغ96163 كلغ9616 كلغ15876 كلغ96163 كلغ8618 كلغ16057 كلغ90723 كلغ8165 كلغ19686 كلغ4.10 

DRW 4x2 بعجالت خلفّية مزدوجة F-450
15694 كلغ109773 كلغ10977 كلغ19731 كلغ4.30 محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

16783 كلغ96163 كلغ96164 كلغ205484 كلغ

DRW 4x4 بعجالت خلفّية مزدوجة F-450
14787 كلغ109773 كلغ10977 كلغ19731 كلغ4.30محّرك ديزل سعة 6.7 لتر

16511 كلغ96163 كلغ96164 كلغ205484 كلغ

مالحظات حول قدرة الحمولة: قدرات الحمولة القصوى هي لمركبات الطراز األساسي المجّهزة وفق األصول بالتجهيزات الالزمة وبسائق يزن 68 كلغ وتختلف بحسب الحمولة، والعناصر المكّونة للمركبة، واألكسسوارات، وعدد 
 الركاب. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لمركبة معينة. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد.

مالحظات حول السحب: يجب أن يكون وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسّي للسحب مع العجلة الخامسة( %10 ) %15 للسحب مع العجلة الخامسة( من الوزن اإلجمالّي للمقطورة المحّملة. يجب الحرص على أّن قدرة الحمولة 
الخاصة بالمركبة )التي تنخفض بسبب التجهيزات االختيارية( تستوعب وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسّي للسحب مع العجلة الخامسة( ووزن الركاب والحمولة الذي ُيضاف إلى المركبة القاطرة. عند إضافة وزن لسان المقطورة 

)المسمار الرئيسّي للسحب مع العجلة الخامسة( ووزن الركاب والحمولة، يجب أاّل تتخّطى أوزان المركبة تصنيف الوزن اإلجمالي للمحور GAWR في الخلف أو تصنيفات وزن المركبة اإلجمالّي GVWR. يمكن إيجاد هذه التصنيفات على 
ملصق شهادة االمتثال لمعايير السالمة في المركبة.

حقائق وأرقام



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 أّن اإلكسسوارات المرّخصة من 
عة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لإلكسسوارات. كما أّن اإلكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
لها، ولم يتّم تصميمها أو 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.
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تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط


