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Ranger Wildtrak Double Cab во Sabre Orange металик боја на 
каросеријата (опција) со 18" Medium Bolder Grey алуминиумски бандажи 
(опција).



ВАШИОТ СПОСОБЕН 
ПАРТНЕР
Ford Ranger e пикап камионет којшто ќе ви помогне да 
се справите со секој предизвик пред вас. Опремен со 
технологија како никогаш досега, со врвен внатрешен 
комфор и низа функции за паметна помош за 
возачот, тој е единствениот  камионет кој се совпаѓа 
со вашите желби.

Ranger Wildtrak Double Cab во Moondust Silver металик боја на 
каросеријата (опција) со A/T пневматици (опција).

Прикажаното возило содржи дополнителен прибор што може да се набави со 
доплата.

1ИСТРАЖЕТЕ



ЖИВЕЈ ГО ЖИВОТОТ ДО 
МАКСИМУМ

НЕГОВАТА ЦВРСТИНА Е ИСКЛУЧИТЕЛНА
Направен според барањата на современиот свет, Ford Ranger 
секогаш е подготвен за работа или забава. Доволно е 
издржлив за да работи цела недела, а потоа да биде натоварен 
со скии или четирицкл за офроуд возење за време на викенд. 
На тоа додајте ја врвната комбинација на влечна сила, 
економична потрошувачка на гориво и напредни технологии на 
возење и го добивате европскиот најпродаван пикап* кој е 
способен секое патување да го претвори во авантура за 
паметење.

ИСТРАЖЕТЕ1

Ranger Wildtrack Double Cab со металик боја на каросеријата Sabre Orange 
(опциja).

Прикажаното возило содржи дополнителен прибор што може да се набави со доплата.
*Врз основа на најновите достапни податоци од крајот на декември 2020 година за 20-те европски 
главни пазари каде што Ford е претставен преку националните продажни компании. Euro 20 пазарите 
се: Австрија, Белгија, Британија, Рeпублика Чешка, Данска, Финска, Франција, Германија, Грција, 
Унгарија, Ирска, Италија, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Шпанија, Романија, Шведска и 
Швајцарија.



КОНСТРУИРАНО ОКОЛУ 
ВАС
Софистицираноста и изработката прекрасно се споени во 
новиот Ford Ranger. Без разлика кое е вашето одредиште или 
кои се вашите сопатници, неговата надградена внатрешност ќе 
ви обезбеди нивоа на луксуз и стил коишто очекувате да ги 
видите во теренско возило.

Во Wildtrak (прикажано), извајаните, потпорни седишта се 
делумно обложени со кожа и имаат гравирано лого на Wildtrak, 
додека возачкото седиште со 8-насочно електрично 
прегледување ви помага да седите удобно.

Промислениот дизајн на Ranger нуди богатство од напредни 
одлики и технологии и ги вклучува FordPass Connect модем во 
возилото* и Ford SYNC 3 со 8-инчен (20.3 cm) допирен екран во 
боја и навигација* за да ви помогне да го поминете дури и 
најтешкиот работен ден.

ИСТРАЖЕТЕ1

Ranger Wildtrak Double Cab со Mettle во Ebony/Journey Grain Leather во Ebony 
(стандардно).

*Достапноста зависи од серијата.
†Не возете доколку сте расеани. Користете гласовни системи секогаш кога можете; не користете рачни 
уреди додека возите. Некои функции може да се заклучат додека возилото е во брзина. Не сите 
функции се компатибилни со сите телефони.



Ranger XLT Double Cab со металик боја на каросеријата Blue Lightning 
(опциja).

Забелешка Секогаш советувајте се со Прирачникот за сопствениците пред да возите надвор од пат. 
Почитувајте ги сите закони и возете на назначени теренски патеки и области за рекреација. Потребна е 
внимателност кога возите низ вода и степените на брзина мора соодветно да се намалат. Кога се 
прикачува приколка, важно е да се има соодветна маса за осигурување патна влеча на сите тркала.
*Максималното влечење варира во зависност од товарот, конфигурацијата на возилото, додатоците и 
бројот на патници.
**Обидете се да избегнувате вода чиешто ниво е повисоко од главината на тркалата и продолжете 
полека. Погледнете во Прирачникот за сопственици за детални информации во врска со возењето низ 
вода. 
Прикажаното возило содржи дополнителен прибор што може да се набави со доплата.

ПОДГОТВЕН ЗА СЕКОЈ 
ПРЕДИЗВИК
Ако сакате работата да се заврши како што треба, оставете Ford 
Ranger да го направи тоа. Нудејќи неверојатна комбинација од 
способност за погон на четири тркала, импресивна моќност и 
влеча, споено со максимален капацитет на влечење до 3.500 
kg*, Ranger е толку способен што ќе морате да се потсетите 
себеси дека всушност влечете целосно наполнета приколка. 
Исклучителната способност на Ranger за минување низ вода 
значи дека тој е дизајниран за возење низ вода со длабочина 
до 800 mm (850 mm Ranger Raptor)**, и може да ја направи 
разликата помеѓу тоа дали ќе стигнете до вашето одредиште 
или не.

ИСТРАЖЕТЕ1



RAPTOR, НАЈДОБРИОТ 
RANGER
Сензационалниот Ford Ranger Raptor е најцврстиот Ranger со 
најдобри перформанси досега. Развиен од страна на Ford 
Performance за вистинските ентузијасти за теренско возење, тој 
ги комбинира перформансите при големи брзини со 
способноста која влева самодоверба и сигурност.

Ranger Raptor е со погон од 2.0L Ford EcoBlue Bi-Turbo дизел 
мотор. Развивајќи 213 КС (157 kW) и моќен вртежен момент од 
500 Nm, го вози погонскиот систем на четири тркала на Raptor 
преку автоматски менувач со 10 степени на пренос за да се 
обезбеди дека секогаш се наоѓа во точната брзина во 
вистинското време.

Неговата уникатна, суперцврста рамка на шасијата е изградена 
да издржи теренски настани со многу удари и користи многу 
цврст челик со низок состав на легура за да го издржи 
влијанието од најсуровото опкружување. Тркачката теренска 
FOX Pro амортизација (стандардна) на Raptor е посебно 
дизајнирана за справување со тежок терен при високи брзини, 
за прилагодување при скокови и минување низ ровови 
создадени од автомобилски гуми, при што ви помага да имате 
целосна контрола и удобност.

ИСТРАЖЕТЕ1

Range Raptor Double Cab металик боја на каросеријата Ford Performance Blue 
(опционално).



Ranger Raptor Double Cab со Soho Grain во Ebony/Dinamica Auto акцент 
(стандардно). 

ПРЕЗЕМЕТЕ КОНТРОЛА
Ентериерот на Ranger Raptor нуди моќен спој на спортски стил и 
удобност на врвно ниво, овозможувајќи ви сигурна контрола.

Потпорните спортски предни седишта се посебно дизајнирани 
за потпора при теренско возење, со обработени кожни 
материјали за подобро седење. Насекаде може да се видат 
ексклузивниот син штеп и кожните нагласоци. Иако 
перфорираниот кожен волан е посебно дизајниран со 
централно наведување и лого на Raptor и е опремен со 
магнезиумски плочки за менување за рачно менување на 
брзините.

Ranger Raptor содржи и систем за справување со теренот со 
избор од шест возни режими што ви овозможуваат да ги 
оптимизирате неговите перформанси за широк опсег на 
теренски и возни услови.

Отсега натаму ќе го гледате секој пат и секое возење од сосема 
нова перспектива.

ИСТРАЖЕТЕ1



ЕЛЕКТРИЧНА РОЛЕТНА

ВЕ ЧУВА ПОКРИЕНИ
Со својот елегантен дизајн и чист профил, новата моќна 
ролетна на Ranger нуди поголема безбедност и заштита. 
(Опција на Wildtrak Double Cab)

 ■ Работи на електрична енергија користејќи го електричниот 
систем на возилото

 ■ Функцијата против потфаќање ја повлекува ролетната 
малку од откриената пречка

 ■ Режимот за кршење мраз ја прекинува функцијата против 
потфаќање при студени временски услови за да му овозможи 
на системот да се ослободи од мразот

 ■ Носачите за дополнителна опрема се протегаат долж 
секоја страна од товарниот сандак, што ви овозможува да 
поставите дополнителна опрема по желба

ИСТРАЖЕТЕ1

Ranger Wildtrack Double Cab со металик боја на каросеријата Sabre Orange 
(опциja).

Ракување на ролетната
Електричната ролетна на Ranger лесно се ракува преку уредот за 
далечинско отклучување, преку копче на таблата на страната на возачот 
или во товарниот сандак.



Ranger XL Chassis Cab во Frozen White акрилна боја на каросеријата (стандардна).

*Капацитетот за багаж и за товарање се ограничени од тежината и распределбата на тежината.
**Максималното влечење варира во зависност од товарот, конфигурацијата на возилото, додатоците и бројот на 
патници.

RANGER CHASSIS CAB
Новиот Ford Ranger Chassis Cab е идеално возило кое се конвертира 
така што во него може да збере специјализирани комплети 
потребни за градежништвото, комуналните услуги, шумарството, 
воените и спасувачките тимови. Со цврста конструкција на рамката 
на каросеријата и со стандарден погон на четири тркала, Ranger 
Chassis Cab е создаден за клиенти кои работат во најтешките 
услови и коишто имаат потреба од моќно теренско возило во кое би 
го носеле својот специјализиран комплет.

Стандардни карактеристики се

 ■ Дизајнот со една кабина дозволува максимална должина на 
конверзија зад кабината од 2.518 mm

 ■ Тешката лисна пружинска задна суспензија и рамната 
задна површина обезбедуваат разновидна основа за 
специјализирани конверзии

 ■ бруто масата на возилото (GVM) од 3.270 kg* и 
капацитетот за влечење на 3.500 kg** им овозможува на 
конверторите да создадат возила со голема моќ за влечење 
на товар

 ■ 2.0-литарскиот Ford EcoBlue дизел мотор со 170 КС 
испорачува вртежен момент од 420 Nm и вози преку 
шестстепен мануелен менувач

Ranger Chassis Cab може дополнително да се подобри со низа 
опции за специјални возила на Ford, вклучувајќи електричен 
конектор за влечење на приколка, батерии со високи 
перформанси за поголеми електрични оптоварувања и 
интерфејс за поврзување на конверзии и сигнали на возилото 
– на пример, за да се спречи кипер каросеријата да работи 
освен ако возилото не е паркирано и во неутрална позиција. За 
повеќе информации обратете се до локалниот продавач на 
Ford.

ИСТРАЖЕТЕ1



Ranger XLT Double Cab со металик боја на каросеријата Blue Lightning 
(опциja).

*Капацитетот за багаж и за товарање се ограничени од тежината и распределбата на тежината.
**Максималното влечење варира во зависност од товарот, конфигурацијата на возилото, додатоците 
и бројот на патници.
†Товар на Raptor 620 kg, способност за влечење 2.500 kg.
††Камерите функционираат само при брзини помали од 10 km/h.
ØКористи сензори. 1)Безбедносна одлика.

ИМПРЕСИВНА СПОСОБНОСТ 
ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
При влечење тешки товари, Ranger е навистина корисен. Со 
бруто товар од повеќе од 1 тон* и способност за влечење† од 
3.500 kg**, можете да се справите со најголемите задачи и да ги 
влечете најгабаритните товари. Дополнителната самодоверба 
доаѓа од системот Trailer Sway ControlØ1) на Ranger што е 
дизајниран за откривање на „змијовидно движење“ или 
нишање на приколката и за намалување на брзината на 
возилото за да се помогне влечењето да биде поконтролирано. 
Системот го забавува возилото со применување на сопирачките 
и намалување на вртежниот момент на моторот доколку е 
потребно. (Стандардно, но се активира со опционалниот 
приклучок на Ford за влечење приколка)

ИСТРАЖЕТЕ1

Ретровизорска камера со Помош за куката за приколки
Изберете степен на пренос за назад и вашиот Ranger се прикажува на 
мултифункцискиот екран††. Наведувачките линии на сликата од камерата 
покажуваат каде оди возилото. (Стандардно кај Limited и поново. Не е 
достапно кај Chassis Cab)



Ranger Wildtrack Double Cab со металик боја на каросеријата Moondust Silver (опциja).

ØКористи сензори. 2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Карактеристиките за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието на возачот, неговите проценки, како и 
потребата од управување на возилото.
†Гумите за сите терени се достапни на пазарите на коишто се продаваат автомобили чиишто волан е на левата страна.
Прикажаното возило содржи дополнителен прибор што може да се набави со доплата.

СЕКАДЕ КАДЕ ШТО ВЕ ВОДИ ПАТОТ
Ford Ranger има долго реноме како еден од најспособните пикапи во својата класа. Со својот 
систем за погон на четири тркала со контрола на стабилноста при возењето и контрола на влеча 
– дополнително на задниот диференцијал за електронско блокирање – повеќестраниот и 
сигурен Ranger е совршен за напорната работна седмица, проследен со авантуристички викенд со 
теренско возење. Други добро обмислени карактеристики се задна врата на возилото којашто 
може да носи товар до 220 kg и функција EasyLift што го намалува напорот потребен при 
подигање и спуштање на задната врата (стандардно кај Limited и поново). И гуми за сите терени 
кои го подобруваат држењето† на сите четири тркала (стандардно кај Raptor, опција кај сите други 
серии)

ИСТРАЖЕТЕ1

10-степен автоматски менувач

10-степениот автоматски менувач на Ranger 
овозможува секогаш да бидете во вистинската 
брзина. (Стандардно кај Raptor и достапно како 
опција кај Limited и Wildtrak или со 170 КС (420 Nm) 
или со 213 КС (500 Nm) Ford EcoBlue мотор)

Помош за тргнување на нагорнинаØ2)

Конструирана привремено да спречи враќање надолу 
по стрмнина кога го преместувате стапалото од 
педалот на сопирачката на педалот за гас. Работи со 
степените на пренос за напред и за назад, па е 
идеална за влечење и повлекување тешки товари. 
(Стандардно)



Забелешка FordPass Pro е бесплатна апликација, компатибилна со одредени платформи за паметни 
телефони и е достапна преку преземање. Идните функции може да се наплатуваат и може да се применуваат 
тарифи за пораки и податоци.
†Каде што е поставено.
FordPass Pro е достапен на одредени пазари. За повеќе детали обратете се кај локалниот продавач на Ford.

FORDPASS
Добијте го максимумот од Вашето искуство на поврзан автомобил со 
апликацијата FordPass, со функции на паметни далечински 
управувачи.

 ■ Далечинско заклучување и отклучување Зонското отклучување 
ви овозможува засебна контрола на кабината и на товарните врати, 
односно кога некому му дозволувате пристап до кабината, товарниот 
простор да ви биде безбеден

 ■ Далечинско стартување Осигурете се дека вашите возила се 
подготвени за претстојниот ден така што ќе ги стартувате од 
далечина. Ова дури и ќе ја одмрзне шофершајбната и ќе го активира 
и греењето на седиштата† и воланот† во студените зимски утра. 

Преземете го FordPass од App Store или преку Google Play.

100% ПОВРЗАНИ

ИСТРАЖЕТЕ1

Забелешка: Целосна интеграција на SYNC 3 со паметен телефон е можна само со iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или понова верзија. За некои функции на SYNC 3, потребна е податочна врска, така што се применуваат трошоците за 
мобилната податочна врска. За да проверите дали Apple CarPlay и Android Auto се достапни на Вашиот пазар, проверете ги најновите информации на официјалните веб-локации на Apple CarPlay и Android Auto.
*Не возете доколку сте расеани. Користете гласовни системи секогаш кога можете; не користете рачни уреди додека возите. Некои функции може да се заклучат додека возилото е во брзина. Не сите функции се компатибилни со сите 
телефони.
**Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на Bluetooth® за да им се помогне на лицата во возилото да иницираат повик до локалниот комуникациски центар по судир на 
возилото во којшто се употребило воздушното перниче или се исклучила пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски држави и региони.

FORD SYNC 3
Новиот Ford SYNC 3 непречено се интегрира со вашиот паметен 
телефон, овозможувајќи ви да контролирате сè, од телефонските 
повици и текстуалните пораки, до музиката и сателитската навигација 
– сè преку допирен екран од 8 инчи (20.3 cm) или преку извонредно 
едноставни говорни команди*. Ажурирањата на картата помагаат да 
се движите по вистинската патека и да стигнете навреме и се 
доставуваат во ограничен временски период по регистрирањето на 
возилото. (Опционално со навигација)

КАРАКТЕРИСТИКИ НА SYNC 3*
 ■ Управување со Вашиот телефон, музика, апликации и навигација со 

едноставни гласовни команди
 ■ Слушање на текстуалните пораки прочитани на глас
 ■ Emergency Assistance** им помага на патниците да испратат на 

нивниот јазик повик за итен случај, за да ги известат службите за 
итни случаи за локацијата на возилото

 ■ Со AppLink, контролирајте ги апликациите кои се компатибилни со 
SYNC, додека Apple CarPlay и Android Auto ви овозможуваат да се 
движите низ вашиот паметен телефон преку почетниот екран на 
SYNC 3, како да е вашиот телефон

 ■ Екранот на допир во боја поддржува гестови со повеќе допирни 
точки како „листање“ и „зумирање со два прста“

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НОВИОТ НАЈДОБАР ПРИЈАТЕЛ НА 
ВАШИОТ ТЕЛЕФОН



Горе: Ranger Limited Double Cab со металик боја на каросеријата Moondust 
Silver (опциja).
Долу: Ranger Limited Double Cab.

ØКористи сензори.
2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Карактеристиките за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за 
вниманието на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.
Прикажаното возило содржи дополнителен прибор што може да се набави со доплата.

ПОМОШ ПРЕД СУДИРØ2) И АКТИВНО 
СОПИРАЊЕØ2)

Помошта пред судирt е дизајниран да го следи растојанието до 
другите возила – дури и во темница – и може да ве предупреди 
за можен судир. Ако не одговорите на сигналите за 
предупредување на системот, Активното сопирање го 
подготвува системот за сопирање за поголема ефикасност при 
кочењето. Ако системот утврди дека може да дојде до судир, 
Активното сопирање е дизајниран автоматски да ги активира 
сопирачките за да помогне да се намали ударот од предните 
судири. (Стандардно)

ЗАБЕЛЕЖУВАЊЕ ПЕШАЦИØ2)

Технологијата за забележување пешаци на Ford користи камера 
и радар свртени напред за забележување лица на патот и 
автоматски ги активира сопирачките доколку возачот не 
реагира на предупредувањата. Ако системот забележи пешак и 
утврди дека неизбежен е судир, возачот прво ќе добие звучен 
аларм и визуелно предупредување. Доколку возачот не 
реагира, системот го подготвува системот за сопирање, а ако сè 
уште нема реакција од возачот, сопирачките автоматски се 
активираат. (Стандардно)

Горе: Ranger Wildtrack Double Cab со металик боја на каросеријата Sabre 
Orange (опциja).
Долу: Ranger Limited Double Cab.

ØКористи сензори.
1)Безбедносна одлика.
2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Карактеристиките за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за 
вниманието на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.
Запомнете дека дури и напредната технологија не може да ги надмине законите на физиката. Секогаш 
е можно да се изгуби контролата над возилото поради несоодветно однесување на возачот за 
условите.

АКТИВНА ПОМОШ ПРИ ПАРКИРАЊЕ Ø2)

Кога ќе треба да го паркирате Ford Ranger, Активната помош при 
паркирање може да препознае соодветно место за паркирање 
и автоматски да го наведе вашето возило во или надвор од 
место за паралелно паркирање додека вие контролирате со 
педалите и брзините. (Опција кај Limited и Wildtrak)

ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА НА СТАБИЛНОСТА 
(ESC)Ø1)

Сеќава кога се излегувате од избраната лента и има цел да Ве 
одржи на патот автоматски регулирајќи ги сопирањето и силата 
на моторот. Контролата на влечаØ1) е дизајнирана да го намали 
претераното вртење на тркалата и го подобрува движењето со 
постојано следење и прилагодување на вртежниот момент 
испорачан до поединечните тркала. (Стандардно)

ИСТРАЖЕТЕ1



Горе: Ranger Wildtrack Double Cab со металик боја на каросеријата Sabre 
Orange (опциja).
Долу: Ranger Wildtrak Double Cab со Mettle во Ebony/Journey Grain Leather во 
Ebony (стандардно).

2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Карактеристиките за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за 
вниманието на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ2)

Дизајнирано автоматски да ги чита сообраќајните знаци за 
брзина на патот со стандарден формат и да го покажува 
последното отчитано ограничување на брзината на групата 
инструменти на возачот. (Стандардно)

ДВОЗОНСКА ЕЛЕКТРОНСКА АВТОМАТСКА 
КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРАТА (DEATC)  
Климатизација со двозонска електронска автоматска контрола 
на температурата (DEATC) на Ranger може да се прилагоди 
одделно за возачот и предниот патник, со варијација до 4°C од 
едната до другата страна. (Стандардно кај Limited, Wildtrak и 
Raptor, опција кај XLT)

Горе: Ranger Wildtrak Double Cab со Mettle во Ebony/Journey Grain Leather во 
Ebony (стандардно). 

ØКористи сензори.
2)Одлика за помош на возачот.
Забелешка Карактеристиките за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за 
вниманието на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.

ПРИСПОСОБЛИВ ТЕМПОМАТØ2)

Поставете ја саканата брзина при што приспособливиот 
темпомат го одржува претходно поставеното растојание до 
возилото пред вас. Доколку сензорите препознаат забавување 
на сообраќајот пред вас, вашето возило автоматски ќе забави. 
Кога сообраќајот напред ќе се расчисти, Вашето возило ќе се 
врати назад до претходно одредената брзина на патувањето. 
(Достапно кај Limited и Wildtrak)

КОПЧЕ ЗА СТАРТУВАЊЕ FORD POWER
Системот Ford KeyFree ви овозможува да ги заклучите и 
отклучите вратите и хаубата и да го стартувате моторот без да 
ги вадите клучевите од џебот или торбата. Пасивниот сензор во 
возилото може да открие кога доаѓате на радиус од 1,2 метри. 
(Стандардно на Limited, Wildtrak и Raptor)

ИСТРАЖЕТЕ1
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ИЗБЕРЕТЕ FORD RANGER

МОЌТА НА ИЗБОРОТ
Како што му доликува на вакво разноврсно возило, Ford Ranger е достапен во повеќе 
каросериски стилови и серии, што Ви овозможува да ја изберете верзијата која најмногу Ви 
одговара. Со пет нивоа на опременост од XL до Raptor, три мотори, две кабини – вклучувајќи ја и 
новата верзија на Chassis Cab – и многу опции за изглед и способност. Колку повеќе работи 
треба да направите, на толку повеќе начини Ranger може да ви помогне да ги завршите.

RANGER CHASSIS CAB

RANGER DOUBLE CAB

СТИЛ НА КАРОСЕРИЈАТА



XL
Главни одлики на надворешноста

 ■ 16-инчни челични бандажи
 ■ Преден браник со боја на каросеријата
 ■ Загревани ретровизори на вратите со електричен 

погон
 ■ Наслон за товарот (не е достапно на Chassis Cab)

Главни одлики на внатрешноста

 ■ Додатен медиумски центар со DAB радио, 
Bluetooth® и USB конекција, кластер од средна 
серија, TFT екран и 4 звучници (кај Chassis Cab 
само во предниот дел) 

 ■ Електронска контрола на стабилноста (ESC)
 ■ Рачна климатизација
 ■ Темпомат со ограничувач на брзина што може да 

се нагодува 

 

Стилови на каросеријата

Chassis Cab, Single Cab, RAP Cab, Double Cab

Мотори

Дизел
2.0L EcoBlue TDCi 130 КС (96 kW) (340 Nm)
2.0L EcoBlue TDCi 170 КС (125 kW) (420 Nm)
2.2L TD 150 КС (110 kW)

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ2



XLT
Клучни карактеристики на надворешноста, 
дополнително на XL

 ■ 16-инчни сребрени алуминиумски фелни
 ■ Хромирани решетка и рачки на вратите
 ■ Пластично странично скалило
 ■ Подлога на товарниот сандак со внатрешни куки 

за врзување и приклучок за електрично 
напојување на товарниот сандак

 ■ Хромирани загревани странични ретровизори на 
електричен погон

Основни карактеристики на внатрешноста, 
дополнително на XL

 ■ Додатен медиумски центар со Bluetooth® и USB 
поврзување, кластер од средна серија, екран на 
допир MFD TFT, централна конзола на средно 
ниво и 6 звучници  

 ■ Кожен волан со мултимедијални контроли

Стилови на каросеријата

RAP Cab, Double Cab

Мотор

Дизел
2.0L EcoBlue TDCi 170 КС (125 kW) (420 Nm)
2.0L EcoBlue TDCi 213 КС (157 kW) (500 Nm)
2.2L TD 150 КС (110 kW)

ИЗБЕРЕТЕ2

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

СЕРИЈА



Limited
Клучни карактеристики на надворешноста, 
дополнително на XLT

 ■ 17-инчни сребрени алуминиумски фелни
 ■ Ретровизорска камера
 ■ Предни и задни сензори за растојание при 

паркирање
 ■ Хромирани загревани странични ретровизори со 

склопување на електричен погон
 ■ Цилиндричен хромиран спортски рам со високо 

монтирано стоп светло
 ■ ЛЕД проекторски предни светла

Основни карактеристики на внатрешноста, 
дополнително на XLT

 ■ Додатен медиумски центар со Bluetooth® и USB 
поврзување, групата на висока серија, екран на 
допир MFD TFT и 6 звучници   

 ■ Ретровизор со автоматско затемнување
 ■ Клима-уред со двозонска електронска автоматска 

контрола на температурата (DEATC) 

Стилови на каросеријата

Double Cab

Мотори

Дизел
2.0L EcoBlue TDCi 170 КС (125 kW) (420 Nm)
2.0L EcoBlue TDCi 213 КС (157 kW) (500 Nm)

ИЗБЕРЕТЕ2

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

СЕРИЈА



Wildtrak
Основни карактеристики на 
надворешноста, дополнително на Limited

 ■ 18-инчни алуминиумски бандажи Bolder Grey
 ■ Пластично странично скалило со мат брусени 

сребрени вметнати елементи
 ■ Алуминиумски покривни носачи
 ■ Загревани странични ретровизори на електричен 

погон со склопување со светла за осветлување на 
тлото и Bolder Grey финиш

 ■ Bolder Grey решетка на ладилникот, рачки на 
вратите, спортски обрач и заден браник во вид на 
скала

Основни карактеристики на внатрешноста, 
дополнително на Limited

 ■ Додатен медиумски центар со Bluetooth® и USB 
поврзување, екран на допир MFD TFT, навигација 
и 6 звучници 

 ■ Делумна кожа со портокалови шевови и извезено 
лого Wildtrak 

 ■ Кожен спортски волан со мултимедијални 
контроли

Стилови на каросеријата

Double Cab

Мотори

Дизел
2.0L EcoBlue TDCi 170 КС (125 kW) (420 Nm)
2.0L EcoBlue TDCi 213 КС (157 kW) (500 Nm) 
2.2L TD 150 КС (110 kW)

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

ИЗБЕРЕТЕ2 СЕРИЈА



Raptor
Главни одлики на надворешноста

 ■ 17-инчни Dyno Grey легирани бандажи со 
пневматици за секаков терен

 ■ Уникатна предна решетка на Raptor
 ■ Црна ролетна
 ■ Роло ролетна
 ■ FOX Pro амортизер
 ■ Пакет за подготовка на шипката за влечење со 13 

пински приклучок
 ■ ЛЕД проекторски предни светла

Главни одлики на внатрешноста

 ■ Додатен медиумски центар со DAB радио, 
Bluetooth® и USB поврзување, екран на допир MFD 
TFT, навигација и 6 звучници

 ■ 10-степен автоматски менувач

Главни изборни додатоци

 ■ Дезен на распрскана боја на задна врата и на 
страничниот дел

Стил на каросеријата

Double Cab 4x4

Мотор

Дизел
2.0L EcoBlue 213 КС (157 kW) (500 Nm)

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

ИЗБЕРЕТЕ2 СЕРИЈА
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ПРИЛАГОДИ ПО СВОЈ 
ИЗБОР
Изберете боја на 
каросеријата, бандажи, 
опции и дополнителна 
опрема и направете го 
Ford Ranger несомнено 
Ваш.

Frozen White
Акрилна боја на каросеријата

Agate Black
Металик боја на каросеријата*

Blue Lightning
Металик боја на каросеријата*
(Недостапно за Wildtrak или Raptor)

Diffused Silver
Металик боја на каросеријата*
(Недостапно за Wildtrak или Raptor)

Moondust Silver
Металик боја на каросеријата*
(Недостапно за Raptor)

Sea Grey
Металик боја на каросеријата*
(Недостапно за Raptor)

Поцинкуван слој

12-годишна гаранција за перфорација
Ford Ranger ја должи својата издржлива надворешност на темелниот процес на боење од повеќе фази. Од челичните 
делови на каросеријата инјектирани со восок до издржливиот горен слој, новите материјали и процеси за нанесување 
гарантираат дека ќе го задржи својот добар изглед долги години.

Фосфатен слој Галванизиран слој Основна боја Горен слој Безбоен слој
Ford Performance Blue

Металик боја на каросеријата* (Само за Raptor)

Sabre Orange
Металик боја на каросеријата*
(Само за Wildtrak)

Conquer Grey
Акрилна боја на каросеријата
(Само за Raptor)

БОИ НА КАРОСЕРИЈАТА

*Металик боите на каросеријата се опции со доплата.
Забелешка Прикажаните слики се само за илустрација на бојата на каросеријата 
и може да не го одразуваат опишаното возило. Боите и облогите прикажани во 
брошурата може да се разликуваат од вистинските поради ограничувањата на 
користените печатарски техники.

Ford Ranger ја должи својата прекрасна издржлива 
надворешност на процесот на боење од повеќе фази. Од 

восочно инјектираните челични делови на 
каросеријата до заштитниот горен 
слој, новите материјали и процеси 

за нанесување гарантираат 
дека вашиот Ranger ќе го 

задржи својот добар 
изглед долги години.

ЖИВОТ ВО ВЕЛИЧЕСТВЕНА 
БОЈА



Circuit ткаенина во Еbony/Pulse 
ткаенина во Ebony
Стандардно за XL

Penta ткаенина во Еbony/Pulse 
ткаенина во Ebony
Стандардно за XLT

Soho Grain кожа во Ebony/Soho 
Grain кожа во Ebony
Стандардно за Limited

Mettle ткаенина во Ebony/Journey 
Grain кожа во Ebony
Стандардно за Wildtrak

Premium кожа во Ebony/Soho Grain 
кожа во Ebony
Стандардно за Raptor

ПРИЛАГОДИ ПО СВОЈ ИЗБОР3 ОБЛОГИ

Wildtrak со Mettle ткаенина во Ebony/Journey Grain 
кожа во Ebony. 



16-инчи/17-инчи 17-инчи 17-инчи
Челични бандажи
16-инчи стандардно за XL, опција за XLT. 17-инчи опција 
за XL, XLT и Limited.

Сребрени алуминиумски бандажи
Стандард кај Limited, опција кај XLT.

Алуминиумски бандажи Panther 
Black
Опција за XLT и Limited.

ПРИЛАГОДИ ПО СВОЈ ИЗБОР3

Забелешка Сите алуминиумски бандажи се достапни како дополнителна опрема со доплата преку Вашиот продавач на Ford.
Посетете ја веб-страницата: www.ford-accessories.com

18-инчи 18-инчи 18-инчи
Алуминиумски бандажи машински 
обоени со Medium Bolder Grey 
Опција за Limited.

Алуминиумски бандажи машински 
обоени со Medium Bolder Grey
Опција за Wildtrak.

Алуминиумски бандажи целосно 
обоени со сјајна Ebony Black
Опција за Wildtrak.

БАНДАЖИ

Ranger Wildtrak Double Cab во Sabre Orange металик 
боја на каросеријата (опција) со A/T пневматици 

(опција).



Ролетна
Заштитете ги вашите алатки и опрема во 
товарниот простор со оваа цврста и 
практична ролетна. Издржлива конструкција 
создадена од ултра силен екструдиран 
алуминиум. Се одликува со висококвалитетен 
механизам за заклучување за целосно 
обезбедување на товарниот простор. 
Достапно во сребрена или црна боја. Исто 
така компатибилна со попречни шипки. 
(Опција и дополнителна опрема)

EGR+ цврста заштитна 
покривка со шини
Лесен за монтирање, едноделниот 
алуминиумски систем со тврда покривка на 
заклучување обезбедува дополнителна 
безбедност на товарниот простор. Товарот 
може да се прицврсти со ленти за врзување 
прицврстени на страничните шини (максимум 
50 kg). Страничните шини се компатибилни со 
додатоци од типот на стегачи за кровен 
носач. Механизмот на шарки со брзо 
ослободување овозможува лесно 
отстранување. (Опрема. Само за моделите на 
Double Cab. Со исклучок на Wildtrak и Raptor)
+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета страна, 
погледнете ја задната корица за детали.

Цврст горен дел со или без 
странични прозорци
Го конвертира товарниот простор во караван 
преграда за товарање. Лесно се монтира со 
помош на G-стегачи на 6 точки. Високи ЛЕД 
светла за сопирање и внатрешно светло. 
Инсталација лесно вклучување и пуштање на 
додатоци, вклучително и централно 
заклучување. Ентериер што може да се мие со 
џет, со изолиранa облога на покривот. 
Прозорец на лизгање за вентилација. Темно 
обоено стакло/со греење на задната врата. 
(Опција (Double Cab) и прибор со прозорци / 
прибор без прозорци. Со исклучок на Wildtrak 
и Raptor)

Цврста заштитна покривка, 
3-делен систем
Цврст и практичен тврд заштитен капак на 
подигнување дизајниран да го заштити 
вашиот товар во товарниот простор. Закачена 
на цврста алуминиумска рамка со вграден 
систем на шини на страната на товарниот 
простор. Достапна и како едноделна 
заштитна покривка со капак кој лесно се 
подига. (Опција и опрема. Само за моделите 
на Double Cab. Со исклучок на Wildtrak и 
Raptor)

Pickup Attitude+ тврд покрив 
Fleet Runner
Тврд покрив од фиберглас, лесен за 
монтирање со 3 врати на подигање: 2 обични 
странични врати, 1 задна врата направена од 
темно обоен фиберглас и преден cab-side 
лизгачки прозорец. Наменска инсталација за 
централно заклучување и и вградено 3 
светло за сопирање. Надворешна квака на 
сите 3 врати и внатрешна квака на задната 
врата. Пресвлечена во внатрешноста. 
(Дополнителна опрема. Со исклучок на 
Wildtrak и Raptor)
+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета страна, 
погледнете ја задната корица за детали.

Мека заштитна покривка 
Mountain Top®+, црна
Меката заштитна покривка во форма на 
робусна настрешница ги штити алатите и 
опремата од дожд и прашина во товарниот 
простор Содржи систем на безбедносни 
ремени на предниот дел кои се прикачуваат 
на цврстите алуминиумски странични држачи. 
Се заклучуваат со систем на еден клик на 
задниот профил за целосно да го опфати 
лежиштето на товарот. Рачката за отпуштање 
одоздола се сокрива со затворање и 
заклучување на задната врата за да го држи 
товарот на безбедно и сигурно. (Опција и 
дополнителна опрема)
+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета страна, 
погледнете ја задната корица за детали.
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ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМАПРИЛАГОДИ ПО СВОЈ ИЗБОР3
1. Eibach®+ Pro-Lift Kit

2. Штитници на подвозјето*

3. Pickup Attitude+ лизгачка 
подлога во товарен сандак 

4. Алуминиумски бандажи*

5. Pickup Attitude+ капаци на 
предни светла Matte Black

6. Thule®+ попречни кровни шини

7. Aeroklas+ шина за LED светло

8. RIVAL+ амортизер на задна 
врата

9. Pickup Attitude+ скала на 
вовлекување (позади)

10. EGR+ браници

11. Ролетна*

12. Mountain Top®+ шини*

13. Thule®+ кровен носач за 
велосипеди

14. Aeroklas+ шина за LED светло

* Опција и дополнителна опрема.
+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета 
страна, погледнете ја задната корица за детали.

За дополнителна опрема за Ranger 
посетете ја веб-страницата: 
ford-accessories.com

За производи од брендот Ford 
посетете ја веб-страницата: 
fordlifestylecollection.com



2)Одлика за помош на возачот. Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието на возачот, неговите 
проценки, како и потребата од управување на возилото.
†Гумите за сите терени се достапни на пазарите на коишто се продаваат автомобили чиишто волан е на левата страна.

МОЌНО ПАТУВАЊЕ

МОЌЕН, ЕФИКАСЕН И РАФИНИРАН
Ford Ranger е опремен со низа софистицирани 2.0-литарски EcoBlue дизел мотори. Со моќната 
Bi-Turbo верзија, овој мотор со високи перформанси обезбедува 213 РЅ и 500 Nm вртежен момент со 
импресивна способност за влечење и офроуд перформанси. Во понудата има рафиниран и сигурен 
мотор 130 РЅ/340 Nm, и помоќна верзија со 170 РЅ; кој развива вртежен момент до 420 Nm, што ја 
олеснува работата дури и со најтежок товар. Без разлика кој мотор ќе го изберете, ќе откриете дека е 
силен и сигурен како што би очекувале од еден Ranger, а при тоа користи технологија на селективен 
катализатор за намалување издувни гасови (SCR) со што ги надминува и најновите и најстрогите 
регулативи за емисии на издувни гасови.

4Х4 СИГУРНОСТ
Ford Ranger стандардно доаѓа о напреде 4x4 систем2) . Едноставната контрола во централната 
конзола им овозможува на возачите да изберат заден погон или погон на четири тркала додека се во 
движење, за најдобро прилагодување на променливите услови. Нискиот погон на четири тркала 
дополнително ги подобрува перформансите на стрмен терен и на меки површини. За уште поголема 
способност на секаков терен, на располагање има и заден диференцијал со електронско 
заклучување и пневматици за секаков терен, со офроуд шара за оптимална тракција .

4
СПЕЦИФИКАЦИИ
Запознајте го вашиот Ford Ranger 
одвнатре и однадвор, од моќната и 
ефикасната технологија на неговиот 
мотор до неговиот пгон на четири 
тркала кој влева сигурност.

ПОГОНСКИ ЕДИНИЦИ

Winner

INTERNATIONAL

2020

cPi k-u Aw darp 



Chassis Cab

Double Cab

Димензии
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Надворешно (mm)

Вкупна должина (со заден браник, кога е поставен) 5282 5282 5282 5282 5282 5282 5359 5359 5363*

Вкупна ширина (со отворени ретровизори) 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2180

Вкупна ширина (со склопени ретровизори) 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 2028

Вкупна висина (ненатоварено) 1800 1800 1804 1804 1815 1815 1821 1848 1873

Растојание помеѓу предните тркала 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Растојание помеѓу задните тркала 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Меѓуоскино растојание 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220

Должина на кутијата за товар (на под без подлога) 2317 2317 1847 1847 1613 1613 1613 1613 1575

Должина на кутијата за товар (на под со подлога) 2317 2317 1847 1739 1575 1575 1575 1575 1575

Ширина на товарната кутија 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Висина на товарната кутија (на централната линија на 
оската) 511 511 511 511 511 511 511 541 541

Товарен простор помеѓу калниците (без подлога) 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

Товарна висина (висина од подот до тлото) 
(ненатоварено) 835 835 835 835 835 835 840 857 906

Внатрешност (mm) 
Напред
Ефективен простор за главата 1024 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022 1022

Максимален ефективен простор за нозете 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Назад

Ефективен простор за главата – – 938 938 975 975 975 975 975

Максимален ефективен простор за нозете – – 796 796 902 902 902 902 902

Сите димензии се предмет на производни толеранции и се однесуваат на модели со минимални спецификации, без дополнителна опрема како опција. 
*5374 mm кога има поставено кука за влечење.

Маневрирање
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Растојание од земјата (ненатоварено) – (mm) 232 232 232 232 232 232 237 237 283

Агол на пристап (ненатоварено) 28° 28° 28° 28° 28° 28° 29° 29° 32,5°

Агол на заминување (ненатоварено) 27° 27° 27° 21°-27° 27° 21°-27° 21°-27° 21°-27° 27°*

Агол на прекршување (само 4x4) 24° 24° 24° 24° 24° 24° 25° 25° 24°

Агол на закосување (ненатоварено) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Длабочина за минување низ вода – (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800 850

Круг на вртење – (m) (тротоар до тротоар) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9

* 24°кога има поставено кука за влечење.



Маси и оптоварувања
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Chassis Cab (само XL)

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC

Regular Cab (само XL)

2.0 Ford EcoBlue 130 КС (96 kW) (340 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 1182 1480 1850 3200 2018-2104 3.31 750 2500 4800

Rap Cab

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 1130-1197 1480 1850 3270 2073-2239 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 КС (157 kW) (500 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 1078-1090 1480 1850 3270 2180-2293 3.55 750 3500 6000

Double Cab

2.2 Ford EcoBlue 150 КС (110 kW) рачен менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC

2.2 Ford EcoBlue 150 КС (110 kW) автоматски менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 1076-1140 1480 1850 3270 2130-2321 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 1056-1100 1480 1850 3270 2170-2341 3.55 750 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 КС (157 kW) (500 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 1024/620* 1480/1550* 1850/1580* 3270/3130* 2246-2374/2510* 3,55/3,73* 750 3500/2500* 6000/5350*

*Достапно само кај Raptor. ØБруто корисен товар = Бруто маса на возилото, намалено за стандардната тежина. БМВ = Бруто маса на возилото. Вкупната дозволена целосна тежина на возило - т.е. со каросерија, корисен 
товар, галантерија, гориво, масло, вода, возач и патници. uСтандардна тежина = Тежината на целото возило и целата опрема, вклучувајќи гориво и вода, но без корисен товар, возач и патници. Сите стандардни маси 
наведени во оваа брошура се предмет на производни толеранции и се однесуваат на основни модели со минимална опрема. XLT, Limited и Wildtrak се модели што имаат поголеми стандардни тежини и, според тоа, помал 
корисен товар затоа што имаат повеќе стандардна опрема. Сите дополнителни опции специфицирани на возилото соодветно го намалуваат корисниот товар. Забелешка: Сите податоци во оваа табела зависат од 
конкретната спецификација на возилото и пазарот за кој тоа возило е достапно. Контактирајте со локалниот дистрибутер на Ford за повеќе информации.

Гориво, перформанси и емисии
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Chassis Cab (само XL)

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC

Regular Cab (само XL)

2.0 Ford EcoBlue 130 КС (96 kW) (340 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 165 11.1 224-229 8,6-8,7

Rap Cab

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 180 11.1 213-222 8,2-8,6

2.0 Ford EcoBlue 213 КС (157 kW) (500 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 180 8.8 227-252 8,6-9,6

Double Cab

2.0 Ford TD 150 КС (111 kW) рачен менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC

2.0 Ford TD 150 PS (111 kW) автоматски менувач со 6 степени на пренос TBC TBC TBC TBC

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) рачен менувач со 6 степени на пренос 180 11.3 215-226 8,2-8,6

2.0 Ford EcoBlue 170 КС (125 kW) (420 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 180 11.4 231-254 8,8-9,7

2.0 Ford EcoBlue 213 КС (157 kW) (500 Nm) автоматски менувач со 10 степени на пренос 180/170* 9,0/10,0* 224-278 8,6-10,6

*Достапно само кај Raptor. Забелешка за сите мотори Ford EcoBlue (освен за варијантата од 213 КС со рачен менувач и варијантите на серијата Raptor): Прикажаните вредности се за возила опремени со 
автоматско палење-гаснење. Системот за автоматско палење-гаснење ги намалува емисиите на CO2 и потрошувачката на гориво за 6 g/km и помеѓу 0,2- 0,3 L/100km, соодветно. ØБројки од тестирања на Ford.
ØØØДекларираната потрошувачка на гориво/енергија, емисиите на CO2 и опсегот со електричен погон се мерени според техничките барања и спецификации од европските регулативи (ЕЗ) 715/2007 и (ЕУ) 2017/1151 како што 
се последен пат изменети и дополнети. Возилата од типот на лесни возила одобрени согласно Светската постапка за тестирање хармонизација на лесни возила (WLTP) имаат информации за потрошувачка на гориво/
енергија и емисии на CO2 и за Новиот европски циклус на возење (NEDC) и за WLTP. WLTP е нова, пореална постапка за тестирање за мерење на потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 и целосно го заменува NEDC. 
Применетите стандардни постапки за тестирање овозможуваат споредување меѓу разни типови возила и различни производители. Освен ефикасноста на искористувањето на горивото на автомобилот, однесувањето при 
возењето како и други нетехнички фактори играат улога при одредувањето на потрошувачката на гориво/енергија на автомобилот, емисиите на CO2 и електричниот опсег. CO2 е главниот стакленички гас одговорен за 
глобалното затоплување. Упатство за заштеда на гориво и емисиите на CO2 коешто содржи податоци за сите нови модели патнички автомобили е достапно бесплатно на сите продажни места

.



ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
THE FORD FAMILY, ПОСЕТЕТЕ ЈА 
СТРАНИЦАТА 
WWW.FORD.MK

Winner

INTERNATIONAL

2020

cPi k-u Aw darp 

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за 
менување на карактеристиките, боите и цените на моделите и ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, 
секогаш посоветувајте се со својот продавач на Ford. Опционална опрема. Во цело ова издание, каде и да има некоја карактеристика опишана како „опција“ или 
„опционална опрема/пакет“, треба да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации 
на бои зависат од достапноста. Забелешка. Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/
одликите на конечните верзии на возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. 
Забелешка. Брошурата содржи оригинална опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. +Идентификуваните додатоци се внимателно избрана 
опрема од други снабдувачи со нивни марки што не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којашто може да се 
известите кај својот продавач на Ford. Забелешка. Зборот-марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford 
Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. 
Забелешка. Некои функции за помош на возачот и за безбедност опишани во брошурава се конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти 
може да се помали во одредени климатски и услови на околината.
Ова меѓународно издание на брошурата е само за општо информирање, опишаните спецификации не се релевантни за кој било посебен пазар. Можно е во илустрациите 
или текстот да се дадени упатувања кон модели, одлики или услови што не се достапни на некои територии, било како стандардна опрема или опција. Освен тоа, може 
да не се наведени некои специјални функции што се достапни. Затоа, секогаш посоветувајте се со нашиот продавач на Ford за најновите детали на спецификациите и 
тековните цени.
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