Ranger Wildtrak X. Zelfverzekerde stijl.
Van de helderblauwe lucht tot uw favoriete jeans: blauw is de kleur van het dagelijkse leven. Leef voluit met de nieuwe
Ford Ranger Wildtrak X. Zijn gedurfde koetswerk in de kleur Performance Blue, met zwarte koetswerkdetails en
opvallende 18" lichtmetalen velgen in ‘Panther Black’ geven hem zijn knappe, gespierde look. Zijn indrukwekkende
interieur combineerteen leder/simili zetelbekleding met exclusieve stiknaden in de tint ‘River Rock’, parkeersensoren
voor- en achteraan en een satellietnavigatiesysteem, zodat u elke route met zelfvertrouwen en stijl aanvat.

Ranger Wildtrak X
Belangrijkste standaarduitrusting
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147 kW (200 pk) sterke 3.2 Duratorq TDCidieselmotor met zestrapsautomaat
Metaalkleur ‘Performance Blue’
18" lichtmetalen velgen in ‘Panther Black’ met
zwarte naafdoppen
Zwarte afwerking van radiatorrooster en
mistlampranden
Zwarte afwerking van voor- en achterbumper
Zwarte afwerking voor de sportbar, de dakrails en
de zijtreden
Zwart gelakte, vergrendelbare rolafdekking voor
de laadbak
Elektrisch inklapbare en verwarmbare
buitenspiegels met grondverlichting en zijdelingse
richtingaanwijzers, inclusief zwart afgewerkte
spiegelbehuizingen
Zwarte afwerking voor de deurgrepen, koffergreep
en sierlijsten op de gordellijn
Zwarte, leder/simili zetelbekleding met stiknaden
in de kleur ‘River Rock’ en met Wildtrak-logo
Zwart met leder bekleed stuurwiel en
versnellingspook met River Rock-stiknaden
Deurbekleding met lederen inzetstukken en
dashboard met stiknaden in de kleur ‘River Rock’
Verwarmde voorzetels

■
■
■
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Hoogwaardige zwarte vloermatten
Parkeersensoren voor en achter
Elektronisch automatisch airconditioningsysteem
met twee zones
Radio/cd/navigatiesysteem met 8" groot
TFT-aanraakscherm, Ford SYNC 3 met
spraakbediening, Bluetooth® en USB-aansluiting,
Apple CarPlay, Android Auto, AppLink en
Emergency Assistance†

Voornaamste optionele uitrusting
■

Trekhaak met 13-polige Eurostekker en 12
V-hulpvoeding

Koetswerktype
■

4x4 met dubbele cabine

Ford Emergency Assistance is actief in ruim 40 Europese landen. De functie werkt in combinatie met een compatibele en gekoppelde mobiele
telefoon, die u bij u hebt en die ingeschakeld is op het ogenblik dat een airbag wordt ontplooid of dat een sensor een ongeval registreert en als gevolg
daarvan de brandstofpomp uitschakelt. SYNC AppLink en Emergency Assistance worden niet in alle Europese talen ondersteund. Raadpleeg uw
lokale Ford-website voor de nieuwste informatie.
Opmerking: de naam Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en
verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
†

Rolsluiting
Biedt een complete beveiliging voor de laadruimte
en bescherming voor uw gereedschap, uitrusting
of bezittingen, en dat in een stijlvolle zwarte
lakafwerking. (standaard)

Unieke interieurstijl
Luxueuze leder/simili zetelbekleding met
contrasterende stiknaden in ‘River Rock’ en
Wildtrak-logo. (standaard)

FORD RANGER WILDTRAK X Feiten en cijfers
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Dubbele Cabine
3.2 Duratorq TDCi (200 pk (147 kW))
4x4 Automaat

Noteer: alle motoren zijn uitgerust met Diesel Partikel Filter (cDPF) en voorzien van een 6M manuele transmissie tenzij anders gespeciﬁeerd. ØFord testdata. ØØDe aangegeven Verbruiks en CO2 Emissie data zijn
berekend conform de technische vereisten en speciﬁcaties van de EC Richtlijn 715/2007 en 692/2008. De weergegeven verbruik- en CO2 emissie-data zijn gerelateerd aan een voertuig-variant en niet aan één speciﬁek
voertuig. De toegepaste standaard testprocedure laat een vergelijking toe tussen verschillende voertuig-types en constructeurs uitgaande van een bestuurder aan 75kg, een 90% gevulde brandstoftank en een
bijkomende 25kg. De brandstofefﬁciëntie (verbruik / CO2 emissie) van een voertuig wordt mede bepaald door het rijgedrag van de bestuurder, de voertuigspeciﬁcaties, toegevoegde uitrusting en opties evenals andere
niet technische factoren. Consulteer uw Dealer voor bijkomende info. tGetest conform SAE J1349.

Bruto laadvermogen*
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Dubbele Cabine
3.2 Duratorq TDCi (200 pk (147 kW)) 4x4 automaat
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***Bij max sleep dient het nuttige laadvermogen te worden gereduceerd ten einde de max toegelaten MTMs niet te overschrijden. uLeeggewicht = Het gewicht van het volledige voertuig incl. zijn
volledige uitrusting, 90% gevulde brandstoftank en vloeistoffen maar zonder lading, bestuurder en passagier(s). MTM = Max toegelaten massa, zijnde de totale massa van het voertuig inclusief lading, bestuurder en
passagier(s). MTMs = Max toegelaten treinmassa, zijnde de MTM van het voertuig incl. de sleep (aanhanger + lading). *Bruto laadvermogen = MTM - Leeggewicht vh voertuig. De leeggewichten in deze brochure
refereren steeds naar deze van een standaard uitgerust voertuig. Bijkomende opties of uitrusting zullen verhoudingsgewijs het laadvermogen reduceren. Het effectieve gewicht van een voertuig zal steeds voorwerp
zijn van productie-toleranties, waardoor het effectieve laadvermogen kan afwijken van de hierboven vermelde data. Klanten die hun voertuig maximaal wensen te beladen, raden we daarom aan een foutmarge van
5% op het leeggewicht toe te passen alvorens het nuttig laadvermogen te berekenen en overgewicht te voorkomen. NB: het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om erover te waken zijn voertuig steeds binnen
de wettelijke vereisten te gebruiken.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties,
kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting.
Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij
uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van
preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen
op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig
geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van
toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® en bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door
Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Opmerking:
sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

FordPass
Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.
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