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امِض بأعمالك ُقدماً
بفضل أكثر من 6 عقود من الزمن في المنطقة، باستطاعة أساطيل فورد أن تحّقق لك 

مبتغاك. نحن نتعاون معك لنقّدم لك الحلول المخّصصة التي تدعم خططك االستراتيجّية. ونبقى 
على تواصل معك للحرص على أّن الحلول تتماشى مع أهدافك. إّن هيكلية التسعير التحفيزّي 

التنافسّية تعني أّنه كّلما اشتريت عدداً أكبر من المركبات أو استأجرتها على المدى الطويل، ازداد 
توفيرك. عندما يحين وقت إعادة التسويق، استفد من خبرتنا لمساعدتك على تعزيز العائدات إلى أقصى 

حّد. ثِق بنا - نحن ندرك مدى أهّمية أعمال األساطيل بالنسبة إلى حسن سير العمل في مؤسستك 
.Ford Fleet Difference والعائدات واألرباح الناتجة عن ذلك. استفد من خدمة أساطيل فورد

سيارة فورد إكسبلورر الجديدة
ال يردعها رادع. يتمّيز شكلها االنسيابّي بحاملة سقفّية ُمتساِطحة وستائر هوائّية استراتيجّية 

للتخفيف من مقاومة الهواء. يسمح نظام التعليق المحّسن بالحصول على أداء مشّوق، ومقصورة 
هادئة، وقيادة مريحة حتى عند القيادة على الطرقات الوعرة. يشتمل التصميم الداخلّي على لوحة عدادات 

ومؤّشرات قيادة جديدة، وعجلة قيادة ُمعاد تصميمها. كما تتوّفر كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة، مساعد 
الركن النشط المحّسن1، وباب الصندوق العامل اليدوياً والذي يتم تنشيطه بالقدم. متطّورة تكنولوجياً. 

مرهفة وجميلة. منطلقة ذات قدرات هائلة. حان الوقت لجعل المغامرات مثالّية.

®Police Interceptor يوتيليتي الجديدة

أصبحت اآلن آسرًة أكثر من أّي وقت مضى. حيث يتمّيز التصميم الخارجّي المرهف بواجهات جديدة، باإلضافة 
إلى شبكة أمامّية أكثر جرأة لتحسين تبريد المحّرك. وتحيط بها مصابيح أمامّية جديدة حيث إّن مصابيح 

اإلضاءة المنخفضة عاملة بتقنية LED؛ مصابيح اإلضاءة العالية العاملة بالهالوجين تتمّيز بوظيفة الضوء 
الوامض3,2. في الناحية الخلفّية، أُعيد تصميم المصابيح، وتّم تغيير موقع أسطوانة القفل التابع لغطاء 

الصندوق، وثّمة جناح خلفّي يعّزز قّوة الضغط السفلّية. وتعّززت المقصورة من خالل عجلة قيادة جديدة، ولوحة 
عدادات ومؤشرات قيادة جديدة، باإلضافة إلى لوحة مركزّية مع أزرار تحّكم أكبر لتحسين مؤاتاة طريقة 

 االستعمال. 
الزرّ الجديد لفتح باب الصندوق في الكونسول العلوّي مفيد للغاية. كما أّن النوافذ األمامّية اآللية مع ميزة 

فتحها وإغالقها بلمسة واحدة وكاميرا الرؤية الخلفّية1 مع بّخاخ أصبحت من المّيزات القياسّية. وبما أّن 
المقاييس الداخلّية لم تتغّير، فيمكن نقل المعّدات والتجهيزات الحالّية بسهولة تاّمة.

سيارة لينكون MKX جديدة كلياً
تجربة ذات طابع شخصّي تسمح لك بإطالق العنان ألحاسيسك. تبدأ المتعة قبل أن يدخل 

السائق المركبة: يضيء "بساط الترحيب" في الخارج، ثّم تنشط اإلضاءة المحيطية2 في الداخل. تجّسد 
لغة التصميم الداخلّي بيئة انسيابّية مفتوحة تتمّيز بالجمال، ومعزولة بشكل استثنائّي وفخمة للغاية. 

وتشتمل وسائل الراحة على نظام التحّكم النشط بالضجيج، ناقل الحركة العامل بكبسة زّر، كاميرا 
بزاوية 360 درجة2، مقاعد متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر ®2Active Motion قابلة للتعديل في 

22 وضعّية. كما تتعّزز القيادة من خالل محّرك 2EcoBoost® V6 متطّور يتمّيز بشاحنين توربينيين وتقنية 
ضّخ الوقود المباشر2، باإلضافة إلى نظام تعليق خلفّي بوصلة متكاملة ونظام لينكون للتحكم بالقيادة 

Lincoln Drive Control. للحصول على أفضل أداٍء وقدرة تحّكم، يتوّفر نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت 
AWD في هذه المركبة المتطّورة. 
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اعتمد على مركبات فورد
مجموعة كاملة من المنتجات الرائعة العالية الجودة. تقّدم سيارات فورد التكنولوجيا الذكّية، األداء والسالمة التي تحتاج إليها على الطرقات، باإلضافة إلى 
الفعالّية والراحة للمحافظة على أسطولك في أحسن حال. بفضل الفسحة القابلة للتعديل لنقل أّي شيء تقريباً، ومقاعد الرّكاب القابلة للتهيئة، تُعتبر سيارات 
فورد المتعّددة االستعماالت شديدة المالءمة والمرونة. تتمّيز الشاحنات وشاحنات الفان ومركبات الواغن من فورد بتصميم فورد المتين ®Built Ford Tough، وهي 

تجمع ما بين القدرات الصلبة والمتانة الموثوقة التي تحتاج إليها إلنجاز المهام بالشكل المالئم. مهما كان خيارك، فكّل مركبة من فورد هي قيمة مضافة.

مجموعة ألوان فورد الخارجية

السيارات
فيغو سيدان وهاتشباك

فييستا هاتشباك

فوكس سيدان، هاتشباك وواغن

موستانج فاستباك والقابلة للكشف

فيوجن

توروس

السيارات المتعّددة 
االستعماالت

إيكوسبورت

إسكيب

إدج

إكسبلورر الجديدة

EL إكسبيديشن/إكسبيديشن

فلكس

الشاحنات
ترانزيت كاستم

تورنيو كاستم

شاحنة الفان ترانزيت

رنجر

F-150

F-450/F-350/F-250 بيك أب 
Super Duty® سوبر ديوتي

F-550/F-450/F-350 
سوبر ديوتي شاسي كاب

مركبات الشرطة
بوليس إنترسبتر ®Police Interceptor سيدان

بوليس إنترسبتر يوتيليتي الجديدة

 برونزي نارّي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف

برتقالي برايد*

أخضر األحجار 
الكريمة*

أزرق برفورمانس*

فّضي آنغو*

أصفر تريبل ثالثي 
الطبقات

أحمر رياضي رايس

أزرق فاتح*

أزرق عميق التأثير*

رمادّي ليثيوم

 أصفر ساطع/
أصفر ساطع*

أحمر مارس*

أخضر غارد*

أزرق محيطي*

فّضي تكتونّي*

برتقالي التانجرين 
رباعي الطبقات

أحمر كولورادو

أزرق أيسبرغ*

أزرق ستراتوسفير*

رمادي فّضي*

برتقالي عين النمر*

أحمر الياقوت معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف

 أزرق كاندي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف

أزرق داكن

رمادي سترلينغ*

بني كاريبو*

برتقالي منصهر

أخضر إنستينكت*

أزرق كينتك*

فضي مونداست*

أصفر باص المدرسة

أحمر كاندي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف

أزرق نايتروس

أزرق الجينز*

تايتينيوم متوسط*

برونزي نارّي*

برتقالي كومبيتيشن

 اخضر النعناع 
بوهاي باي

أزرق سبيريت

أزرق نورسي*

أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات

حجرّي دخانّي*أبيض مثّلجأبيض أكسفورد بّني متوّسط*برونز ذهبي*حريرّي*أبيض ماسي

أصفر التوابل 
إلكتريك*

أحمر الياقوت اللؤلؤّي 
اللّماع

أزرق ألترا*

أزرق كونا*

دخانّي*

ذهبّي كوريا اللؤلؤي 
اللّماع

أحمر نحاسي*

أزرق مشعلّي*

أزرق بليزر

رمادي الليل القمري*

بّني كودياك*

نحاسّي بالس*

أحمر توريادور داكن*

أزرق رويال

أزرق مدهش*

بيج أريزونا*فّضي محارّي*تشيل*

أسود توكسيدو*/أسود نمري*أسود ظّليأسود حالك*رمادي بحري*
 أسود توكسيدو 

لؤلؤي لّماع

رمادّي مغناطيسي*رمادي ستيلث

*معدنّي.
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توروس فيوجن موستانج فاستباك والقابلة للكشف
SHOو ليمتد و SELو SE S وSE وتايتينيوم V6 وEcoBoost وEcoBoost بريميوم وGT وGT بريميوم الطرازات

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
291 ]215[ عند 6,500

344 عند 4,000

 محّرك i-VCT I-4 سعة 2.5 لتر
 177 ]130[ عند 6,000

237 عند 4,500

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
304 ]224[ عند 6,500

380 عند 4,000

المحّرك القياسّي
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

 محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 370 ]272[ عند 35,500

475 عند 33,000

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر
 245 ]100[ عند 35,500

368 عند 33,000

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر
 244 ]180[ عند 35,000

 368 عند 33.000

 محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر
 421 ]310[ عند 36,500

530 عند 34,250

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.3 لتر
 325 ]239[ عند 35,500

439 عند 33,000

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات ناقل الحركة

— — ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقالت الحركة المتوّفرة

— — —

نظام الدفع األمامي نظام الدفع األمامي نظام دفع الخلفي هيكلية نظام نقل الحركة

ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل )في األمام/في الخلف(

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، 
 ونظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت 

التدهور

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية لركبة السائق والراكب 
األمامّي، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، وستائر هوائية جانبية

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق، وسادة هوائية 
 لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات،

وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، وستائر هوائية جانبية )فاستباك(

الوسائد الهوائّية

5,154 4,871 4,784 الطول )ملم(

2,867 2,850 2,720  قاعدة العجالت )ملم(

1,935 )بدون المرايا( 1,852 )بدون المرايا( 1,916 )بدون المرايا(؛ 2,080 )مع المرايا( العرض )ملم(

1,543 1,478 1,379 )فاستباك(؛ 1,394 )السيارة القابلة للكشف( االرتفاع )ملم(

5 5 4 سعة المقاعد

960/991 960/996 884/955 )فاستباك(؛ 907/956 )السيارة القابلة للكشف( حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,445/1,471 1,444/1,469 1,327/1,430 )فاستباك(؛ 1,135/1,430 )السيارة القابلة للكشف( حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,417/1,430 1,384/1,397 1,203/1,395 )فاستباك(؛ 1,111/1,395 )السيارة القابلة للكشف( حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,123 )كحّد أقصى(/968 1,126 )كحّد أقصى(/972  1,131)كحّد أقصى(/737 )فاستباك(؛ 1,131)كحّد أقصى(/783 )السيارة 
القابلة للكشف(

حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(

2,895 2,910 2,346 )فاستباك(؛ 2,245 )السيارة القابلة للكشف( سعة حجرة الرّكاب )لتر(

569 453 سعة الحمولة )لتر( 383 )فاستباك(؛ 324 )السيارة القابلة للكشف(

75.0 )نظام الدفع األمامي(/72.0 )نظام الدفع بكافة العجالت( 63.0 )V8/V6( 60.6 ؛ )I-4( 58.7 سعة خزان الوقود )لتر(

فوكس سيدان، هاتشباك وواغن فييستا هاتشباك فيغو سيدان وهاتشباك

ST ،أمبيانتي، تريند، سبورت، تايتينيوم أمبيانتي، تريند، تايتينيوم أمبيانتي، تريند، تايتينيوم الطرازات

 محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.6 لتر
 129 ]92[ عند 6,300

159 عند 4,500

 محّرك دوراتيك Duratec® I-4 سعة 1.25 لتر
 82 ]60[ عند 5,800

114 عند 4,200

 محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.2 لتر
 88 ]65[ عند 6,300

112 عند 4,000

المحّرك القياسّي
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

 EcoBoost I-4 محّرك 
 سعة 2.0 لتر

 250 ]184[ عند 5.500
345 عند 2.000 - 4,500

 EcoBoost I-4 محّرك 
 سعة 1.5 لتر عالي القدرة

 182 ]134[ عند 6,000
240 عند 1.600 - 5,000

 EcoBoost® I-4 محّرك 
 سعة 1.5 لتر

 150 ]111[ عند 6,000
240 عند 1.600 - 4,000

 محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.6 لتر
 105 ]77[ عند 6,300

150 عند 4,200 - 4,500

 محّرك دوراتيك Duratec® I-4 سعة 1.4 لتر
 96 ]71[ عند 5,750

128 عند 4,200

 محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.5 لتر
 112 ]82[ عند 6,300

136 عند 4,250

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات ناقل الحركة

SelectShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع PowerShift ناقل الحركة SelectShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع PowerShift ناقل الحركة SelectShift® األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع PowerShift ناقل الحركة ناقالت الحركة المتوّفرة

— — ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات

نظام الدفع األمامي نظام الدفع األمامي نظام الدفع األمامي هيكلية نظام نقل الحركة

ABS فرامل قرصّية/طبلّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصّية/طبلّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصّية/طبلّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل )في األمام/في الخلف(

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلة واحدة ووسائد هوائّية جانبية للمقاعد 
األمامية كميزة قياسّية؛ ستائر هوائّية جانبّية متوّفرة

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلة واحدة كميزة قياسّية؛ وسادة هوائية 
لركبة السائق، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، وستائر هوائية جانبية متوّفرة

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين كميزة قياسّية؛ وسائد هوائّية جانبية 
 للمقاعد األمامية وستائر هوائّية جانبّية متوّفرة

الوسائد الهوائّية

4,538 )سيدان(؛ 4,360 )هاتشباك(؛ 4,560 )واغن( 3,969 4,256 )سيدان(؛ 3,796 )هاتشباك( الطول )ملم(

2,648 2,489 2,489 قاعدة العجالت )ملم(

2,010 )مع المرايا( 1,978 )مع المرايا( 1,700 )مع المرايا( العرض )ملم(

1,469 )سيدان(؛ 1,469 )هاتشباك(؛ 1,492 )واغن( 1,468 1,527 االرتفاع )ملم(

5 5 5 سعة المقاعد

962/993 )سيدان(؛ 963/993 )هاتشباك(؛ 1,000/993 )واغن( 953/991 962/1,014 )سيدان(؛ 973/1,014 )هاتشباك( حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,336/1,411 1,297/1,350 1,338/1,361 )سيدان(؛ 1,338/1,361 )هاتشباك( حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

— — — حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

848/1,094 823/1,111 حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف( 869/1,072 )سيدان(؛ 869/1,069 )هاتشباك(

2,623 )سيدان(؛ 2,624 )هاتشباك(؛ 2,666 )واغن( — — سعة حجرة الرّكاب )لتر(

 277/372/- )مع إطار احتياطي بالحجم الكامل(
476/316/421 )مع إطار احتياطي صغير(

2960/276 430 )سيدان(؛ 261 )هاتشباك(2 سعة الحمولة )لتر(

55 42 — سعة خزان الوقود )لتر(
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فيغو سيدان وهاتشباك 2016
 فئة السيارات المدّمجة1

الطرازات: أمبيانتي، تريند، تايتينيوم

المّيزات المتوفرة2
المحّرك - محّرك I-4 سعة 1.2 لتر مع ناقل حركة يدوّي
المحّرك - محّرك I-4 سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة يدوّي

 PowerShift سعة 1.5 لتر مع ناقل الحركة I-4 المحّرك - محرك
األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع ®SelectShift اليدوّي

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
SYNC® نظام المزامنة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد الجانبّية

وسائد هوائية3 - أمام السائق والراكب األمامي
ABS الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام شّل حركة المحّرك

زجاج أمامي صفائحي آمن 

المّيزات القياسية2
مكّيف هواء مع مروحة بـ 4 سرعات

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة على 
تشغيل ملفات MP3، ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافي، وقاعدة لألجهزة

الفرامل - آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية
نظام إقفال مركزي لألبواب )ناقل الحركة األوتوماتيكّي(

وسادة المقعد الخلفي قابلة للطّي
مشابك أمامية وخلفية للسحب

أضواء مالءمة أمامية مع ميزة تأخير إطفائها
مأخذ للطاقة أمامّي )12 فلط(

نوافذ خلفية يدوية

المرايا - جانبّية يدوّية )أمبيانتي(
المرايا - جانبّية آلّية )تريند(

أقفال آلية لألبواب
مقابض للتمسك خلفية انثنائية مع مشابك مضّمنة لتعليق الثياب

المقعد - مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا في وضعيتين )أمبيانتي(
المقعد - مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا في 4 وضعّيات )تريند(

زجاج معّتم
العجالت - عجالت فوالذية قياس 14 بوصة

 1تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

ذهبّي كوريا لؤلؤي لّماعأبيض أكسفورد

 أسود توكسيدو دخانّي*
لؤلؤي لّماع

 أحمر الياقوت 
لؤلؤي لّماع

فّضي آنغو*أزرق عميق التأثير*

أصفر ساطع*

أسودرمادي محايد دافئ

األبعاد والسعات
هاتشباك بـ 5 أبواب سيدان بـ 4 أبواب الناحية الخارجية )ملم(

3,796 4,256 الطول
2,489 2,489 قاعدة العجالت
1,700 1,700 العرض )مع المرايا(
1,527 1,527 االرتفاع

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

1,014 1,014 حّيز الرأس
1,361 1,361 حّيز الكتفين
1,069 1,072 حّيز الساقين

الناحية الخلفية
973 962 حّيز الرأس

1,338 1,338 حّيز الكتفين
869 869 حّيز الساقين

السعات )لتر(
261 430 سعة الحمولة خلف الصف الخلفّي

5 5 المقاعد

المحّرك4
محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.5 لتر محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.2 لتر

112 ]82[ عند 6,300 88 ]65[ عند 6,300 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
136 عند 4,250 112 عند 4,000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

فيغو تريند. أبيض أكسفورد. تجهيزات متوّفرة.

*معدنّي.



me.ford.com  1تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ST5 فقط. 6ميزة بتكلفة إضافية.

المّيزات المتوفرة2
وسادة هوائية3 - لركبة السائق

 وسائد هوائية3 - أمام السائق والراكب األمامي
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية

وسائد هوائية3 - ستائر هوائية جانبية
مثّبت السرعة

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة EATC )مضّمن مع ناقل 
الحركة األوتوماتيكي بسّت سرعات(

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ESC مع مساعد اإلقالع على التالل 
)مضّمن مع ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 6 سرعات(

 كونسول أرضي مع متكأ ذراع )مضّمن مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 
بسّت سرعات(

فرش لألرضية من المخمل في األمام والخلف
مصابيح أمامية للضباب

مساعد أمامي للركن
نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل بدون مفتاح

عجلة قيادة مغّلفة بالجلد
 المرايا - مرايا جانبية آلية بلون الهيكل مدّفأة قابلة للطّي آلياً مع 

مصابيح إلنارة األرضية ومصابيح تأشير لالنعطاف
نوافذ خلفية آلية

متكأ رأس وسطي خلفّي
مساعد خلفي للركن

كاميرا للرؤية الخلفية
 كمبيوتر معلومات الرحلة )مضّمن مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 

بـ 6 سرعات(

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
متاكئ رأس للمقاعد الجانبية قابلة للتعديل في وضعيتين

أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت
 وسائد هوائية3 - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلة 

واحدة فقط
ABS الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق

إقفال مركزي

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام شّل حركة المحّرك

إمكانية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب األمامي
 تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال )في المقاعد الجانبية 

الخلفية فقط(

المّيزات القياسية2
مكّيف الهواء

الفرامل - آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية
مقاعد من القماش

حاجبان للشمس مع مرايا زينية مغطاة للسائق والراكب األمامي ورباطات 
للبطاقات

EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا
ميزة موازنة المصابيح األمامية

زجاج خلفي قابل للتدفئة
زجاج أمامّي صفائحّي آمن

نوافذ أمامية آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة
مصابيح ضباب خلفية

المقعد - خلفي قابل للطّي والتجزئة بنسبة 40/60
المقعد - مقعد الراكب األمامّي قابل للتعديل في وضعيتين

ميزة التعتيم المتدّرج
عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً

زجاج معّتم
مساحات للزجاج األمامي - أمامية وخلفية تعمل على فترات فاصلة

فييستا هاتشباك 2016
 فئة السيارات المدّمجة1

الطرازات: أمبيانتي، تريند، تايتينيوم

فييستا تريند. أحمر كاندي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوفرة.

المحّركات4
محّرك Ti-VCT سعة 1.6 لتر محّرك دوراتيك Duratec سعة 1.4 لتر محّرك دوراتيك ®Duratec سعة 1.25 لتر

105 ]77[ عند 6,300 96 ]71[ عند 5,750 82 ]60[ عند 5,800 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

150 عند 4,200 - 4,500 128 عند 4,200 114 عند 4,200 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
هاتشباك بـ 5 أبواب الناحية الخارجية )ملم(

3,969 الطول
2,489 قاعدة العجالت
1,978 العرض )مع المرايا(
1,468 االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

991 حّيز الرأس
1,350 حّيز الكتفين
1,111 حّيز الساقين

الناحية الخلفية
953 حّيز الرأس

1,297 حّيز الكتفين
823 حّيز الساقين

السعات )لتر(
276 
960

 سعة الحمولة - وراء المقاعد األمامية
وراء المقاعد الخلفية

األلوان الخارجية2

أبيض مثّلج

اخضر النعناع بوهاي باي

أحمر كاندي المعدني 
الخفيف والشفاف 6

أزرق بليزر

أسود حالك

حريرّي*

فضي مونداست* أزرق عميق التأثير*

رمادّي مغناطيسي*

أزرق كاندي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف6

أزرق سبيريت5

برتقالي منصهر5

نحاسّي بالس*

أسود فحمي/رمادّي 
سيلفرستون

 أسود فحمي/
بتأثير معدنّي

أسود فحمي

*معدنّي.

أحمر رياضي رايس 

األلوان الداخلية2
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 1تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5ميزة بتكلفة إضافية. 6جديد للعام 2016. 

مجموعات التجهيزات المتوّفرة2
مجموعة تجهيزات المظهر1

مجموعة التجهيزات العائلية
مجموعة ترقية المصابيح

مجموعة التجهيزات الخاصة بالركن

مجموعة تجهيزات المقاعد
مجموعة تجهيزات األسلوب

مجموعة تايتينيوم

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
 وسائد هوائية3 - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلة 

واحدة فقط
وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية

نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي
الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
مصابيح التوقف الطارئ الوامضة )مصابيح التنبيه الوامضة(

 تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال )في المقاعد الجانبية 
الخلفية فقط(

النظام الكامن للحماية من السرقة
أقفال آلية مع إقفال مركزي

إقفال آلي عن بعد
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية2
متاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين

فلتر الهواء المنّقي للمقصورة - كربون
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

نظام الدعم اإللكتروني للفرملة
زجاج - معّتم

مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين

 مّساحات زجاج خلفية عاملة على فترات فاصلة مع بخاخات رش 
)هاتشباك/واغن(

المقعد - مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات
المقعد - خلفي قابل للطي والتجزئة بنسبة 40/60

عمود عجلة قيادة - قابل للتعديل في 4 وضعيات
كمبيوتر معلومات الرحلة

 فوكس سيدان 2016،
هاتشباك وواغن

 فئة السيارات الصغيرة سيدان وهاتشباك وواغن1
ST ،الطرازات: أمبيانتي، تريند، سبورت، تايتينيوم

فوكس تايتينيوم هاتشباك. أزرق عميق التأثير. تجهيزات متوّفرة.

األبعاد والسعات
واغن هاتشباك بـ 5 أبواب سيدان بـ 4 أبواب الناحية الخارجية )ملم(
4,560 4,360 4,538 الطول
2,648 2,648 2,648 قاعدة العجالت
2,010 2,010 2,010 العرض
1,492 1,469 1,469 االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

993 993 993 حّيز الرأس
1,411 1,411 1,411 حّيز الكتفين
1,094 1,094 1,094 حّيز الساقين

الناحية الخلفية
1,000 963 962 حّيز الرأس
1,336 1,336 1,336 حّيز الكتفين
848 848 848 حّيز الساقين

السعات )لتر(
- 277 372 سعة األمتعة )مع إطار احتياطي بالحجم الكامل(

476 316 421 سعة األمتعة )مع إطار احتياطي صغير(
5 5 5 المقاعد

المحّركات4
 EcoBoost I-4 محّرك 

سعة 2.0 لتر
محّرك EcoBoost I-4 عالي 

القدرة سعة 1.5 لتر
 EcoBoost® I-4 محّرك

سعة 1.5 لتر
 Ti-VCT محّرك 

سعة 1.6 لتر 
250 ]184[ عند 5,500 182 ]134[ عند 6,000 150 ]111[ عند 6,000 125 ]92[ عند 6,300 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

345 عند 2,000 - 4,500 240 عند 1,600 - 5,000 240 عند 1,600 - 4,000 159 عند 4,500 األلوان الداخلية2عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الخارجية2

 برتقالي التانجرين أبيض مثّلج
رباعي الطبقات5

أزرق أيسبرغ*6 أحمر رياضي رايس

فّضي تكتونّي*

أزرق عميق التأثير* أزرق بليزرأزرق نايتروس

رمادي الليل القمري* 

رمادّي مغناطيسي*

فضي مونداست معدني*

أسود حالك6رمادي ستيلث

حجري فاتح متوّسط

 أسود فحمي/
برتقالي التانجرين

أحمر كاندي المعدني 
الخفيف والشفاف5

أسود فحمي

 أسود فحمي/
أزرق برفورمانس

 أسود فحمّي/
أحمر رياضي رايس

 أسود فحمي/
سموك ستورم دخانّي

بني كاريبو*

المّيزات المتوفرة2
عجالت من األلومنيوم قياس 18 بوصة

النظام النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل المدينة
مساعد الركن النشط 

وسائد هوائية3 - ستائر هوائية جانبية
إضاءة محيطية

مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID لإلضاءة العالية والمنخفضة
مثّبت السرعة

)LED( مصابيح مخّصصة تعمل في ضوء النهار

مصابيح أمامية للضباب
نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل بدون مفتاح

مساعد البقاء في خط السير مع إنذار البقاء في خط السير
فتحة سقف آلية

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
كاميرا للرؤية الخلفية

نظام إنذار محيطي للحماية من السرقة مع تحّسس اقتحام السيارة

*معدنّي.
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.RECARO Beteiligungs-GmbH عالمة تجارية مسّجلة لشركة RECARO إّن

المّيزات المتوفرة1
نظام الصوت - نظام Shaker™ Pro الصوتي

مقاعد رياضية "ريكارو" ®RECARO مكسّوة بالقماش
نظام استشعار عند الرجوع

ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

مجموعات التجهيزات المتوّفرة1
)60B( مجموعة اللمسات السوداء

)54C(  California Special ”مجموعة تجهيزات “كاليفورنيا سبيشل
)68B( مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات ملّونة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام ®AdvanceTrac للتحّكم اإللكتروني بالثبات

الوسائد الهوائّية3 - وسادة هوائية لركبة السائق، وسادة هوائية لحماية 
ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات، ووسائد هوائّية 

جانبية للمقاعد األمامية
الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع

الفرامل - فرامل قرصّية معّززة آلًيا على العجالت األربع
ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
للمقاعد الجانبية الخلفية

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

يتضّمن نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي: وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين3، ونوابض شّد 

مسبقة الضبط، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط 
حزام األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة 

االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي
كاميرا للرؤية الخلفية

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية1
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )2(

مكّيف الهواء
إضاءة محيطية )طرازات بريميوم(

نظام الصوت - منفذ إدخال إضافي
نظام الصوت - فاخر مؤّلف من راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص 

CD واحد وساعة
مثّبت السرعة

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
)EcoBoost سعة 2.3 لتر )طرازات EcoBoost® I-4 - المحّرك

)GT سعة 5.0 لتر )طرازات Ti-VCT V8 محّرك
عمودا توازن في األمام والخلف

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق
مركز رسائل

المرايا - جانبية آلية، مع مرايا مضمنة كاشفة للزوايا غير المرئية
نوافذ وأقفال آلية لألبواب

)RWD( نظام الدفع بالعجالت الخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح1

نظام استشعار عند الرجوع
نظام توجيه إلكتروني معّزز آلياً مع إمكانية اختيار نمط المجهود

SYNC® نظام المزامنة
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة عمودياً

ناقل الحركة - يدوي بـ 6 سرعات

 موستانج 12016
فاستباك والقابلة للكشف

فئة السيارات الرياضية2
الطرازات: V6 و®EcoBoost وEcoBoost بريميوم وGT وGT بريميوم

موستانج V6. أبيض أكسفورد. تجهيزات متوّفرة.

المحّركات4
محّرك Ti-VCT V8 سعة 

5.0 لتر
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.3 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك 

سعة 3.7 لتر
421 ]310[ عند 56,500 325 ]239[ عند 55,500 304 ]224[ عند 6,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

530 عند 54,250 439 عند 53,000 380 عند 4,000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الداخلية1

األلوان الخارجية1

برتقالي كومبيتيشنأبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف6

أخضر غارد*

رمادّي مغناطيسي*6أزرق عميق التأثير*

أسود ظّلي7

بّني سرجّي داكنأحمر ريد الينسيراميك

 أصفر تريبل 
ثالثي الطبقات6

أبنوسي

أحمر رياضي رايس

فّضي آنغو*

*معدنّي.

األبعاد والسعات
قابلة للكشف فاستباك الناحية الخارجية )ملم(

4,784 4,784 الطول
2,720 2,720 قاعدة العجالت
1,916 
2,080

1,916 
2,080

 العرض -  بدون المرايا
مع المرايا

1,394 1,379 االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

956 955 حّيز الرأس
1,430 1,430 حّيز الكتفين
1,395 1,395 حّيز الردفين
1,131 1,131 حّيز الساقين )األقصى(

الناحية الخلفية
907 884 حّيز الرأس

1,135 1,327 حّيز الكتفين
1,111 1,203 حّيز الردفين
783 737 حّيز الساقين

السعات )لتر(
 2,245 2,346 سعة حجرة الركاب

324 383 سعة الحمولة
2,569 2,729 السعة الداخلية اإلجمالية

 )I-4( 58.7 
)V8/V6( 60.6

 )I-4( 58.7 
)V8/V6( 60.6

سعة خّزان الوقود

4 4 المقاعد



me.ford.com .تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إالّ ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود 
يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومباني.

 1تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 6ميزة بتكلفة إضافية. 

المّيزات المتوفرة2
مساعد الركن النشط

مثّبت السرعة التفاعلي ACC )يشتمل على نظام التعّرف على إشارات 
السرعة ومساعد البقاء في خّط السير(

مساعد البقاء في خّط السير
نظام إنذار محيطي للحماية من السرقة مع تحّسس اقتحام السيارة، 

واستشعار الميالن/االقتحام

مجموعات التجهيزات المتوّفرة2
)45B(  ICE 3 مجموعة تجهيزات
)45C(  ICE 4 مجموعة تجهيزات
)45K(  ICE 5 مجموعة تجهيزات
)45L(  ICE 6 مجموعة تجهيزات

)45F(  ICE 7 مجموعة تجهيزات
)68DA(  1 مجموعة التجهيزات التكنولوجية
)68DB(  2 مجموعة التجهيزات التكنولوجية

المّيزات القياسّية للسالمة واألمان2
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت

وسائد هوائية3 - لركبة السائق والراكب األمامّي
وسائد هوائية3 - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلتين

وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية
وسائد هوائية3 - ستائر هوائية جانبية
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

نظام شّل حركة المحّرك
 تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال )في المقاعد الجانبية 

الخلفية فقط(
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

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

المّيزات القياسية2
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )3(

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
مكبح إيقاف كهربائي

نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً
المحّرك - محّرك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر مع ناقل الحركة 

®SelectShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات )تايتينيوم(

المحّرك - iVCT I-4 سعة 2.5 لتر مع ناقل الحركة األوتوماتيكي 
)SEو S بـ 6 سرعات )في طرازات SelectShift

FWD نظام الدفع األمامي

مساعد اإلقالع على التالل
المرايا - مرايا جانبية آلية بلون الهيكل ومدّفأة مع مصابيح تأشير 

لالنعطاف مضّمنة
أقفال آلية

المقعد - خلفي قابل للطي والتجزئة بنسبة 40/60
إطار احتياطي - لتوفير المساحة

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً

فيوجن 2016
فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم1

الطرازات: S وSE وتايتينيوم

فيوجن S. فضي مونداست. تجهيزات متوّفرة.

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

4,871 الطول
2,850 قاعدة العجالت
1,842 العرض )بدون المرايا(
1,478 االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

996 حّيز الرأس
1,469 حّيز الكتفين
1,397 حّيز الردفين
1,126 حّيز الساقين )األقصى(

الناحية الخلفية
960 حّيز الرأس

1,444 حّيز الكتفين
1,384 حّيز الردفين
972 حّيز الساقين

السعات )لتر(
2,910 سعة حجرة الركاب
453 سعة الحمولة

3,363 السعة الداخلية اإلجمالية
63.0 سعة خّزان الوقود

5 المقاعد

المحّركات4
محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر

244 ]180[ عند 55,500 177 ]130[ عند 6,000 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
368 عند 53,000 237 عند 4,500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات6

أحمر الياقوت معدني مع أبيض مثّلج
طالء شفاف بلون خفيف6

أزرق عميق التأثير*6

فضي مونداست*6

أزرق بليزر

رمادّي مغناطيسي*6فّضي تكتونّي*6

أخضر غارد*6

رمادي ترابي فاتحديون السيراميك الفاتح 
المتوّسط

أسود فحمي

*معدنّي.أسود ظّلي6
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.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن

المّيزات المتوفرة2
AWD نظام الدفع بكافة العجالت

نظام ®Sony الصوتّي مع 12 مكّبراً للصوت
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند 

4CTA الرجوع
المحّرك - EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر

)SHO سعة 3.5 لتر )في EcoBoost V6 - المحّرك
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

نظام المالحة المضّمن في الراديو )مثبَّت بعد الشحن(
دّواسات قابلة للتعديل آلياً

حاجب آلي للوقاية من الشمس للزجاج الخلفي
نظام استشعار عند الرجوع 

مقاعد مكسوة بالجلد؛ مع قابلية التدفئة والتبريد في المقاعد األمامية
وسادات للمقاعد األمامية متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر 

Active Motion®

مجموعات التجهيزات المتوّفرة2
4)19A( مجموعة تجهيزات مساعدة السائق

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام ®AdvanceTrac للتحكم اإللكتروني بالثبات ونظام التحكم بالسيارة 

عند المنعطفات
 Safety Canopy® وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية، ونظام

للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور
الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع

الفرامل - فرامل قرصّية معّززة آلًيا على العجالت األربع
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

ميزة اإلنارة عند دخول السيارة
وحدة إرسال وتحّكم عن بعد مضّمنة في رأس المفتاح

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

 نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية
SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

هندسة قائمة على الحماية من االصطدامات الجانبية وتعزيز صالبة 
SPACE المقصورة

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية2
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )3(

مكّيف الهواء
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة 

MP3 على تشغيل ملفات
مثّبت السرعة

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
نظام توجيه إلكتروني مّعزز آلياً

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
FWD نظام الدفع األمامي

نوافذ وأقفال آلية لألبواب

)SHOوليمتد و SEL نظام التشغيل عن بعد )في
مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 6 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر 

قابل للضبط يدويًا
المقعد - خلفي قابل للطي والتجزئة بنسبة 40/60

نظام المزامنة ®SYNC مع شاشة LCD قياس 4.2 بوصة في لوحة 
 العدادات ومؤشرات القيادة والّلوحة المركزية، إضافة إلى مفاتيح تحكم 

بـ 5 اتجاهات في عجلة القيادة
عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً

نظام توجيه عزم الدوران 
ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

توروس 2016
فئة سيارات السيدان الكبيرة الحجم1

SHOو ليمتد و SELو SE :الطرازات

توروس SE. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة.

المحّركات5
محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

370 ]272[ عند 65,500 245 ]100[ عند 65,500 291 ]215[ عند 6,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 63,000 368 عند 63,000 344 عند 4,000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

5,154 الطول
2,867 قاعدة العجالت
1,935 العرض )بدون المرايا(
1,543 االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

991 حّيز الرأس
1,471 حّيز الكتفين
1,430 حّيز الردفين
1,123 حّيز الساقين )األقصى(

الناحية الخلفية
960 حّيز الرأس

1,445 حّيز الكتفين
1,417 حّيز الردفين
968 حّيز الساقين

السعات )لتر(
2,895 سعة حجرة الركاب
569 سعة الحمولة

3,464 السعة الداخلية اإلجمالية
75.0 
72.0

FWD سعة الوقود - نظام الدفع األمامي 
AWD نظام الدفع بكافة العجالت

5 المقاعد

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات7

أبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف7

فّضي آنغو* أزرق الجينز*8

أسود فحمي/رمادي مايان9أسود فحميديون

رمادّي مغناطيسي*

بني كاريبو*

برونزي نارّي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف7

*معدنّي.أسود ظّلي8

أخضر غارد*8
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فلكس EL إكسبيديشن/إكسبيديشن إكسبلورر
SE وSEL وليمتد XL وXLT وليمتد وكينج رانش ®King Ranch وبالتينوم إكسبلورر وXLT وليمتد وسبورت الطرازات

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
 291 ]214[ عند 36.500

344 عند 34.000

 محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 390 ]287[ عند 25.250

629 عند 22.750

 محّرك 3Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
 294 ]216[ عند 36.500

346 عند 4.000

 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.( المحّرك القياسّي
عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 370 ]272[ عند 4.35.500

475 عند 4.33.500

—  محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 370 ]272[ عند 4.35.500

475 عند 4.33.500

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات  ناقل الحركة األوتوماتيكّي SelectShift بـ 6 سرعات 

)ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات متوّفر(
ناقل الحركة

— — —  ناقالت الحركة المتوّفرة

نظام الدفع األمامي/نظام الدفع بكافة العجالت Control Trac® نظام الدفع الخلفّي/نظام التحّكم بالدفع على العجالت األربع نظام الدفع األمامي/نظام الدفع الرباعّي الذكّي هيكلية نظام نقل الحركة
ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، 
ونظام Safety Canopy للسالمة في الصفوف الثالثة مع ستائر هوائية جانبّية 

وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، 
ونظام Safety Canopy للسالمة في الصفوف الثالثة مع ستائر هوائية جانبّية 

وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة الراكب األمامّي، 
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، ونظام Safety Canopy للسالمة في 

الصفوف الثالثة مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور

الوسائد الهوائّية

5.125 5.609/5.233 5.037 الطول )ملم(
2.994 3.327/3.022 2.866 قاعدة العجالت )ملم(
2.256 2.331 2.292 العرض )مع المرايا( )ملم(
1.726 1.973/1.960 1.777 االرتفاع )ملم(

6.7 7.8 6.7 سعة المقاعد
1.662/1.662 1.708/1.701 —  المسافة بين العجالت 

)ملم( )في األمام/في الخلف(
 1.010/1.006 )974، الصف الثالث( 1.029/1.061 )982، الصف الثالث(

EL )1.009/1.004 )966، الصف الثالث
1.030/1.051 )960، الصف الثالث( حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.476/1.483 )1.290، الصف الثالث(  1.617/1.606 )1.318، الصف الثالث(
EL )1.617/1.606 )1.704، الصف الثالث

1.550/1.562 )1.292، الصف الثالث( حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.398/1.409 )1.044، الصف الثالث(  1.522/1.506 )1.273، الصف الثالث(
EL )1.522/1.506 )1.316، الصف الثالث

1.442/1.455 )1.035، الصف الثالث( حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.082 )كحّد أقصى(/1.125 )847، الصف الثالث( 994/1.093 )957، الصف الثالث( 1.090 )كحّد أقصى(/1.004 )814، الصف الثالث( حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(
4.412 4.765/4.539 4.255 سعة حجرة الرّكاب )لتر(

1.557/3.065 )528، الصف الثالث( 1.224/2.355 )6426، الصف الثالث(
EL )2.420/3.703 )1.207، الصف الثالث

1.243/2.314 )5،595 الصف الثالث(   سعة الحمولة )لتر(
)خلف الصف األّول/الصف الثاني(

70.4 106.0 
EL 127.0

70.0 سعة خزان الوقود )لتر(

2.041 4.173 907 قّوة سحب المقطورة )الحّد األقصى، كلغ(1

إدج إسكيب إيكوسبورت
SE وSEL وتايتينيوم وسبورت S وSE وتايتينيوم أمبيانتي وتريند وتايتينيوم الطرازات

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر
 253 ]186[ عند 25.500

378 عند 22.500

 محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر
 171 ]125[ عند 26.000

230 عند 24500

 محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.5 لتر
 112 ]82[ عند 26.300

142 عند 24.500

 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.( المحّرك القياسّي
عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
 283 ]208[ عند 26.500

340 عند 23.000

 محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر
 340 ]250[ عند 23.000

542 عند 23.000

 محّرك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
 240 ]177[ عند 25.300

366 عند 2.700 - 24.500

—  المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات —  ناقل الحركة

— —  ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات؛ ناقل حركة أوتوماتيكي
®SelectShift بـ 6 سرعات

ناقالت الحركة المتوّفرة

نظام الدفع األمامي/نظام الدفع بكافة العجالت نظام الدفع األمامي/نظام الدفع الرباعّي الذكّي نظام الدفع األمامي هيكلية نظام نقل الحركة
ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق والراكب 
األمامّي، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، ونظام Safety Canopy للسالمة 

مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسادة هوائية لركبة السائق، وسائد 
هوائية جانبية للمقاعد األمامية، ونظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر 

هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلة واحدة كميزة قياسّية؛ وسائد هوائّية جانبية 
للمقاعد األمامية وستائر هوائّية جانبّية في صّفين كمّيزات متوّفرة

الوسائد الهوائّية

4.779 4.524 3.998 الطول )ملم(
2.849 2.690 2.521 قاعدة العجالت )ملم(
2.179 2.077 2.057 العرض )مع المرايا( )ملم(
1.742 1.701 1.645 االرتفاع )ملم(

5 5 5 سعة المقاعد
1.643/1.645 1.563/1.565 —  المسافة بين العجالت )ملم( 

)في األمام/في الخلف(
1.023/1.020 991/1.013 971/1.008  حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.536/1.531 1.404/1.421 1.302/1.355  حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.461/1.420 1.331/1.392 —  حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1.081 )كحّد أقصى(/1.030 934/1.027 956/1.043 حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(
3.225 2.778 — سعة حجرة الرّكاب )لتر(

1.111/2.078 456/1.653 362/705  سعة الحمولة )لتر(
)خلف الصف األّول/الصف الثاني(

68.1 — —  سعة خزان الوقود )لتر(

1.588 1.588 —  قّوة سحب المقطورة 
)الحّد األقصى، كلغ(1

 1مجّهزة بالشكل المالئم. قد تُطّبق بعض القيود. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3باالستناد إلى تقديرات الواليات المّتحدة للعام 2016. 

4تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 5بما في ذلك حّيز التخزين تحت األرضية الخلفية. 6مع حّيز تحميل خلفي تحت األرضية يستوعب 141.5 لتراً.

.King Ranch, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة King Ranch ”كينج رانش“

المقارنة بين سيارات فورد المتعّددة االستعماالت

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.
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إيكوسبورت تايتينيوم. أحمر مارس. تجهيزات متوّفرة.

 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 5البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مجموعات التجهيزات المتوّفرة4٫2
مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية 12 تشتمل على جارور تخزين قابل 

للسحب تحت مقعد الراكب األمامي، راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل 
لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و4 مكّبرات للصوت، نظام 
مصابيح التوقف الطارئ الوامضة، نوافذ خلفية آلية، وعجالت مصنوعة من 

 205/60R16 1 قياس 16 بوصة مع إطارات Style مزيج معدني بتصميم
شعاعية لكافة الطرقات

مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية 14 تشتمل على عجالت 
مصنوعة من مزيج معدني بتصميم Style 1 قياس 16 بوصة مع إطارات 

205/60R16 شعاعية لكافة الطرقات

مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية 15 تشتمل على مصابيح عاملة 
بتقنية “واجهة التحكم الرقمي باإلنارة” DALI، وعلى لمسات تزيينية 
مطلّية بلون سانست الفضي على لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة، 

وفتحات التهوية، وفرش األبواب الداخلي، وعجلة القيادة
مجموعة تجهيزات فلكس الترويجية 16 تشتمل على مقاعد مكسوة 
بالجلد مع لمسات مثّقبة، جلد داكن مع كسوة حمراء، متاكئ للذراع ناعمة 

الملمس لألبواب األمامية، ومتاكئ للذراع من الفينيل لألبواب الخلفية

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
متاكئ رأس للمقاعد الجانبية قابلة للتعديل في وضعيتين

أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت
 وسائد هوائية3 - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلة 

واحدة فقط
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

نظام شّل حركة المحّرك
 تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال )في المقاعد الجانبية 

الخلفية فقط(
عارضات جانبية في األبواب ضد االصطدامات الجانبية

المّيزات القياسية2
نظام مّدخر لطاقة البطارية

 مصّدان أمامي وخلفّي علوّيان بلون الهيكل مع مصّدين سفليين 
باللون األساسي

 ABS الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق 
)ناقل الحركة اليدوي(

الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS ونظام التحّكم اإللكتروني 
بالثبات ESC، مع مساعد اإلقالع على التالل )ناقل الحركة األوتوماتيكي(

كونسول مركزي
حجيرة قّفازات مبّردة

حاجبان للشمس مع مرايا زينة للسائق والراكب األمامي
EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

مصابيح التوقف الطارئ الوامضة )مصابيح التنبيه الوامضة(
مشابك أمامية وخلفية للسحب

جارور تخزين قابل للسحب تحت مقعد الراكب األمامي
عمود توازن أمامي

ميزة التحّكم بموازنة المصابيح األمامية
زجاج خلفي قابل للتدفئة

زجاج أمامي صفائحي آمن
مشابك تثبيت في حّيز الحمولة

المرايا - مرايا جانبية آلية مع مصابيح تأشير لالنعطاف ومرايا مضّمنة 
للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية

أقفال آلية لألبواب
فرامل آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية

ميزة فتح باب الصندوق آلياً
مصابيح ضباب خلفية

مّساحة للزجاج الخلفي تعمل على فترات فاصلة
المقعد - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في وضعيتين

المقاعد - مقاعد أمامية مقّعرة قابلة لالنحناء يدوياً
المقعد - مقعد خلفي مجّزأ بنسبة 60/40 قابل للطّي

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
إنارة مع ميزة التعتيم المتدّرج

زجاج معّتم

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

تشيل*أبيض ماسي 

أزرق كينتك*

فضي مونداست*

برونز ذهبي*

أسود نمري*دخانّي*

أسود فحميرمادي محايد دافئ

أصفر ساطع

رمادي ظّلي داكن

أحمر مارس*

المحّرك5
محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.5 لتر

112 ]82[ عند 6٫300 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

142 عند 4٫500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

3٫998 الطول
2٫521 قاعدة العجالت
1٫765 
2٫057

 العرض -  بدون المرايا
مع المرايا

1٫645 االرتفاع

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

1٫008 حّيز الرأس
1٫355 حّيز الكتفين
1٫043 حّيز الساقين

الناحية الخلفية
971 حّيز الرأس

1٫302 حّيز الكتفين
956 حّيز الساقين

السعات )لتر(
705 
362

 سعة الحمولة - 
 وراء المقاعد األمامية
وراء المقاعد الخلفية

5 المقاعد

إيكوسبورت 2016
 فئة السيارات المتعددة االستعماالت الصغيرة الحجم1

الطرازات: أمبيانتي، تريند، تايتينيوم

*معدنّي.

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.



me.ford.com  1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 5البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6ميزة بتكلفة إضافية. 

المّيزات المتوفرة2
عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 19 بوصة

مساعد الركن النشط
مثبت السرعة التفاعلي

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID لإلضاءة العالية والمنخفضة

BLIS® نظام المعلومات الخاصة بالزوايا غير المرئية
المحّرك - EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر

باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدوياً ويتّم تنشيطه بالقدم
مقاعد مكسّوة بالجلد

LED مصابيح خلفية عاملة بتقنّية
مقاعد مكسّوة جزئياً بالجلد الفاخر

باب صندوق آلي
فتحة سقف بانورامية آلية

سكك سقفية فضية

مجموعات التجهيزات المتوّفرة4٫2
مجموعة تجهيزات الركن 

مجموعة تجهيزات الركن المعّززة
مجموعة تجهيزات الطاقة

مجموعة تجهيزات األسلوب
مجموعة تجهيزات األسلوب المعّززة

مجموعة التجهيزات األساسية لقضيب القطر

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
وسادة هوائية3 - لركبة السائق

وسائد هوائية3 -  ستائر هوائية جانبية في الصفين األول والثاني
وسائد هوائية3 - أمام السائق والراكب األمامي

وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية
الفرامل - آلية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

نظام الدعم اإللكتروني للفرملة
ESC نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

المقاعد - تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

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

المّيزات القياسية2
عمود عجلة قيادة قابل للتعديل في 4 وضعيات

مكّيف هواء
مأخذ طاقة إضافي في حّيز األمتعة

فلتر الهواء المنّقي للمقصورة
كونسول مركزي مع حاملتي أكواب وحّيز تخزين

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

المحّرك - iVCT I-4 سعة 2.5 لتر
مصابيح للضباب أمامية وخلفية

نظام تشغيل المحّرك بدون مفتاح مع زرّ التشغيل/اإليقاف
عجلة قيادة مغّلفة بالجلد

المرايا - مرايا جانبية آليّة مدفأة مع مصابيح تأشير لالنعطاف
كونسول علوي مع حاملة للنظارات الشمسّية

مقعد - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 6 وضعيات مع مسند ألسفل 
الظهر قابل للضبط يدويًا

مقعد - خلفي مجّزأ بنسبة 60/40
ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

إسكيب 2016
 فئة السيارات المتعددة االستعماالت الصغيرة الحجم1

الطرازات: S وSE وتايتينيوم

إسكيب SE. فضي مونداست. تجهيزات متوّفرة.

المحّركات5
محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر

240 ]177[ عند 5٫300 171 ]125[ عند 6٫000 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.( 
366 عند 4٫500-2٫700 230 عند 4٫500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.( 

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

4٫524 الطول
2٫690 قاعدة العجالت
1٫838 
2٫077 
1٫906

 العرض -  بدون المرايا
 مع المرايا

مع المرايا مطوّية
1٫701 االرتفاع )من دون الخيارات(
709 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض

1٫080 عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

1٫013 حّيز الرأس
1٫421 حّيز الكتفين
1٫392 حّيز الردفين
1٫027 حّيز الساقين

الناحية الخلفية
991 حّيز الرأس

1٫404 حّيز الكتفين
1٫331 حّيز الردفين
934 حّيز الساقين

السعات )لتر(
1٫653 سعة الحمولة - سعة األمتعة األكبر

5 المقاعد

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

أخضر إنستينكت*6

برتقالي عين النمر*6 أبيض مثّلج

أزرق عميق التأثير*6

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف6

رمادّي مغناطيسّي*6

أحمر رياضي رايس

فضي مونداست*6

أسود فحميحجري فاتح متوّسط

أزرق بليزر

أسود حالك6

نحاسّي بالس*6

*معدنّي.

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.



me.ford.com

المّيزات المتوفرة2
مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
 نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار 

عند الرجوع
نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من ™4INVISION في متكأي الرأس

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
مساعد الركن النشط المحّسن مع أجهزة استشعار جانبية لركن المركبة

باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدوياً ويتّم تنشيطه بالقدم
كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخ

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد
 مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع ميزة التحّكم التلقائي 

باإلضاءة العالية
أحزمة أمان خلفية قابلة لالنتفاخ للمقاعد الجانبية 

نظام البقاء في خّط السير
نظام المالحة المضّمن في الراديو

ميزة التشغيل عن بعد
سكك جانبية للحاملة السقفية

MyFord Touch® مع تقنية SYNC نظام المزامنة
Vista Roof® فتحة السقف

العجالت - من األلومنيوم المصقول قياس 18 بوصة
العجالت - من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية 

بالفوالذ المقاوم للصدأ بلون داكن 
العجالت - فاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة قياس 21 بوصة

مجموعات التجهيزات المتوّفرة5٫2
)60A( مجموعة أكسسوارات الحمولة

)53G( مع نظام التحّكم بالمقطورة II مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة
)51D( مجموعة تجهيزات السائق

)51G( مجموعة التجهيزات التكنولوجية
)65U( مجموعة التجهيزات العملّية

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

 بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( ونظام التحكم بالمركبة 
عند المنعطفات

وسائد هوائية3 - لركبة السائق
وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية

وسائد هوائية3 - وسادة هوائّية لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في 
باب حجيرة القّفازات

وسائد هوائية3 - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية 
وجهاز استشعار حاالت التدهور

نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي
الفرامل - فرامل قرصية آلّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

ABS لالنغالق

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل من حيث االرتفاع

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب 
األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين3

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية2
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )4( 

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة 
على تشغيل ملفات MP3 و6 مكّبرات للصوت

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
المحّرك - EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر )SE وSEL وتايتينيوم(

المحّرك - EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر )سبورت(
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

المرايا - جانبية آلّية، مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية

نوافذ آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة للمقاعد األمامية
 المقعد - مقعد خلفي طويل قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجّزأ 

بنسبة 60/40
أزرار ضبط لمثّبت السرعة مضمنة في عجلة القيادة

 نظام المزامنة ®SYNC مع شاشة LCD ملّونة قياس 4.2 بوصة في 
الّلوحة المركزّية 

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

إدج 2016
 فئة السيارات المتعددة 

 االستعماالت المتوّسطة الحجم1
الطرازات: SE وSEL وتايتينيوم وسبورت

إدج SEL. فّضي آنغو. تجهيزات متوّفرة.

 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 5يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 6البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7ميزة بتكلفة إضافية. 

.VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن

برونزي نارّي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف7

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات7

أصفر التوابل إلكتريك*أبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف7

أزرق مدهش*

رمادّي مغناطيسّي*فّضي آنغو*أزرق كونا

أسود ظّلي

سيراميك

أبنوسي

كونياكديون

المحّركات6
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر

283 ]208[ عند 6.500 340 ]250[ عند 3.000 253 ]186[ عند 5.500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
340 عند 3.000 340 عند 3.000 378 عند 2.500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

4.779 الطول
2.849 قاعدة العجالت
1.928 
2.179

 العرض -  بدون المرايا
مع المرايا

1.742 االرتفاع
755 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض
794 ارتفاع الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة

1.178 عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

1.020 حّيز الرأس
1.531 حّيز الكتفين
1.420 حّيز الردفين
1.081 حّيز الساقين )األقصى(

الناحية الخلفية
1.023 حّيز الرأس
1.536 حّيز الكتفين
1.461 حّيز الردفين
1.030 حّيز الساقين

السعات )لتر(
2.078 
1.111

خلف الصف الخلفّي سعة الحمولة -  خلف الصف األمامّي
68.1 سعة خّزان الوقود

5 المقاعد

*معدنّي.

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.
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األلوان الخارجية2

إكسبلورر 2016 الجديدة
 فئة السيارات المتعددة االستعماالت الكبيرة الحجم1

الطرازات: إكسبلورر وXLT وليمتد وسبورت

إكسبلورر XLT. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة.

األلوان الداخلية2

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات8

أبيض أكسفورد

برونزي نارّي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف8

أزرق الجينز*9

أسود ظّلي9

أخضر غارد*9

فّضي آنغو*

أسود أبنوسّيترابّي فاتح جداً

رمادّي مغناطيسّي*

بني كاريبو*

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف8

 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 5مع حّيز تخزين تحت األرضية الخلفية. 6باالستناد إلى تقديرات الواليات المّتحدة للعام 2016. 7تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 8ميزة بتكلفة إضافية. 9جديد للعام 2016. 

.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن .VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن

المّيزات المتوفرة2
مساعد الركن النشط

مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من 
اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

سّجاد لألرضية لكافة األحوال الجوية في الصّفين 
األّول والثاني

نظام الصوت - نظام ®Sony الصوتّي الفاخر مع 
12 مكّبراً للصوت

 نظام الصوت - نظام صوت فاخر مع 
9 مكّبرات للصوت

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 
®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع

نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من 
™4INVISION في متكأي الرأس

فتحة سقف مزّودة بلوحين
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

المحّرك - EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر
باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدوياً ويتّم 

تنشيطه بالقدم
نظام استشعار أمامي

كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخ
أحزمة أمان خلفية قابلة لالنتفاخ في المقاعد 

الجانبية الخلفّية
 نظام الدفع الذكي بكافة العجالت مع 

 Terrain نظام القيادة بحسب التضاريس
™Management System ونظام ضبط السرعة 

Hill Descent Control™ على المنحدرات

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
مصابيح LED للضباب

نظام المالحة المضّمن في الراديو
عمود عجلة قيادة قابل آلياً للسحب باتجاه 

السائق ولإلمالة عمودياً
 نظام المزامنة ®SYNC مع تقنية 

MyFord Touch®

 العجالت - من األلومنيوم المصقول قياس 
20 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات 

®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم بالميالن 

®Roll Stability Control™(  RSC( ونظام 

التحكم بالمركبة عند المنعطفات
وسادة هوائية3 - واقية لركبة الراكب األمامي

وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية
 Safety Canopy® وسائد هوائية3 - نظام

للسالمة مع ستائر هوائية جانبية وجهاز 
استشعار حاالت التدهور

نظام مّدخر لطاقة البطارية مع ميزة تأخير 
انطفاء المصابيح األمامية

الفرامل - فرامل قرصية آلّية للعجالت األربع مع 
ABS نظام الفرامل المانع لالنغالق

ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء 

اإلطار االحتياطي( 
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت 

كراسي أمان األطفال

 Personal Safety نظام السالمة الشخصية
™System للسائق والراكب األمامي مع وسائد 

هوائية أمامية تعمل على مرحلتين3
كاميرا للرؤية الخلفّية بزاوية 180 درجة وبّخاخ

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
 SOS Post-Crash Alert System™ نظام

لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

المّيزات القياسية2
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )4(

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل 
 MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD لقرص

و6 مكّبرات للصوت
مصابيح أمامية تعمل تلقائياً

أزرار إضافية خلفية للتحكم بالمكّيف
مثّبت السرعة

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال 
غطاء داخلي للفوهة

نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً
المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

FWD نظام الدفع األمامي
مساعد اإلقالع على التالل

نظام تعليق مستقّل أمامّي وخلفّي
مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع مصابيح 

اإلضاءة العالية عاملة بالهالوجين
LED مصابيح خلفية عاملة بتقنّية

المرايا - جانبية آلّية، مع مرايا مضّمنة كاشفة 
للزوايا غير المرئية

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
نوافذ آلية وأقفال آلية لألبواب مع ميزة الفتح/

اإلغالق بكبسة واحدة لنافذة السائق
نظام استشعار عند الرجوع

سكك جانبية للحاملة السقفية
المقاعد - أمامية مقّعرة مع متاكئ للرأس قابلة 

للضبط في 4 وضعيات

 المقعد - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 
6 وضعيات

المقعد - مقعد في الصّف الثاني مجزأ بنسبة 
40/60 وقابل للطّي والتسطيح الكامل؛ مقعد 

في الصّف الثالث مجزأ بنسبة 50/50 وقابل 
للطّي والتسطيح الكامل

أزرار ضبط في عجلة القيادة لمثّبت السرعة 
ونظام الصوت ومفاتيح تحّكم بـ 5 اتجاهات )2(

نظام التحكم بالمقطورة
ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي 

®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 

الحركة في عجلة القيادة

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

5.037 الطول
2.866 قاعدة العجالت
2.005 
2.292 
2.095

 العرض -  بدون المرايا
 مع المرايا

مع المرايا مطوّية
1.777 االرتفاع
 198 الخلوص األرضي األدنى
791 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض
787 ارتفاع الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة

1.186 عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية

الناحية الداخلية )ملم(
الصف األول

1.051 حّيز الرأس
1.562 حّيز الكتفين
1.455 حّيز الردفين
1.090 حّيز الساقين )األقصى(

الناحية الداخلية )ملم(
الصف الثاني

1.030 حّيز الرأس
1.550 حّيز الكتفين
1.442 حّيز الردفين
1.004 حّيز الساقين

الصف الثالث
960 حّيز الرأس

1.292 حّيز الكتفين
1.035 حّيز الردفين
814 حّيز الساقين

السعات )لتر(
2.314 
1.243 
5595

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

70.0 سعة خّزان الوقود
7 .6 المقاعد

المحّركات6
محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

370 ]272[ عند 75.500 294 ]216[ عند 6.500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 73.500 346 عند 4.000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.( 

*معدنّي.

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.
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للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

المّيزات المتوفرة2
محور خلفّي محدود االنزالق بنسبة 3.73

سّجاد لألرضية لكافة المواسم
BLIS® نظام المعلومات الخاصة بالزوايا غير المرئية

Control Trac® نظام التحّكم بالدفع على العجالت األربع
نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من ™4INVISION في متكأي الرأس

نظام المالحة المضّمن في الراديو

عتبات جانبية آلية السحب
فتحة سقف آلية

ميزة التشغيل عن بعد
المقاعد - مقّعرة في الصّف الثاني

العجالت - من األلومنيوم المصقول قياس 22 بوصة )بما في ذلك نظام 
)CCD التخميد المتكّيف باستمرار

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 
)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية3 - أمامية تعمل على مرحلتين

وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية
وسائد هوائية3 - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية 

وجهاز استشعار حاالت التدهور
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي
 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

ABS لالنغالق

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

نظام الدخول بدون مفتاح
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(
نظام التحكم بالدفع

نظام التحكم بالمقطورة

المّيزات القياسية2
محور خلفي غير محدود االنزالق بنسبة 3.15 )إكسبيديشن 4x2 فقط( 

 4x4 محور خلفي غير محدود االنزالق بنسبة 3.31 )إكسبيديشن
وإكسبيديشن 4x2  EL فقط( 

محور خلفّي محدود االنزالق بنسبة 3.73 )إكسبيديشن 4x4  EL فقط(
4x4 صفائح سفلية واقية لطراز

مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )3(
مكيف هواء مع أزرار تحكم خلفية إضافية

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع 6 مكّبرات للصوت
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً
المحّرك - EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر

مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة
المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
النظام الكامن لفتح األبواب مع نظام التشغيل بكبسة زّر )ليمتد، كينج 

رانش، وبالتينوم(

 نوافذ آلية وأقفال آلية لألبواب مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة 
لنافذة السائق

مصابيح أمامية رباعية الشعاعات مع عاكس وميزة إضاءة المصابيح 
األمامية تلقائياً عند تشغيل المّساحات

كاميرا للرؤية الخلفية
)RWD( نظام الدفع بالعجالت الخلفية

المقاعد - مقّعرة في الصف األول مع مقعد السائق قابل لالنحناء 
وللتعديل آلياً في 6 وضعيات مع مسند يدوّي ألسفل الظهر؛ مقعد الصف 

الثاني مجزأ بنسبة 40/20/40 )مع ميزة انزالق المقعد األوسط 
®CenterSlide( وقابل لالنحناء؛ مقعد الصف الثالث مزّود بتقنية الطّي 

)XLT في ليمتد وكينغ رانش وبالتينوم؛ متوفر في( PowerFold® اآللّي
)XLTو XL(  SYNC® نظام فورد للمزامنة

نظام المزامنة SYNC مع تقنية ®MyFord Touch )ليمتد، كينج رانش، 
)XLT وبالتينوم؛ متوّفر في

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
مشابك سحب

ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات

 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 5البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6ميزة بتكلفة إضافية.

.King Ranch, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة King Ranch ”كينج رانش“ .VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن

2016  EL إكسبيديشن/إكسبيديشن
 فئة السيارات المتعّددة االستعماالت بالطول الممّدد1

الطرازات: XL وXLT وليمتد وكينج رانش ®King Ranch وبالتينوم

تصنيفات وزن المقطورةإكسبيديشن XLT. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة.
الحمولة القصوى

EL إكسبيديشن إكسبيديشن فئة السقاطة
4.173 كلغ 4.173 كلغ IV 4 الفئةx2
4.128 كلغ 4.173 كلغ IV 4 الفئةx4

إّن األوزان القصوى المبّينة هي للسيارات المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة 
وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

األبعاد والسعات
  EL إكسبيديشن 

4x4/4x2
 إكسبيديشن 

4x4/4x2 الناحية الخارجية )ملم(
5٫609 5٫233 الطول
3٫327 3٫022 قاعدة العجالت
986 986 البروز )في األمام(

1٫298 1٫226 البروز )في الخلف(
2٫001 
2٫331 
2٫024

2٫001 
2٫331 
2٫024

 العرض -  بدون المرايا
 مع المرايا

مع المرايا مطوّية
1٫973 1٫960 االرتفاع

203/211 204/212 الخلوص األرضّي األدنى
865/867 863/865 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض

866 874 ارتفاع الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة
1٫440 1٫440 عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية

15٫8 درجة/15٫3 درجة 18٫0 درجة/16٫3 درجة زاوية العبور
22٫5 درجة 22٫4 درجة/22٫2 درجة زاوية االقتراب

20٫4 درجة/20٫3 درجة 21٫8 درجة/21٫7 درجة زاوية االبتعاد

الناحية الداخلية )ملم(
الصف األول

1٫004 1٫006 حّيز الرأس
1٫606 1٫606 حّيز الكتفين
1٫506 1٫506 حّيز الردفين
1٫093 1٫093 حّيز الساقين )األقصى(

 
EL إكسبيديشن 

4x4/4x2
 إكسبيديشن 

4x4/4x2 الناحية الداخلية )ملم(
الصف الثاني

1٫009 1٫010 حّيز الرأس
1٫617 1٫617 حّيز الكتفين
1٫522 1٫522 حّيز الردفين
994 994 حّيز الساقين

الصف الثالث
966 974 حّيز الرأس

1٫704 1٫318 حّيز الكتفين
1٫316 1٫273 حّيز الردفين
957 957 حّيز الساقين

السعات )لتر(
3٫703 
2٫420 
1٫207

3٫065 
1٫557 
528

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

127٫0 106٫0 سعة خّزان الوقود
7٫8 7٫8 المقاعد

المحّرك5
محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر

390 ]287[ عند 5٫250 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
629 عند 2٫750 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الداخلية2

بني برونيللو

أبنوسي

بني ميسا براون ديون

األلوان الخارجية2

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات6

أبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف6

أزرق الجينز*أخضر األحجار الكريمة*

فّضي آنغو*

برونزي نارّي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف6

أسود ظّلي

*معدنّي.

رمادّي مغناطيسّي*
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فلكس 2016
 فئة السيارات المتعددة االستعماالت الكبيرة الحجم1

الطرازات: SE وSEL وليمتد

المّيزات المتوفرة2 فلكس SE. فّضي آنغو. تجهيزات متوّفرة.
كونسول أرضي في الصف الثاني

أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ للمقاعد الجانبية في الصّف الثاني
حجرة مبّردة في كونسول الصف الثاني

سّجاد لألرضية لكافة المواسم
AWD نظام الدفع بكافة العجالت

سقف بلونين متباينين

فتحة السقف ®Vista Roof المتعّددة األلواح
سكك جانبية للحاملة السقفية

المقاعد - مقعد طويل للصف الثاني مجّزأ بنسبة 40/40 قابل لالنحناء
 BSW العجالت - من األلومنيوم المطلّي اللّماع قياس 20 بوصة مع إطارات

من نوع P255/45R20 لكافة األحوال الجوية

مجموعات التجهيزات المتوّفرة4.2
محرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر متوفر في مجموعة التجهيزات 

303A/302A
 )86P( مجموعة تجهيزات المظهر

202A مجموعة التجهيزات
301A مجموعة التجهيزات

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية3 - جانبية للمقاعد األمامية

وسائد هوائية3 - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية 
وجهاز استشعار حاالت التدهور

 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

يتضّمن نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي: وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين3، ونوابض شّد 

مسبقة الضبط، وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط 
حزام األمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة 

االصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي
كاميرا للرؤية الخلفية

SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية2 
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )4(

ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة 

على تشغيل ملفات MP3 و6 مكّبرات للصوت
نظام إدارة طاقة البطارية

فلتر الهواء المنّقي للمقصورة
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً
المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

FWD نظام الدفع األمامي
 عجلة قيادة مغّلفة بالجلد مع أزرار ضبط نظام الصوت ومفاتيح تحّكم 

بـ 5 إتجاهات
تقنية ®MyFord مع شاشتين LCD ملّونتين قابلتين للتهيئة لجهة السائق 

قياس 4.2 بوصة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة وشاشة LCD ملّونة 
قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية، ومحور الوسائط مع 

منافذ USB بميزة الشحن الذكّي )2(

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
 نوافذ آلية وأقفال آلية لألبواب مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة 

لنافذة السائق
نظام استشعار عند الرجوع

المقاعد - مقّعرة في الصّف األّول
المقعد - مقعد طويل في الصّف الثاني مجزأ بنسبة 40/60 )مع ميزة 

الطّي التلقائي للجزء األصغر منه( إضافة إلى متكأ ذراع قابل للطّي 
وحاملَتي أكواب

 المقعد - مقعد طويل للصف الثالث قابل للطّي في األرضية ومجّزأ 
بنسبة 50/50

زجاج معّتم للصفين الثاني والثالث وباب الصندوق الخلفي
SYNC® نظام المزامنة

ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات
مصابيح أمامية تعمل تلقائياً مع المّساحات

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

5.125 الطول
2.994 قاعدة العجالت
1.927 
2.256 
2.035

 العرض -  بدون المرايا
 مع المرايا

مع المرايا مطوّية
1.726 
1.760

 االرتفاع -  بدون الخيارات
مع الخيارات

753 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض
789 ارتفاع الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة
988 عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية

الناحية الداخلية )ملم(
الصف األول

1.061 حّيز الرأس
1.483 حّيز الكتفين
1.409 حّيز الردفين
1.082 حّيز الساقين )األقصى(

الصف الثاني
1.029 حّيز الرأس
1.476 حّيز الكتفين
1.398 حّيز الردفين
1.125 حّيز الساقين

الصف الثالث
982 حّيز الرأس

1.290 حّيز الكتفين
1.044 حّيز الردفين
847 حّيز الساقين

السعات )لتر(
2.355 
1.224 
5426

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

70.4 سعة خّزان الوقود
6.7 المقاعد

المحّركات6
محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

370 ]272[ عند 75.500 291 ]214[ عند 6.500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 73.500 344 عند 4.000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 5مع حّيز تحميل خلفي تحت األرضية يستوعب 141.5 لتراً. 6باالستناد إلى تقديرات الواليات المّتحدة للعام 2016. 7تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 8ميزة بتكلفة إضافية. 9جديد للعام 2016.

 أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات8

أبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف8

فّضي آنغو*

 رمادي ترابّي داكن/أسود فحمّيديون
رمادي ترابّي فاتح

 أسود فحمّي/
رمادي ترابّي فاتح

رمادّي مغناطيسّي*

برونزي نارّي معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف8

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

أسود ظّلي9

*معدنّي.

أزرق كونا*9أزرق مدهش*9
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شاحنة الفان ترانزيت تورنيو كاستم ترانزيت كاستم
ترانزيت 150، ترانزيت 250، ترانزيت 350 الطراز األساسي، بريميوم الطراز األساسي الفئات

شاحنة فان M1 باص شاحنة فان المقصورات/التهيئات

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 274 ]201[ عند 6,500

339 عند 4,000

 محّرك TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر )منخفض القدرة(
 100 ]74[ عند 3,500

310 عند 1,300 - 2,100

 محّرك ®TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر )منخفض القدرة(
 100 ]74[ عند 3,500

310 عند 1,300 - 2,100

المحّرك القياسّي 
القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

—  محّرك TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر )متوّسط القدرة(
 125 ]92[ عند 3,500

350 عند 1,450 -2,000

 محّرك TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر )متوّسط القدرة(
 125 ]92[ عند 3,500

350 عند 1,450 -2,000

 المحّركات المتوّفرة
القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع ميزة أوفردرايف ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات ناقل الحركة

— — — ناقل الحركة المتوّفر

ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل

 أمامّية للسائق والراكب األمامّي،
جانبية للمقاعد األمامية وستائر هوائّية جانبّية 

 أمامّية للسائق والراكب األمامّي،
جانبية للمقاعد األمامية وستائر هوائّية جانبّية

 أمامّية للسائق )قياسّية(
وأمامّية للراكب األمامّي )اختيارّية(

الوسائد الهوائّية

2 9-8 3-2 سعة المقاعد

 6,985 )السقف المنخفض(؛ 10,111 )السقف المتوّسط(؛
13,797 )السقف المرتفع(

— 7,730 سعة الحمولة القصوى )لتر(

95,0 80,0 80.0 سعة خزان الوقود )لتر(

2,018  894 1,512 قدرة الحمولة القصوى )كلغ(1

2,994 2,252 3,370 قّوة السحب القصوى للمقطورة )كلغ(1

4,309-3,901 3,000 3,325 تصنيف GVWR األقصى )كلغ(1

5,443 5,100 5,325 تصنيف GCWR األقصى )كلغ(1

)LWB (؛ 3,750 )قاعدة العجالت الطويلةSWB 3,300 )قاعدة العجالت القصيرة )LWB (؛ 3,300 )قاعدة العجالت الطويلةSWB 2,933 )قاعدة العجالت القصيرة )LWB (؛ 3,300 )قاعدة العجالت الطويلةSWB 2,933 )قاعدة العجالت القصيرة قاعدة العجالت )ملم(

5,585 )قاعدة العجالت القصيرة SWB(؛ 6,035 )قاعدة العجالت الطويلة LWB(؛ 
6,758 )قاعدة العجالت الطويلة LWB الممّددة(

)LWB (؛ 5,539 )قاعدة العجالت الطويلةSWB 4,972 )قاعدة العجالت القصيرة )LWB (؛ 5,539 )قاعدة العجالت الطويلةSWB 4,972 )قاعدة العجالت القصيرة الطول اإلجمالي )ملم(

16 16 16 حجم العجالت )بوصة(

المقارنة بين شاحنات الفان ومركبات الواغن من فورد

1عند تجهيزها بالشكل المناسب. 
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شاحنة الفان ترانزيت كاستم. أزرق ستراتوسفير. تجهيزات متوّفرة.

ترانزيت كاستم 2016
 فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم1

الطرازات: شاحنة الفان بالطراز األساسّي

1تبعاً لتصنيفات فورد. 2احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4عند تجهيزها بالشكل المناسب. 5جديد للعام 2016.

األبعاد والسعات
 ترانزيت كاستم

LWB بقاعدة عجالت طويلة
 ترانزيت كاستم

SWB بقاعدة عجالت قصيرة األبعاد )ملم(
3,300 2,933 قاعدة العجالت
5,339 4,972 الطول

 2,020 )السقف المنخفض(
2,380 )السقف المرتفع(

 2,020 )السقف المنخفض(
2,380 )السقف المرتفع(

االرتفاع

1,986 1,986 العرض )بدون المرايا(
السعات )لتر(

 6,230 )السقف المنخفض(
7,730 )السقف المرتفع(

 5,360 )السقف المنخفض(
6,620 )السقف المرتفع(

الحمولة

80.0 80.0 سعة خّزان الوقود

القدرات4 )كلغ(
قدرة الحمولة القصوى تصنيف GVWR األقصى

1,510 3,325-2,700 )SWB ترانزيت كاستم )قاعدة عجالت قصيرة
1,440 3,325 )LWB ترانزيت كاستم )قاعدة عجالت طويلة

المحّركات3
 محّرك TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر 

)متوّسط القدرة(
 محّرك ®TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر 

)منخفض القدرة(
125 ]92[ عند 3,500 100 ]74[ عند 3,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

350 عند 2,000-1,450 310 عند 2,100-1,300 األلوان الداخليةعزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الخارجية

أحمر رياضي رايسأبيض مثّلج

أزرق بليزر

فّضي تكتونّي*

فضي مونداست*

أزرق عميق التأثير*

رمادّي مغناطيسّي*

أزرق ستراتوسفير*

أسود فحمّي

المّيزات القياسية
ً خزان وقود سعة 80 لترا

وسادة هوائية2 - أمام السائق
موّلد التيار المترّدد - 150 أمبير، للتشغيل القياسّي

بطارية - واحدة، للتشغيل القياسّي
صفائح جانبية تزيينية - باللون األساسّي

المصّد - خلفي، باللون األساسّي
CHMSL مصباح توقف مثّبت عالياً في الوسط

إضاءة داخلية قابلة للتهيئة - 30 دقيقة
نقطة وصل للعمالء

مصابيح تعمل في ضوء النهار
إعادة إقفال تلقائية لألبواب

مقابض األبواب - باللون األساسّي
بوق بنغمة مزدوجة

نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESP - يتضّمن نظام الفرامل المانع 
لالنغالق ABS، نظام التخفيف من خطر التدهور ROM، نظام دعم 

 ،HHA مساعد اإلقالع على التالل ،EBA الفرملة في الحاالت الطارئة
نظام التحكم بالدفع، ومصابيح التوقف الطارئ الوامضة

ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت
واقيات من الوحل في األمام

 فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خطأ 
)تتضّمن غطاء فوهة بدون قفل(

الشبكة األمامية - قضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود

مصابيح أمامية - عاملة بالهالوجين، موازنة يدوية
وحدة الفتح - واحدة

إنارة في حّيز الحمولة
ارتفاع منخفض للسقف

 المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل / الطّي آلياً، مدفأة مع مصابيح 
تأشير لالنعطاف 

مؤشر السرعة - ميل في الساعة/كلم في الساعة
مكبح يدوّي - ميكانيكي

وحدة تدفئة بإعادة توزيع الهواء الداخلي - في األمام
أشرطة عاكسة ألطراف األبواب الخلفية

نوابض شّد مسبقة الضبط لحزام األمان - جهة السائق والراكب األمامي
إطار احتياطي

تجهيزات بادئ التشغيل )20 درجة مئوية تحت الصفر(
عمود عجلة قيادة - قابل للتعديل في 4 وضعيات

حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي، غير مضائين
مجموعة أدوات

نظام فتح األقفال على مرحلتين
 النوافذ - نوافذ آلية في األمام مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة 

لجهة السائق
المّساحات - أمامية، تعمل على فترات فاصلة وبسرعات متغيرة

المّيزات المتوفرة
وسادة هوائية2 - أمام الراكب األمامي

موّلد التيار المترّدد - 210 أمبير، مصّمم للتشغيل الشاق )شاحنة الفان(
بطارية - مزدوجة، مصّممة للتشغيل الشاق

أبواب الحمولة - خلفية، تفتح بشكل جانبّي بزاوية 90 درجة
بابان جانبيان منزلقان

مفتاح مشترك لألساطيل
مصابيح للضباب - أمامية

أجهزة استشعار أمامية وخلفية للمساعدة على الركن )تشتمل على 
مصابيح أمامية للضباب(

 مجموعة تجهيزات المقاعد األمامية 2 - تشتمل على مقاعد من 
الفينيل للسائق والراكبين األماميين، مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً 

في 4 وضعيات مع ميزة االنحناء ومتكأ ذراع، مقعد للراكبين األماميين 
قابل للتعديل في وضعيتين مع مسند منفصل قابل للطّي ومتاكئ رأس 

أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين
مصابيح أمامية - مع ميزة االنحناء عند المنعطفات

 ارتفاع كبير للسقف )يشتمل على أضواء مالءمة للمقعد الخلفّي؛ 
 غير متوّفر مع باب الصندوق الخلفي، البابين الجانبيين المنزلقين أو 

العتبات الجانبية(

نظام اإلنذار بترك خّط السير - يشتمل على نظام مراقبة أداء السائق؛ لوحة 
العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 2، عجلة قيادة مغّلفة بالجلد، 

مصابيح أمامية تلقائية التعتيم مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، 
ومصابيح أمامية تعمل تلقائياً، ومّساحات متحّسسة للمطر، ومثّبت 

السرعة وكمبيوتر معلومات الرحلة
زجاج معّتم قليالً وزجاج قاتم للخصوصية )من العارضة B حتى الخلف(

محّول تيار كهربائي )230 فلط/150 واط؛ يشتمل على بطاريتين مصّممتين 
للتشغيل الشاق(

باب صندوق خلفّي )السقف المنخفض(
نظام إنذار يستوفي معايير “ثاتشام” Thatcham من الفئة األولى - 

يشتمل على وحدة تحّكم عن بعد لفتح الباب مع وحدتين للفتح، جهاز 
استشعار الميالن للحماية من السرقة، أقفال آلية مصّفحة بمزالج جامد، 

مقابض تمّسك داخلية؛ غير متوّفرة مع نوافذ الصف الثاني أو الثالث، أو 
النوافذ الخلفية غير المعّتمة

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

أسود ظّلي5

*معدنّي.
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تورنيو كاستم بريميوم. فّضي تكتونّي. تجهيزات متوّفرة.

تورنيو كاستم 2016
فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم1

)M1 الطرازات: الطراز األساسّي، بريميوم )باص

المّيزات القياسية
متاكئ رأس للمقاعد الخلفية قابلة للتعديل في وضعيتين

مقعد الصف الثاني لثالثة ركاب - يتضّمن تجهيزات ISOFIX لتثبيت 
كراسي األطفال ورباط علوّي للتثبيت

مقعد الصف الثالث لثالثة ركاب
خزان وقود سعة 80 لتراً

وسائد هوائية2 - أمام السائق والراكب األمامي
وسائد هوائية2 - ستائر هوائية جانبية

موّلد التيار المترّدد - 150 أمبير، للتشغيل القياسّي
بطارية - واحدة، للتشغيل القياسّي

صفائح جانبية تزيينية - باللون األساسّي
المصّد - خلفي، باللون األساسّي

CHMSL مصباح توقف مثّبت عالياً في الوسط
إضاءة داخلية قابلة للتهيئة - 30 دقيقة

نقطة وصل للعمالء
مصابيح تعمل في ضوء النهار

إعادة إقفال تلقائية لألبواب
مقابض األبواب - باللون األساسّي

بوق بنغمة مزدوجة
نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESP - يتضّمن نظام الفرامل المانع 

لالنغالق ABS، نظام التخفيف من خطر التدهور ROM، نظام دعم الفرملة 
في الحاالت الطارئة EBA، مساعد اإلقالع على التالل HHA، نظام التحكم 

بالدفع، ومصابيح التوقف الطارئ الوامضة
بادئ تشغيل كهربائّي

ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت
واقيات من الوحل في األمام

 فوهة تعبئة الوقود بدون نظام منع تزويد السيارة بالوقود بشكل خطأ 
)تتضّمن غطاء فوهة بدون قفل(

الشبكة األمامية - قضبان سوداء علوية وسفلية، وإطار سفلي أسود
مصابيح أمامية - عاملة بالهالوجين، موازنة يدوية

وحدة الفتح - واحدة
إنارة في حّيز الحمولة

ارتفاع منخفض للسقف
المرايا - مرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف

مؤشر السرعة - ميل في الساعة/كلم في الساعة
مكبح يدوّي - ميكانيكي

وحدة تدفئة بإعادة توزيع الهواء الداخلي - في األمام
أحزمة أمان خلفية بـ 3 نقاط تثبيت

أشرطة عاكسة ألطراف األبواب الخلفية
نوابض شّد مسبقة الضبط لحزام األمان - جهة السائق والراكب األمامي

أقفال آلية مصّفحة بمزالج جامد
إطار احتياطي

تجهيزات بادئ التشغيل )20 درجة مئوية تحت الصفر(
عمود عجلة قيادة - قابل للتعديل في 4 وضعيات

حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي، غير مضائين
مجموعة أدوات

نظام فتح األقفال على مرحلتين
 النوافذ - نوافذ آلية في األمام مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة 

لجهة السائق
المّساحات - أمامية، تعمل على فترات فاصلة وبسرعات متغيرة

المّيزات المتوفرة
موّلد التيار المترّدد - 210 أمبير، مصّمم للتشغيل الشاق )قياسّي في 

طرازات بريميوم(
بطارية - مزدوجة، مصّممة للتشغيل الشاق

نظام التحّكم بالتكييف - المقعد الخلفّي )يشتمل على مكّيف هواء يدوّي 
في المقعد األمامّي(

مجموعة تجهيزات المقاعد األمامية 17 - تشتمل على مقاعد من القماش 
للسائق والراكبين األماميين، مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات 

مع مسند يدوّي ألسفل الظهر، وميزة االنحناء، وإمالة الوسادة، ومتكأ ذراع، 
مقعد للراكبين األماميين قابل للتعديل في وضعيتين مع ميزة االنحناء، وميزة 

إمالة الوسادة، وطاولة، ومتاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في وضعيتين
نظام اإلنذار بترك خّط السير - يشتمل على نظام مراقبة أداء السائق؛ لوحة 

العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 2، عجلة قيادة مغّلفة بالجلد، 
مصابيح أمامية تلقائية التعتيم مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية، 

ومصابيح أمامية تعمل تلقائياً، ومّساحات متحّسسة للمطر، ومثّبت 
السرعة وكمبيوتر معلومات الرحلة

زجاج معّتم قليالً وزجاج قاتم للخصوصية )من العارضة B حتى الخلف(
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

محّول تيار كهربائي )230 فلط/150 واط؛ يشتمل على بطاريتين مصّممتين 
للتشغيل الشاق(

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(
مجموعة تجهيزات الرؤية - تشتمل على جهاز استشعار مستوى السائل 

في بخاخ الرّش، لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 1، مصابيح 
أمامية تعمل تلقائياً، مصابيح أمامية للضباب، مّساحات متحّسسة 

للمطر، وكمبيوتر معلومات الرحلة )غير متوّفرة في الطرازات األساسية(

1تبعاً لتصنيفات فورد. 2احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4عند تجهيزها بالشكل المناسب. 5جديد للعام 2016.

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

أحمر رياضي رايسأبيض مثّلج

أزرق بليزر

فّضي تكتونّي*

فضي مونداست*

أزرق عميق التأثير*

رمادّي مغناطيسّي*

أزرق ستراتوسفير*

أسود فحمّي

أسود ظّلي5

*معدنّي.

القدرات4 )كلغ(
قدرة الحمولة القصوى تصنيف GVWR األقصى

890 3,000 )SWB تورنيو كاستم )قاعدة عجالت قصيرة
880 3,000 )LWB تورنيو كاستم )قاعدة عجالت طويلة

المحّركات3
 محّرك TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر 

)متوّسط القدرة(
 محّرك ®TDCi Duratorq سعة 2.2 لتر 

)منخفض القدرة(
125 ]92[ عند 3,500 100 ]74[ عند 3,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

350 عند 2,000-1,450 310 عند 2,100-1,300 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
 تورنيو كاستم

LWB بقاعدة عجالت طويلة
 تورنيو كاستم

SWB بقاعدة عجالت قصيرة األبعاد )ملم(
3,300 2,933 قاعدة العجالت
5,339 4,972 الطول
2,020 2,020 االرتفاع
1,986 1,986 العرض )بدون المرايا(

السعات )لتر(
80.0 80.0 سعة خّزان الوقود
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شاحنة الفان ترانزيت 2016
فئة شاحنات الفان الكاملة الحجم1

الطرازات:  ترانزيت 150، ترانزيت 250، ترانزيت 350

شاحنة الفان ترانزيت 250 بسقف مرتفع بقاعدة عجالت طويلة LWB. أحمر رياضي رايس. تجهيزات متوّفرة.

 fleet.ford.com 1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2احرص دائماً على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. 3متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 4قد تُطّبق بعض القيود. 5يرجى زيارة موقع

لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 6ال تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود واألنابيب، إلخ... الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان. ستكون المركبة مجّهزة بنظام الوقود القياسّي العامل بالبنزين المثّبت في المصنع. تحويل المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/
البروبان يتطّلب تجهيزات إضافّية، عالوًة على قيام اختصاصّي من خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاّص بوحدة التحّكم بالمحّرك. يرجى مراجعة دليل الشراة الخاّص بالوقود البديل: www.ford.com/altfuelbuyersguide. ال تقّدم شركة فورد موتور كومباني أّي شهادة حول انبعاثات العادم أو 

االنبعاثات التبّخرية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. ال تزعم فورد أّن المركبة التي تّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السالمة األميركّية أو الكندّية. تقع المسؤولّية على عاتق الشركة المصّنعة عند المرحلة 
األخيرة )اختصاصّي تصنيع الهياكل، الميكانيكّي، اختصاصّي تعديل السيارات، أو الشركة المصّنعة في المراحل الالحقة( من أجل تحديد أّن أّي مركبة يتّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان تستوفي المعايير واألنظمة المحّلية في الواليات المّتحدة األميركّية، وتقع المسؤولّية 

على عاتق اختصاصّي تجهيز السيارات بالنسبة إلى العمالء خارج أميركا الشمالّية. 7إّن القدرات القصوى المبّينة هي للمركبات المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات 
إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. 8البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 9متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 10لألساطيل فقط. 

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 
)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن

وسائد هوائّية2 - أمامّية للسائق والراكب األمامّي، جانبية للمقاعد األمامية 
وستائر هوائّية جانبّية

 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

كاميرا للرؤية الخلفية مع مساعد وصل المقطورة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات المتوفرة3
3 قياسات للطول: العادّي، الطويل، وبالطول الممّدد

3 ارتفاعات للسقف: منخفض، متوّسط ومرتفع4
مأخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )في الخلف(

مفاتيح إضافّية - 2 )4 باإلجمال(
موّلد التيار المترّدد - عالي المتانة

علبة صّمامات كهربائّية إضافّية
نظام اإلنذار عند الرجوع

البطارية - بطارّيتان من األلياف الزجاجّية الماّصة AGM مصّممتان 
للتشغيل الشاق

AGM البطارية - بطارّية واحدة من األلياف الزجاجّية الماّصة
بابان جانبيان منزلقان 

مسّخن كتلة المحّرك
األرضّية - من السّجاد، في األمام

TBC نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة
مركز الرسائل - المستوى 1

المرايا - مرايا جانبّية قابلة للتعديل آلياً )ذراع طويل(
المرايا - مرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف 

)ذراع طويل أو قصير(
نظام التوصيالت الكهربائّية الخاص بالمركبة معّدل

نظام استشعار عند الرجوع
مفاتيح التجهيزات الالحقة )4(

العجالت - من األلومنيوم قياس 16 بوصة

حصرياً لألساطيل
تحديد السرعة القصوى عند 105 كلم في الساعة
تحديد السرعة القصوى عند 113 كلم في الساعة
تحديد السرعة القصوى عند 121 كلم في الساعة

مصابيح تعمل في ضوء النهار
المرايا - مرايا جانبّية يدوّية )ذراع طويل أو قصير(

المّيزات القياسية
 مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً - 1 في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة؛ 

1 في الكونسول المركزّي
خزان وقود سعة 95.0 لتراً

مكّيف هواء )يدوّي(
موّلد التيار المترّدد - 150 أمبيراً

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
عجلة احتياطية مع إطار بالحجم الكامل

A مقابض تمّسك في العارضة
مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين

المرايا - مرايا جانبية آلية بذراع قصير

أقفال آلية لألبواب
نوافذ آلية

نظام الدخول بدون مفتاح
باب منزلق للحمولة لجهة الراكب األمامّي )السقف المنخفض(

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
ناقل الحركة - ®SelectShift األوتوماتيكّي بـ 6 سرعات مع ميزة أوفردرايف

غطاء لألرضّية من الفينيل - في األمام
مساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة بسرعات متغّيرة

األبعاد والسعات
سعة الحمولة )لتر( الطول اإلجمالي )ملم( االرتفاع اإلجمالي )ملم( قاعدة العجالت )ملم( السقف المنخفض

6,985 5,585 2,123 3,300 ترانزيت 150

السقف المتوّسط
8,926 5,585 2,561 3,300 ترانزيت 150

10,111 6,035 2,558 3,750 ترانزيت 150

السقف المرتفع
11,447 6,035 2,797 3,750 ترانزيت 250
11,447 6,035 2,797 3,750 ترانزيت 350
13,797 6,758 2,780 3,750 EL 350 ترانزيت

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية9

بني كاريبو*أبيض أكسفورد

أزرق الجينز* أخضر األحجار الكريمة* 

أصفر باص المدرسة10

أسود ظّلي

رمادي الليل القمري*فّضي آنغو*

أحمر رياضي رايس

أسود فحمّيبيوتر

رمادّي مغناطيسّي*

*معدنّي.

مجموعات التجهيزات المتوّفرة5
)47B( مجموعة تجهيزات سيارات اإلسعاف

)85D(  )LED( مجموعة تجهيزات اإلضاءة في حّيز الحمولة
6 )98C( مجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان

)18D( مجموعة ترقية التجهيزات الخارجّية
)53B( مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسحب المقطورة

)96D( مجموعة تجهيزات الحماية لحّيز الحمولة

القدرات7 )كلغ(
تصنيف GVWR األقصى

3,901 ترانزيت 150 بسقف منخفض
3,901 ترانزيت 150 بسقف متوّسط
4,082 ترانزيت 250 بسقف مرتفع
4,309 ترانزيت 350 بسقف مرتفع
4,309 ترانزيت 350 بسقف مرتفع بالطول الممّدد

المحّرك8,3
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر

274 ]201[ عند 6,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
339 عند 4,000 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(
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F-150 رنجر
XL وXLT والريات وكينج رانش ®KING RANCH وبالتينوم وليمتد الطراز التجارّي وXL وXLT وليمتد ووايلد تراك الفئات

SuperCrew® ريجوالر كاب، سوبركاب وسوبركرو ريجوالر كاب، مقصورة “راب” والمقصورة المزدوجة المقصورات/التهيئات

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
 296 ]218[ عند 6,750

339 عند 5,250

 محّرك بنزين سعة 2.5 لتر
 163 ]122[ عند 5,500

225 عند 4,500

المحّرك القياسّي
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر
 390 ]287[ عند 5,500

525 عند 3,850

 محّرك ®EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 390 ]287[ عند 5,250

629 عند 2,750

 محّرك ديزل سعة 3.2 لتر
 200 ]147[ عند 3,000

470 عند 2,500-1,750

 محّرك ديزل )عالي القدرة( 
 سعة 2.2 لتر

 160 ]118[ عند 3,200
385 عند 2,500-1,600

 محّرك ديزل )عالي القدرة( 
 سعة 2.2 لتر

 160 ]118[ عند 3,200
385 عند 2,500-1,600

 محّرك ديزل )منخفض القدرة( 
 سعة 2.2 لتر

 150 ]110[ عند 3,700
375 عند 2,500-1,500

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 Ti-VCT V6 ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات مع ميزة السحب/القطر )محّرك 
سعة 3,5 لتر فقط(

— ناقل الحركة

 Ti-VCT V6 بـ 6 سرعات )غير متوّفر مع محّرك SelectShift® ناقل الحركة األوتوماتيكّي 
سعة 3,5 لتر(

ناقل حركة يدوّي بـ 5 سرعات؛ ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات ناقالت الحركة المتوّفرة

ABS فرامل قرصّية مهّواة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع متوّفر نظام الفرامل

 أمامّية للسائق والراكب األمامّي األيمن تعمل على مرحلتين، 
جانبّية للمقاعد األمامية، ونظام ®Safety Canopy للسالمة

وسائد هوائية أمامية وستائر هوائّية جانبية للسائق والراكب األمامي متوّفرة الوسائد الهوائّية

6 ,5 ,3 ,2 5 ,4 ,3 سعة المقاعد

 1,495 )صندوق 5 أقدام ونصف(، 1,764 )صندوق 6 أقدام ونصف(، 2,192 
)صندوق 8 أقدام ونصف(

1,800 )ريجوالر كاب(، 1,420 )مقصورة “راب”(، 1,180 )المقصورة المزدوجة( سعة الحمولة )لتر(

125,0 ،87,0 80,0 سعة خزان الوقود )لتر(

21,483 1,360 قدرة الحمولة القصوى )كلغ(1

5,534 3,500 قّوة السحب القصوى للمقطورة )كلغ(1

3,561-2,726 3,200 تصنيف GVWR )كلغ(1

7,757-4,264 6,000 تصنيف GCWR )كلغ(1

4,157-3,109 3,220 قاعدة العجالت )ملم(

6,363-5,315 5,362-5,277 الطول اإلجمالي )ملم(

20 ,18 ,17 18 ,17 ,16 حجم العجالت )بوصة(

المقارنة بين شاحنات فورد

سوبر ديوتي F-550/F-450/F-350 شاسي كاب F-450/F-350/F-250  SUPER DUTY® بيك أب سوبر ديوتي
XLTو XL XLTو XL الفئات

ريجوالر كاب، سوبركاب، كرو كاب ريجوالر كاب، سوبركاب، كرو كاب المقصورات/التهيئات

 محّرك FFV V8 بصّمامين سعة 6.2 لتر3
  390 ]287[ عند 5,500

549 عند 4,500

 محّرك FFV V8 بصّمامين سعة 6.2 لتر
  390 ]287[ عند 5,500

549 عند 4,500

المحّرك القياسّي
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

محّرك Power Stroke “باور ستروك” V8 ديزل مشحون 
 توربينياً سعة 6.7 لتر5
 304 ]224[ عند 2,800

895 عند 1,600

 محّرك V10 بـ 3 صّمامات سعة 6.8 لتر عامل بالبنزين4
 367 ]270[ عند 4,750

620 عند 3,250

 محّرك ®Power Stroke “باور ستروك” V8 ديزل مشحون توربينياً سعة 6.7 لتر
 446 ]328[ عند 2,800

1,166 عند 1,600

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

 ناقل الحركة “تورك شيفت” TorqShift المتين للتشغيل الشاق بـ 6 سرعات مع نمط SelectShift األوتوماتيكّي 
)المحّرك سعة 6.2 لتر و6.7 لتر(

ناقل الحركة “تورك شيفت“ ®TorqShift المتين للتشغيل الشاق بـ 6 سرعات مع نمط SelectShift األوتوماتيكّي ناقل الحركة

ناقل الحركة TorqShift األوتوماتيكّي بـ 5 سرعات6 — ناقالت الحركة المتوّفرة

فرامل قرصّية مهّواة للعجالت األربع؛ نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS متوّفر فرامل قرصّية مهّواة للعجالت األربع؛ نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS متوّفر نظام الفرامل

أمامّية للسائق والراكب األمامّي األيمن، جانبّية للمقاعد األمامية، ونظام Safety Canopy للسالمة الوسائد الهوائّية أمامّية للسائق والراكب األمامّي األيمن، جانبّية للمقاعد األمامية، ونظام Safety Canopy للسالمة

6 ,5 ,3 ,2 6 ,5 ,3 ,2 سعة المقاعد

— 1,815 )صندوق 6 أقدام وثالث أرباع(، 2,189 )صندوق 8 أقدام( سعة الحمولة )لتر(

257,0 ,151,0 ,106,0 142,0 ,132,0 ,98,0 سعة خزان الوقود )لتر(

تبعاً لالستخدام 3,198 قدرة الحمولة القصوى )كلغ(1

تبعاً لالستخدام 14,152 قّوة السحب القصوى للمقطورة )كلغ(1

8,845-4,445 6,350-4,491 تصنيف GVWR )كلغ(1

15,876-8,618 18,352-10,660 تصنيف GCWR )كلغ(1

5,100-3,576 4,369-3,480 قاعدة العجالت )ملم(

7,277-5,753 6,680-5,781 الطول اإلجمالي )ملم(

19,5 ,18 ,17 20 ,19.5 ,18 ,17 حجم العجالت )بوصة(

 .F-550/F-450 6مع محّرك سعة 6.8 لتر، قياسّي في .F-550/F-450/F-350 5 .فقط F-550/F-450 4 .فقط F-350 3 .1 عند تجهيزها بالشكل المناسب. 2مع مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة وعجالت قياس 18 بوصة

.King Ranch, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة King Ranch ”كينج رانش“
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رنجر ليمتد. رمادي بحري. تجهيزات متوّفرة.

رنجر 12016
 فئة البيك أب المدّمجة2

الطرازات: الطراز التجارّي وXL وXLT وليمتد ووايلد تراك

1 يختلف التوّفر تبعاً للسوق. 2تبعاً لتصنيفات فورد. 3متوّفر في طرازات محددة. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 4احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 5البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 6جديد للعام 2016. 
.Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة

المّيزات المتوفرة3
محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 110 فلط/240 فلط

وسائد هوائّية4 - أمامّية للسائق والراكب األمامّي، جانبية للمقاعد األمامية 
وستائر هوائّية جانبّية

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو، مع منفذ USB، وتقنية 
 ®Bluetooth، و4 مكّبرات للصوت )مقصورة “راب” والمقصورة المزدوجة(

مكّبرين للصوت )ريجوالر كاب(
نظام الصوت - شاشة ملّونة قياس 4.2 بوصة، راديو AM/FM ستيريو مع 

منفذ USB، وتقنية Bluetooth، ومشّغل لقرص CD واحد وقدرة على 
تشغيل ملفات MP3، ونظام المزامنة ®SYNC، ومنفذ إدخال إضافّي 

للصوت، و4 مكّبرات للصوت، ووحدتين للذبذبات المرتفعة
نظام الصوت - راديو AM/FM مع تقنّية Bluetooth، والقدرة على تشغيل 

ملفات MP3 وأقراص مدّمجة CD، ومع شاشة ملّونة قياس 8 بوصات ومنفذ 
إدخال إضافّي للصوت، ونظام المزامنة SYNC مع منفذين USB، وقارئ 

لبطاقات SD، و4 مكّبرات للصوت، ووحدتين للذبذبات المرتفعة
بطانة الصندوق

الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS على العجالت األربع
ترس تفاضلي قابل لإلقفال إلكترونياً

ESP نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

مصابيح أمامية للضباب
المساعد األمامي للركن

مقاعد مكسّوة بالجلد
ترس تفاضلي محدود االنزالق

 المرايا - قابلة للطّي آلياً، مع مصابيح إنارة األرضّية ومصابيح 
تأشير لالنعطاف

المساعد الخلفي للركن
كاميرا للرؤية الخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح1
عتبات جانبية أنبوبية - مقولبة مع إدخاالت لّماعة

ناقل الحركة - يدوي بـ 5 سرعات
ناقل الحركة - أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

ناقل الحركة - يدوي بـ 6 سرعات
جهاز اإلنذار المتحّسس لضغط الهواء

مّساحات الزجاج األمامي - متحّسسة للمطر

المّيزات القياسية
 أنظمة نقل الحركة الخاصة بالشاحنات 4x2 والشاحنات المرتفعة 

4x2HR4 وx4HR ”هاي رايدر“
ً خزان وقود سعة 80 لترا

منفضة مع واّلعة سجائر
 MP3 ستيريو مع القدرة على تشغيل ملفات AM/FM نظام الصوت - راديو

ومنفذ إدخال إضافّي للصوت
الفرامل - قرصية مهّواة أمامية/طبلية خلفية

 إضاءة مقّببة مع ميزة التعتيم المتدّرج وميزة اإلنارة عند فتح 
المركبة وإقفالها

أقفال األبواب - آلية
جيوب لحفظ الخرائط لجهة مقعد السائق

المرايا - مرايا جانبية قابلة للطّي
مشابك تثبيت في صندوق البيك أب
عّداد سرعة دوران المحّرك )تاكومتر(

قفل لباب الصندوق الخلفي
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة عمودياً

مساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة بسرعة ثابتة

القوى المحّركة والعجالت3
 القوى المحّركة

 - محّرك بنزين بتقنية DOHC سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات
 - محّرك ديزل منخفض القدرة سعة 2.2 لتر مع ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات

 - محّرك ديزل عالي القدرة سعة 2.2 لتر مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات
 - محّرك ديزل عالي القدرة سعة 2.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

 - محّرك ديزل سعة 3.2 لتر مع ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات
- محّرك ديزل سعة 3.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات

 العجالت
 - فوالذّية قياس 16 بوصة

 - مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 16 بوصة
 - مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 17 بوصة
- مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 18 بوصة

األبعاد
4x4 4x2

مقصورة مزدوجة مقصورة “راب” ريجوالر كاب مقصورة مزدوجة ريجوالر كاب األبعاد )ملم(
3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 قاعدة العجالت
5,362 5,362 5,277 5,362 5,277 الطول
1,848 1,848-1,706 1,703 1,848 1,703 االرتفاع )غير محّملة(
1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 العرض
1,560 1,560 1,560 1,590 1,590 المسافة بين العجالت األمامية
1,560 1,560 1,560 1,590 1,590 المسافة بين العجالت الخلفّية
800 800 800 800 800 عمق المياه للعبور )األقصى(
230 230 230 230 230 الخلوص األرضي

1,549 1,847 2,317 1,549 2,317 طول صندوق البيك أب
511 511 511 511 511 ارتفاع صندوق البيك أب

1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 عرض صندوق البيك أب
1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 عرض صندوق البيك أب )بين أقواس العجالت(
1,022 1,024 1,024 1,022 1,024 حّيز الرأس األمامي
975 938 1,437 975 1,437 حّيز الكتفين األمامي

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 حّيز الردفين األمامي
1,058 1,059 1,058 1,058 1,058 حّيز الساقين األمامي
1,430 1,400 — 1,430 — حّيز الكتفين الخلفي
902 796 — 902 — حّيز الساقين الخلفي
39 — — 39 — خلوص الركبتين الخلفّي

797 — — 797 — ارتفاع المدخل الخلفّي
300 — — 300 — خلوص القدمين عند المدخل
70 — — 70 — زاوية فتح الباب الخلفّي )درجة(

1,18 1,42 1,8 1,18 1,8 سعة صندوق الحمولة )لتر(
قد تختلف األبعاد والسعات تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج.

المحّركات5,1
 عزم الدوران الصافي 
)نيوتن متر عند د.د.(

 القّوة الصافية 
)PS ]كيلوواط[ عند د.د.( ناقل الحركة

225 عند 4,500 163 ]122[ عند 5,500 يدوّي محّرك بنزين سعة 2.5 لتر
375 عند 2,500-1,500 150 ]110[ عند 3,700 يدوّي محّرك ديزل سعة 2.2 لتر منخفض القدرة
385 عند 2,500-1,600 160 ]118[ عند 3,200 أوتوماتيكي محّرك ديزل سعة 2.2 لتر عالي القدرة
385 عند 2,500-1,600 160 ]118[ عند 3,200 يدوّي/أوتوماتيكّي محّرك ديزل سعة 2.2 لتر عالي القدرة
470 عند 2,500-1,750 200 ]147[ عند 3,000 محّرك ديزل سعة 3.2 لتر يدوّي/أوتوماتيكّي

األلوان الداخلية3

األلوان الخارجية3

برتقالي برايد*6أبيض مثّلج

أزرق محيطي*أزرق برفورمانس*

فّضي محارّي*

برتقالّي تراك/أبنوسّيأبنوسّيريفر روك

رمادي بحري* فضي مونداست*

أسود نمري*

أحمر نحاسي*

أحمر كولورادو

*معدنّي.
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XLT  F-150 سوبركرو ®4x2  SuperCrew أزرق مشعلّي. تجهيزات متوّفرة.

2016  F-150
 فئة البيك أب الكاملة الحجم1

الطرازات: XL وXLT والريات وكينج رانش ®King Ranch وبالتينوم وليمتد

1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2احرص دائماً على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. 3متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 4يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى 

المجموعات. 5ال تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود واألنابيب، إلخ... الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان. ستكون المركبة مجّهزة بنظام الوقود القياسّي العامل بالبنزين المثّبت في المصنع. تحويل المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان يتطّلب تجهيزات 
إضافّية، عالوًة على قيام اختصاصّي من خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاّص بوحدة التحّكم بالمحّرك. يرجى مراجعة دليل الشراة الخاّص بالوقود البديل: www.ford.com/altfuelbuyersguide. ال تقّدم شركة فورد موتور كومباني أّي شهادة حول انبعاثات العادم أو االنبعاثات التبّخرية مع هذا 

الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. ال تزعم فورد أّن المركبة التي تّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السالمة األميركّية أو الكندّية. تقع المسؤولّية على عاتق الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة )اختصاصّي تصنيع 
الهياكل، الميكانيكّي، اختصاصّي تعديل السيارات، أو الشركة المصّنعة في المراحل الالحقة( من أجل تحديد أّن أّي مركبة يتّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان تستوفي المعايير واألنظمة المحّلية في الواليات المّتحدة األميركّية، وتقع المسؤولّية على عاتق اختصاصّي تجهيز 

السيارات بالنسبة إلى العمالء خارج أميركا الشمالّية. 6القدرة القصوى حين تكون الشاحنة مجّهزة بشكل مالئم. 7البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 8ميزة بتكلفة إضافية. 9جديد للعام 2016.
 .King Ranch, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة King Ranch ”كينج رانش“

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 
 بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( ونظام التحكم بالسيارة 

عند المنعطفات
 Safety Canopy® وسائد هوائية2 - جانبية للمقاعد األمامية، ونظام

للسالمة مع ستائر هوائية وجهاز استشعار حاالت التدهور
مصابيح مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت 

ضوء النهار وميزة إضاءتها تلقائياً عند تشغيل المّساحات
نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي

الفرامل - فرامل قرصية آلية مهّواة على العجالت األربع مع نظام الفرامل 
ABS المانع لالنغالق

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي(
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

ميزة المفتاح المبرمج ®XL(  MyKey والريات وكينج رانش وبالتينوم وليمتد(
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب 

األمامي األيمن
كاميرا للرؤية الخلفية )اختيارية(

نظام الدخول بدون مفتاح )XLT والريات وكينج رانش وبالتينوم(
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام التحكم بالمقطورة

المّيزات القياسية
مآخذ طاقة بقوّة 12 فلط، في األمام

خزان وقود سعة 87 لتراً
)XL( غطاء أرضية من الفينيل األسود

مشابك تثبيت في صندوق الحمولة )4(
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

 ESOF النظام اإللكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة
)XLTو XL 4x4 في(

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 لترات
المحّرك - ®V6 EcoBoost سعة 3.5 لترات

المحّرك - Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر
المرايا - مرايا جانبية آلية )XLT والريات وكينج رانش وبالتينوم وليمتد(

نوافذ وأقفال آلية لألبواب وقفل آلّي لباب الصندوق الخلفي )XLT والريات 
وكينج رانش وبالتينوم وليمتد(

المقعد - أمامي مجّزأ بنسبة 40/20/40
صفائح سفلية واقية )4x4 فقط(

مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين مع منفضة سجائر
)XLT(  SYNC® نظام المزامنة

 MyFord Touch® مع تقنية SYNC نظام المزامنة 
)الريات، كينج رانش، بالتينوم وليمتد(
باب الصندوق - قابل لإلقفال والنزع

ناقل الحركة - أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع ميزة السحب/القطر
ناقل الحركة - SelectShift® Automatic األوتوماتيكي بـ6 سرعات مع 

نمط اختيار نطاق السرعات التقّدمي وميزة السحب/القطر

المّيزات المتوفرة3
)91V( مأخذ طاقة بقدرة 110 فلط/400 واط

خزان وقود سعة 125 لتراً )655(
)16G) )XLT( غطاء أرضية من الفينيل األسود

)63S( عتبات صندوق جانبية
)99F( سعة 5.0 لتر Ti-VCT V8 - المحّرك

)99G( سعة 3.5 لتر V6 EcoBoost® - المحّرك

مصابيح الضباب )595(
)67T) TBC نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة

)76R( نظام االستشعار عند الرجوع
)96W( أغطية الصندوق المطلية بالرش

)90R( منصات تحميل قابلة للتوضيب
)63T( عتبة باب الصندوق

مجموعات التجهيزات المتوّفرة4
5 )68G( مجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان

)55A( للطرقات الوعرة FX4 مجموعة تجهيزات
مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة )627(

)53C( مجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة
)53A( مجموعة تجهيزات سحب المقطورة

)86A(  XL مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز
)861(  XL مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي لطراز

)86B(  XLT مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز
)862(  XLT مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي لطراز

األلوان الداخلية3

األلوان الخارجية3

أبيض بالتيني معدني ثالثي 
الطبقات8

أبيض أكسفورد

أحمر الياقوت معدني مع أحمر رياضي رايس
طالء شفاف بلون خفيف8

رمادي ترابي متوسط

أسود

 لون وبر الجمل 
فاتح متوّسط

بّني جافا

رمادّي مغناطيسّي*

أسود ظّلي

أزرق الجينز*

رمادّي ليثيوم9فّضي آنغو*

أزرق مشعلّي*

بني كاريبو*

برونزي نارّي*

المحّركات7
عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.( القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.( ناقل الحركة

339 عند 5,250 296 ]218[ عند 6,750 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع ميزة 
السحب/القطر

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر

629 عند 2,750 390 ]287[ عند 5,250 ناقل الحركة األوتوماتيكّي SelectShift بـ 6 سرعات 
مع ميزة السحب/القطر

محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر

525 عند 3,850 390 ]287[ عند 5,500 ناقل الحركة األوتوماتيكّي SelectShift بـ 6 سرعات 
مع ميزة السحب/القطر

محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر

حّيز الحمولة
صندوق ستايل سايد 8 أقدام صندوق ستايل سايد 6 أقدام ونصف صندوق ستايل سايد 5 أقدام ونصف حّيز الحمولة )ملم(

2,479 2,005 1,705 الطول عند مستوى األرضية
1,285 1,285 1,285 العرض عند مبيت العجالت
1,656 1,656 1,656 العرض األقصى داخل الصندوق
2,192 1,764 1,495 السعات )لتر(

*معدنّي.

أخضر األحجار الكريمة*

األبعاد والسعات
سوبركرو سوبركاب ريجوالر كاب

صندوق 6 أقدام 
ونصف

صندوق 5 أقدام 
ونصف صندوق 8 أقدام

صندوق 6 أقدام 
ونصف  صندوق 8 أقدام

صندوق 6 أقدام 
ونصف األبعاد )ملم(

3,983 3,683 4,157 3,683 3,583 3,109 4x4/4x2 قاعدة العجالت
6,189 5,889 6,363 5,889 5,789 5,315 4x4/4x2 الطول اإلجمالي

1,922/1,964 1,919/1,962 1,917/1,955 1,917/1,960 1,907/1,952 1,918/1,954 4x4/4x2 االرتفاع اإلجمالي
2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 4x4/4x2 العرض اإلجمالي )بدون المرايا(

السعات )لتر(
3,732 3,732 3,286 3,286 1,831 1,831 المجموع سعة حجرة الركاب

87.0/125.0 87.0/125.0 87.0/125.0 87.0/125.0 87.0/125.0 87.0/125.0 4x4/4x2 سعة خّزان الوقود
1,320/1,207 980/953 1,347/1,238 1,048/998 1,483/1,379 866/830 4x4/4x2 قدرة الحمولة6 )كلغ(
5,398/5,262 5,352/5,216 5,352/5,262 5,443/5,307 5,534/5,443 4,128/4,355 4x4/4x2 السحب التقليدّي6 )كلغ(

قد تختلف األبعاد والسعات تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج.

حصرياً لألساطيل3
)85H( نظام اإلنذار عند الرجوع

)WG( مقاعد أمامية مقّعرة من القماش مع كونسول مركزي بتصميم انسيابّي
)50S( مثّبت السرعة

)57Q/924( نافذة خلفية ثابتة مع زجاج قاتم للخصوصية وميزة إزالة الصقيع

)94S(  LED مصابيح تحذيرّية وامضة بتقنّية
)66S(  SSV مجموعة مركبات الخدمة الخاصة

)VG( مقاعد أمامية مقّعرة من الفينيل مع كونسول مركزي بتصميم انسيابّي
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XL  F-250 ريجوالر كاب. أزرق الجينز. تجهيزات متوّفرة.

 2016  Super Duty® سوبر ديوتي 
F-450/F-350/F-250 

فئة البيك أب الكبيرة1
XLTو XL :الطرازات

1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3ينبغي على الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة التزويد بمفاتيح التحّكم. 4احرص دائماً على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص 

بالوسائد الهوائية. 5يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 6ال تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود واألنابيب، إلخ... الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان. ستكون المركبة مجّهزة بنظام الوقود القياسّي العامل بالبنزين المثّبت في المصنع. تحويل المركبة إلى 
مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان يتطّلب تجهيزات إضافّية، عالوًة على قيام اختصاصّي من خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاّص بوحدة التحّكم بالمحّرك. يرجى مراجعة دليل الشراة الخاّص بالوقود البديل: www.ford.com/altfuelbuyersguide. ال تقّدم شركة فورد موتور 

كومباني أّي شهادة حول انبعاثات العادم أو االنبعاثات التبّخرية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. ال تزعم فورد أّن المركبة التي تّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السالمة األميركّية أو الكندّية. تقع المسؤولّية على 
عاتق الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة )اختصاصّي تصنيع الهياكل، الميكانيكّي، اختصاصّي تعديل السيارات، أو الشركة المصّنعة في المراحل الالحقة( من أجل تحديد أّن أّي مركبة يتّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان تستوفي المعايير واألنظمة المحّلية في الواليات 

المّتحدة األميركّية، وتقع المسؤولّية على عاتق اختصاصّي تجهيز السيارات بالنسبة إلى العمالء خارج أميركا الشمالّية. 7البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 8إّن القدرات القصوى المبّينة هي للمركبات المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. 
أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. 9ميزة بتكلفة إضافية.

المّيزات المتوفرة2
Tough Bed® بطانة الصندوق - مغّلفة بالرش

نظام الدفع بالعجالت األربع في مع النظام اإللكتروني لالنتقال بين الدفع 
)213(  ESOF الثنائي والرباعي أثناء القيادة

المحّرك - V8 ديزل “باور ستروك” Power Stroke مشحون توربينياً سعة 
)99T(  )F-350/F-250( 6.7 لتر

)76C( نظام اإلنذار الخارجي عند الرجوع
)67D( موّلد التيار المترّدد العالي المتانة للتشغيل الشاق بقّوة 220 أمبير
نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة XL(  TBC بالعجالت الخلفية 

)52B(  )SRW الفردية

)54F( لسحب المقطورات PowerScope® ”المرايا - مرايا “باورسكوب
)76V(  )XLT( كاميرا للرؤية الخلفية
)76R( نظام االستشعار عند الرجوع

)91M(  SYNC® نظام المزامنة
)41P(  )4x4( صفائح سفلية واقية لعلبة تبديل السرعات وخزان الوقود

)62R( احتياط لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي في ناقل الحركة
)66S( )4( مفاتيح التجهيزات الالحقة

)61L( بطانات ألقواس العجالت

مجموعات التجهيزات المتوّفرة5
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة مع سقاطة “العجلة الخامسة”/بنية 

)53W( عنق األوزة
)68D( )F-250( مجموعة تجهيزات تصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي 4,491 كلغ

 مجموعة تجهيزات تصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي 4,536 كلغ 
)68D(  )SRW بعجالت F-350(

 مجموعة تجهيزات تصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي 5,171 كلغ 
)68L(  )SRW بعجالت F-350(

مجموعة تجهيزات التخييم )471(
 مجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/

6 )98F( البروبان
)66P( مجموعة تجهيزات الحماية في الصحراء

)17X( للطرقات الوعرة FX4 مجموعة تجهيزات
)67H( مجموعة تجهيزات نظام التعليق األمامي للمهام الصعبة

مجموعة تجهيزات نظام التعليق للمهام الصعبة للطرازات بميزة إلغاء 
)63R(  )SRW بعجالت F-350و F-250( صندوق البيك أب

)66D( مجموعة تجهيزات إلغاء صندوق البيك أب
)90L( )فقط XL( مجموعة التجهيزات اآللية

)96P(  XL مجموعة تجهيزات مظهر
)96V( لتعزيز القيمة XL مجموعة تجهيزات

)96I( الداخلّية XLT مجموعة تجهيزات
)17V( لتعزيز القيمة XLT مجموعة تجهيزات

حصرياً لألساطيل
)166(  )XLT( إمكانية نزع السجادة

)525( )XL( مثّبت السرعة
مصابيح تعمل في ضوء النهار )942(

)87S(  LED مصابيح تحذيرّية وامضة بتقنّية
)62M( ًدواسات قابلة للتعديل آليا

)76D( كاميرا للرؤية الخلفّية ومجموعة التجهيزات
)76V( )XL( كاميرا للرؤية الخلفية

)18L( )بتصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي أكثر من 4536 كلغ فقط( TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات
)17F( ”ديكور“ XL مجموعة تجهيزات

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم بالميالن 

®Roll Stability Control™(  RSC( )العجالت الخلفية الفردية SRW فقط(

وسائد هوائية4 - وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن، 
وسائد هوائية جانبية أمامية، نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر 

Roll-fold هوائية جانبية بتقنية االنسدال
الفرامل - فرامل قرصية آلية مهّواة للعجالت األربع )العجالت الخلفية 

)SRW الفردية
الفرامل - فرامل قرصية آلية مهّواة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

)DRW العجالت الخلفية المزدوجة( ABS لالنغالق
رباطات علوية لتثبيت كراسي أمان األطفال )مقعد الراكب األمامي في 

ريجوالر كاب، وفي كافة المقاعد الخلفية في سوبركاب وكرو كاب(

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

نظام تبريد المحّرك المجّهز بوسائل واقية تعمل تلقائياً عند اإلخفاق 
)محركات البنزين(

 أحزمة أمان للمقاعد الجانبية في الصف األمامي قابلة لضبط االرتفاع 
عند الكتفين

مفتاح تعطيل الوسادة الهوائية للراكب األمامي )ريجوالر كاب وسوبركاب(
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

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

المّيزات القياسية2
موّصالت بـ4 و7 دبابيس لسحب المقطورة

Built Ford Tough® سّقاطة لسحب المقطورة بتصميم فورد المتين
)F-350/F-250( بصمامين سعة 6.2 لتر FFV V8 - المحّرك

المحّرك - ®Power Stroke “باور ستروك” V8 ديزل مشحون توربينياً سعة 
)F-450 ( )B20 6.7 لتر )متوافق مع الديزل الحيوي

عمود توازن أمامي
مساعد اإلقالع على التالل

TBC نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة 
)XLTو DRW بالعجالت الخلفية المزدوجة XL(

علبة تبديل سرعات يدوية مع محاور قابلة لإلقفال يدوياً )4x4 فقط(
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

مصابيح في صندوق البيك أب وحّيز الحمولة
سكك لصندوق البيك أب وصفائح تزيينية في أعلى باب الصندوق

مشابك تثبيت في صندوق البيك أب
نظام توجيه آلي

باب صندوق خلفي سريع الفتح مع قفل ومساعد لفتح باب الصندوق الخلفي
3SEIC نظام التحّكم بالقّوة المحّركة عند التوقف

نظام التحكم بالمقطورة
ناقل الحركة - “تورك شيفت” ®TorqShift المتين بـ 6 سرعات مع ميزة 

SelectShift® ناقل الحركة األوتوماتيكّي
المحّركات7

 محّرك Power Stroke “باور ستروك” V8 ديزل 
مشحون توربينياً سعة 6.7 لتر

 محرك V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل بمختلف 
FFV أنواع الوقود

 بطاريتان 12 فلط؛ 750 أمبير تشغيل على حرارة منخفضة 
CCA/78 أمبير-ساعة

 بطاريتان 12 فلط؛ 650 أمبير تشغيل على حرارة منخفضة 
CCA/72 أمبير-ساعة

البطارية

 157 أمبير )بطارية واحدة 200 أمبير أو بطاريتان 
بقوة إجمالية 357 أمبير كميزة اختيارية(

157 أمبير موّلد التيار المترّدد

446 ]328[ عند 2,800 390 ]287[ عند 5,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
1,166 عند 1,600 549 عند 4,500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

ديزل البنزين العادي الخالي من الرصاص الوقود الموصى به

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف9

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

بني كاريبو*أبيض أكسفورد

أخضر األحجار الكريمة*

رمادّي مغناطيسّي*فّضي آنغو*أزرق الجينز*

الفوالذبيج أدوبي

أسود ظّلي

برونزي نارّي*

أحمر رياضي رايس

*معدنّي. تصنيفات قدرة الحمولة القصوى8 )كلغ(
كرو كاب سوبركاب ريجوالر كاب

صندوق 8 أقدام صندوق 6 أقدام وثالث أرباع صندوق 8 أقدام صندوق 6 أقدام وثالث أرباع صندوق 8 أقدام
4,369 3,962 4,013 3,607 3,480 قاعدة العجالت )ملم(
6,680 6,269 6,314 5,903 5,781 الطول )ملم(
1,533 1,583 1,633 1,678 1,833 SRW 4x2 بعجالت F-250
1,352 1,406 1,451 1,497 1,624 SRW 4x4 بعجالت F-250
1,932 1,855 2,000 1,851 1,982 SRW 4x2 بعجالت F-350
1,842 1,937 1,846 1,928 2,159 SRW 4x4 بعجالت F-350
3,116 — 3,175 — 3,198 DRW 4x2 بعجالت F-350
2,930 — 3,030 — 3,121 DRW 4x4 بعجالت F-350
2,404 — — — — DRW 4x4 بعجالت F-450

تصنيفات الوزن األقصى للمقطورة المحّملة8 )كلغ(
كرو كاب سوبركاب ريجوالر كاب

 السحب مع 
العجلة الخامسة

السحب التقليدّي  السحب مع 
العجلة الخامسة

السحب التقليدّي  السحب مع 
العجلة الخامسة

السحب التقليدّي تصنيف 
الوزن 

اإلجمالّي 
GCWR

7,303 6,350 7,394 6,350 7,530 5,670 10,660 SRW 4x2 بعجالت F-250
6,846 6,350 7,212 6,350 7,348 5,670 10,660 SRW 4x4 بعجالت F-250
7,257 6,350 7,348 6,350 7,484 5,670 10,660 SRW 4x2 بعجالت F-350
7,121 6,350 7,212 6,350 7,303 5,670 10,660 SRW 4x4 بعجالت F-350

10,866 8,618 10,977 8,618 11,204 8,618 14,470 DRW 4x2 بعجالت F-350
12,020 8,618 10,795 8,618 11,022 8,618 14,470 DRW 4x4 بعجالت F-350
14,152 8,618 — — — — 18,325 DRW 4x4 بعجالت F-450



me.ford.com ًتحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعا
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

 2016  Super Duty ® سوبر ديوتي 
 F-550/F-450/F-350 شاسي كاب

فئة شاسي كاب1
XLTو XL :الطرازات

XLT  F-550 سوبركاب أبيض أكسفورد. تجهيزات متوّفرة وتجهيزات مثّبتة بعد الشراء.

أحمر الياقوت معدني مع 
طالء شفاف بلون خفيف9

األلوان الداخلية2

األلوان الخارجية2

بني كاريبو*أبيض أكسفورد

أخضر األحجار الكريمة*

رمادّي مغناطيسّي*فّضي آنغو*أزرق الجينز*

الفوالذبيج أدوبي

أسود ظّلي

برونزي نارّي*

أحمر رياضي رايس

1 تبعاً لتصنيفات فورد. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 3ينبغي على الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة أو اختصاصّي التجهيز التزويد بمفاتيح التحّكم. 4احرص دائماً على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق 

التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. 5يرجى زيارة موقع fleet.ford.com لالطالع على كامل محتوى المجموعات. 6ال تشتمل هذه المجموعة على خزانات الوقود واألنابيب، إلخ... الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط/البروبان. ستكون المركبة مجّهزة بنظام الوقود القياسّي العامل بالبنزين المثّبت في المصنع. تحويل 
المركبة إلى مركبة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان يتطّلب تجهيزات إضافّية، عالوًة على قيام اختصاصّي من خارج الشركة بتحديث برنامج المعايرة الخاّص بوحدة التحّكم بالمحّرك. يرجى مراجعة دليل الشراة الخاّص بالوقود البديل: www.ford.com/altfuelbuyersguide. ال تقّدم شركة فورد 

موتور كومباني أّي شهادة حول انبعاثات العادم أو االنبعاثات التبّخرية مع هذا الخيار عند تحويل المركبة إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان. ال تزعم فورد أّن المركبة التي تّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان ستستوفي كافة معايير السالمة األميركّية أو الكندّية. تقع المسؤولّية 
على عاتق الشركة المصّنعة عند المرحلة األخيرة )اختصاصّي تصنيع الهياكل، الميكانيكّي، اختصاصّي تعديل السيارات، أو الشركة المصّنعة في المراحل الالحقة( من أجل تحديد أّن أّي مركبة يتّم تحويلها الستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو البروبان تستوفي المعايير واألنظمة المحّلية في الواليات 

المّتحدة األميركّية، وتقع المسؤولّية على عاتق اختصاصّي تجهيز السيارات بالنسبة إلى العمالء خارج أميركا الشمالّية. 7البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 8إّن القدرات القصوى المبّينة هي للمركبات المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. 
أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. 9ميزة بتكلفة إضافية.

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 
)SRW بعجالت F-350(  )Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن

وسائد هوائية4 - وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن، 
وسائد هوائية جانبية أمامية، نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر 

Roll-fold هوائية جانبية بتقنية االنسدال
الفرامل - فرامل قرصية آلية مهّواة للعجالت األربع )العجالت الخلفية 

)SRW الفردية
الفرامل - فرامل قرصية آلية مهّواة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

)DRW العجالت الخلفية المزدوجة( ABS لالنغالق
رباطات علوية لتثبيت كراسي أمان األطفال )مقعد الراكب األمامي في 

ريجوالر كاب، وفي كافة المقاعد الخلفية في سوبركاب وكرو كاب(

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

نظام تبريد المحّرك المجّهز بوسائل واقية تعمل تلقائياً عند اإلخفاق 
)محركات البنزين(

 أحزمة أمان للمقاعد الجانبية في الصف األمامي قابلة لضبط االرتفاع 
عند الكتفين

مفتاح تعطيل الوسادة الهوائية للراكب األمامي )ريجوالر كاب وسوبركاب(
)XLT( الكامن ضّد السرقة SecuriLock® نظام

عارضات جانبية في األبواب ضد االصطدامات الجانبية
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

المّيزات القياسية2
طقم توصيل بـ 7 أسالك لسحب المقطورة )مشطوبة ومعّرفة(

)SRW( خزان وقود سعة 106 لترات
)DRW( ًخزان وقود سعة 151 لترا

)DRW/SRW بعجالت F-350( بصمامين سعة 6.2 لتر FFV V8 - المحّرك
)F-550/F-450( بثالثة صّمامات عامل بالبنزين سعة 6.8 لتر V10 - المحّرك

عمودا توازن في األمام والخلف
مشابك سحب أمامية )2(

علبة تبديل سرعات يدوية ومحاور قابلة لإلقفال يدوياً )4x4 فقط(
المرايا - مرايا خاصة بسحب المقطورة قابلة للتمديد يدوياً

3SEIC نظام التحّكم بالقّوة المحّركة عند التوقف
)XLT(  SYNC® نظام المزامنة

 ناقل الحركة - “تورك شيفت” ®TorqShift األوتوماتيكي بـ 5 سرعات 
)سعة 6.8 لتر عامل بالبنزين(

 ناقل الحركة - “تورك شيفت” ®TorqShift المتين للتشغيل الشاق 
 SelectShift® بـ 6 سرعات مع ميزة ناقل الحركة األوتوماتيكّي 

)سعة 6.2 لتر FFV وسعة 6.7 لتر عامل بالديزل(
مفاتيح التجهيزات الالحقة )4(

حصرياً لألساطيل
)47A( مجموعة تجهيزات سيارات اإلسعاف

)166(  )XLT( إمكانية نزع السجادة
)525( )XL( مثّبت السرعة

مصابيح تعمل في ضوء النهار )942(
)47K( مجموعة تجهيزات سيارات اإلطفاء/اإلنقاذ

)87S(  LED مصابيح تحذيرّية وامضة بتقنّية

)62M(  )XLT( ًدواسات قابلة للتعديل آليا
)58Y(  )XL( إمكانية إزالة الراديو

)76D(  )XL( كاميرا للرؤية الخلفّية ومجموعة التجهيزات
 نظام مراقبة ضغط اإلطارات F-350 ( TPMS بعجالت SRW بتصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي أكثر 

)18L( )من 4,536 كلغ فقط

المّيزات المتوفرة2
)65M( ًخزان وقود في وسط الشاحنة سعة 106 لترا

خزانا وقود ديزل )سعة 151 لتر بعد المحور؛ سعة 106 لتر في وسط 
)65C( )الشاحنة

نظام الدفع بالعجالت األربع في مع النظام اإللكتروني لالنتقال بين الدفع 
)213(  ESOF الثنائي والرباعي أثناء القيادة

المحّرك - V8 ديزل “باور ستروك” ®Power Stroke مشحون توربينياً سعة 
)99T( 6.7 لتر عامل بالديزل

)76C( نظام اإلنذار الخارجي عند الرجوع

)52B(  TBC نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة
)54F( لسحب المقطورات PowerScope® ”المرايا - مرايا “باورسكوب

)76D(  )XLT( كاميرا للرؤية الخلفّية ومجموعة التجهيزات
)91M(  SYNC نظام المزامنة

ناقل الحركة - احتياط حّي وعند التوّقف لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي 
)62R( )محرك الديزل( PTO

 PTO ناقل الحركة - احتياط لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي 
)62R( )محرك بنزين سعة 6.8 لتر(

مجموعات التجهيزات المتوّفرة5
مجموعة تجهيزات المحّرك سعة 6.2 لتر العامل على الغاز الطبيعي 

6 )98F(  )F-350( المضغوط/البروبان
مجموعة تجهيزات المحّرك سعة 6.8 لتر العامل على الغاز الطبيعي 

6 )98G(  )F-550/F-450( المضغوط/البروبان
)68L( مجموعة تجهيزات تصنيف وزن الشاحنة اإلجمالي 7,258 كلغ

)67X( مجموعة تجهيزات نظام التعليق األمامي للمهام الشديدة الصعوبة
)67H( مجموعة تجهيزات نظام التعليق األمامي للمهام الصعبة

)86S( مجموعة التجهيزات للتخفيف من االنحراف
)68D( مجموعة تجهيزات خفض قدرة الحمولة
)68U( مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة

)68M( مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة المعّززة
)90L( مجموعة التجهيزات اآللية

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة )531(
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة )535(

)96P(  XL مجموعة تجهيزات مظهر
)17F( ”ديكور“ XL مجموعة تجهيزات

)96V( لتعزيز القيمة XL مجموعة تجهيزات
)96I( الداخلّية XLT مجموعة تجهيزات

المحّركات7
 V8 ”باور ستروك“ Power Stroke محّرك

ديزل مشحون توربينياً سعة 6.7 لتر
محّرك V10 بـ 3 صّمامات سعة 6.8 لتر 

عامل بالبنزين
 محرك V8 بصمامين سعة 6.2 لتر 

FFV عامل بمختلف أنواع الوقود
بطاريتان 12 فلط؛ 750 أمبير تشغيل على حرارة 

منخفضة CCA/78 أمبير-ساعة
12 فلط؛ 650 أمبير تشغيل على حرارة منخفضة 

CCA/78 أمبير-ساعة
12 فلط؛ 650 أمبير تشغيل على حرارة منخفضة 

CCA/78 أمبير-ساعة
البطارية

 157 أمبير )بطارية واحدة 200 أمبير أو بطاريتان 
بقوة 357 أمبير كميزة اختيارية(

157 أمبير  157 أمبير موّلد التيار المترّدد

304 ]224[ عند 2,800 367 ]270[ عند 4,750 390 ]287[ عند 5,500 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
895 عند 1,600 620 عند 3,250 549 عند 4,500 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

ديزل الوقود الخالي من الرصاص الوقود الخالي من الرصاص *معدنّي.الوقود الموصى به

تصنيفات الوزن األقصى لمقطورة “العجلة الخامسة” المحّملة8 )كلغ(
كرو كاب سوبركاب ريجوالر كاب تصنيف الوزن اإلجمالّي 

GCWR
نسبة المحاور

6,940 7,122 7,348 10,660 3.73 SRW 4x2 بعجالت F-350
6,759 6,895 7,076 10,660 3.73 SRW 4x4 بعجالت F-350
7,257 7,394 7,530 11,113 4.30 DRW 4x2 بعجالت F-350
7,076 7,167 7,348 11,113 4.30 DRW 4x4 بعجالت F-350
9,480 9,571 9,798 13,608 4.30 DRW 4x2 بعجالت F-450
9,299 9,390 9,616 13,608 4.30 DRW 4x4 بعجالت F-450

11,748 11,839 12,066 15,876 4.30 DRW 4x2 بعجالت F-550
11,567 11,658 11,884 15,876 4.30 DRW 4x4 بعجالت F-550

تصنيفات قدرة الحمولة القصوى8 )كلغ(
كرو كاب سوبركاب ريجوالر كاب

2,134 1,524 2,134 1,524 3,048 2,743 2,134 1,524  المسافة بين المقصورة 
والمحور الخلفّي )ملم(

5,085 4,475 4,719 4,110 5,100 4,796 4,186 3,576 قاعدة العجالت )ملم(
7,262 6,652 6,896 6,287 7,277 6,972 6,363 5,753 الطول اإلجمالي )ملم(

— 2,039 — 2,165 — — — 2,142 SRW 4x2 بعجالت F-350
— 1,840 — 1,961 — — — 1,978 SRW 4x4 بعجالت F-350
— 3,339 — 3,456 — — 3,571 3,571 DRW 4x2 بعجالت F-350
— 3,144 — 3,232 — — 3,375 3,421 DRW 4x4 بعجالت F-350

4,172 4,230 4,204 4,320 4,303 4,343 4,452 4,511 DRW 4x2 بعجالت F-450
4,013 4,072 4,078 4,170 4,168 4,184 4,307 4,378 DRW 4x4 بعجالت F-450
5,450 5,557 5,540 5,616 5,629 5,657 5,743 5,579 DRW 4x2 بعجالت F-550
5,303 5,352 5,409 5,449 5,465 5,511 5,589 5,431 DRW 4x4 بعجالت F-550
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بوليس إنترسبتر ®Police Interceptor يوتيليتي بوليس إنترسبتر ®Police Interceptor سيدان
 محّرك Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة 3.7 ليترات

 310 ]228[ عند 4,250
373 عند 4,250

 محّرك Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع الوقود FFV سعة 3.7 ليترات )نظام الدفع بكافة العجالت(
 280 ]206[ عند 6,250

373 عند 4,250

المحّرك القياسّي
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

—  محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 ليترات 
 )نظام الدفع بكافة العجالت(

 370 ]272[ عند 5,700
475 عند 3,500

 FFV عامل مع مختلف أنواع الوقود Ti-VCT V6 محّرك 
 سعة 3.5 ليترات )نظام دفع أمامّي(

 272 ]200[ عند 6,250
341 عند 4,250

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

87/الوقود الخالي من الرصاص 87/الوقود الخالي من الرصاص الحّد األدنى لألوكتان في الوقود

750/78 750/78 البطارّية )أمبير ساعة/أمبيرات التشغيل على 
)CCA حرارة منخفضة

أوتوماتيكي بـ 6 سرعات أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ناقل الحركة

قرصية عالية المتانة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS )مضبوطة ألداء الشرطة( قرصية عالية المتانة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS )مضبوطة ألداء الشرطة( نظام الفرامل )في األمام/في الخلف(

 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلتين ضمن نظام السالمة الشخصية 
 Personal Safety System، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، باإلضافة إلى نظام السالمة 

Safety Canopy )ستائر هوائية جانبية( وجهاز استشعار حاالت التدهور

 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلتين ضمن نظام السالمة الشخصية 
 ™Personal Safety System، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، باإلضافة إلى نظام السالمة 

®Safety Canopy )ستائر هوائية جانبية( وجهاز استشعار حاالت التدهور

الوسائد الهوائّية

2,860 2,868 قاعدة العجالت )ملم(

5,006 5,154 الطول )ملم(

2,004 1,932 العرض )ملم( )بدون المرايا(

1,755 1,557 االرتفاع )ملم( )بدون الخيارات(

5 5 سعة المقاعد

1,019/1,052 932/991 حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,544/1,557 1,445/1,471 حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,443/1,455 1,420/1,430 حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,064/1,031 1.014/1.064 حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(

3,370 2,917 سعة حجرة الرّكاب )لتر(

4,715 3,387 السعة الداخلية اإلجمالية )لتر(

— 470 سعة الصندوق )لتر(

1,376/2,418 —  سعة الحمولة )لتر(
)خلف الصف األّول/خلف الصف الثاني(

71.0 72.0 سعة خزان الوقود )لتر(

مقارنة مركبات الشرطة من فورد

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.
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 Police Interceptor® بوليس إنترسبتر 
سيدان 2016

سيارة الشرطة السيدان “بوليس إنترسبتر”. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة وتجهيزات مثّبتة بعد الشراء.
األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

أبيض أكسفورد

أزرق رويال

حجرّي دخانّي*

أزرق نورسي معدنّي

بيج أريزونا*

بّني متوّسط*

أزرق داكن

بّني كودياك*

تايتينيوم متوسط*

أحمر توريادور داكن*

أزرق فاتح*

فّضي آنغو*

أزرق ألترا*

رمادي فّضي*

رمادي سترلينغ*

أسود فحمي

 1اإلطار االحتياطّي بالحجم الكامل المثّبت في موقعه األصلّي ضرورّي لتحقيق سمات األداء المضبوطة للشرطة ضمن اختبار االصطدام الخلفي بسرعة 120 كلم في الساعة )75 ميل/ساعة(. 2متوفرة في بعض الطرازات. قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 

3البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4جديد للعام 2016.

المّيزات القياسية
شاشة LCD ملّونة قياس 4.2 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة 

المخّصصة للشرطة و“شاشة ذكية” في الّلوحة المركزية
فسحة بين مقعد السائق والراكب األمامي قدرها 9 بوصات للكونسوالت 

المثبتة بعد الشراء
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )2(

اختبار االصطدام الخلفّي بسرعة 120 كلم في الساعة )75 ميل/ساعة(1
AWD نظام الدفع بكافة العجالت

موّلد التيار المترّدد - عالي المتانة بقّوة 220 أمبير
الراديو - AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل 

ملفات MP3 وساعة و4 مكّبرات للصوت
)CCA بطارية - عالية المتانة )78 أمبير-ساعة/750 أمبير

الفرامل - قرصية عالية المتانة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
لالنغالق ABS )مضبوطة ألداء الشرطة(

ألواح فوالذية مضّمنة مقاومة لالختراق في ظهر المقاعد األمامية
أزرار تحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوّي الضبط

ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة
لوحة تثبيت األجهزة في الكونسول - أمامية

نظام تبريد - عالي المتانة
مثّبت السرعة

منفذ في الّلوحة المركزية لتمرير أّي توصيالت سلكّية بعد شراء السيارة
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً EPAS )عالي المتانة(
المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.5 ليترات 

عّداد ساعات عمل المحّرك
أقفال خارجية لألبواب - السائق والراكب األمامي وباب الصندوق الخلفي

مفتاح مشترك لألساطيل
األرضية - فينيل عالي المتانة

TPMS إطار وعجلة احتياطيان كبيران مع نظام مراقبة ضغط اإلطارات

زجاج - معّتم
مصابيح أمامية - كاشفة عاملة بالهالوجين

بطانة السقف - سهلة النزع
نظام تعليق مستقّل أمامّي وخلفّي

حجيرة قّفازات قابلة لإلقفال
 مرايا - جانبية آلية، قابلة للطّي يدوياً مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا 

غير المرئية
كونسول علوّي - اإلضاءة ذات المهام المحّددة في الصف األّول، وضوء 

مقّبب بالّلون األحمر/األبيض، وضوء للقراءة في الصف الثاني
دّواسات قابلة للتعديل آلياً

أقفال آلية لألبواب
وحدات تثبيت القّوة المحّركة - عالية المتانة

 نوافذ آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة لجهة السائق مع 
ميزة اإلبطال

المقعد - أمامّي للسائق من القماش العالي المتانة قابل للتعديل آلياً في 
6 وضعيات مع مسند يدوّي ألسفل الظهر

المقعد - للراكب األمامّي من القماش العالي المتانة
مقعد - طويل من الفينيل

مصابيح خلفية - عاملة بالهالوجين
عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
اإلطارات - BSW من نوع 245/55R18 لكافة األحوال الجوية 

ناقل الحركة - أوتوماتيكي بـ6 سرعات )مضبوط ألداء الشرطة(
الصندوق - أرضية تحميل مسّطحة

زّر لفتح الصندوق
صفيحة حماية للمكّونات السفلية

صينية شاملة للتجهيزات فوق لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة
العجالت - فوالذية عالية المتانة قياس 18 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام ®AdvanceTrac للتحّكم اإللكتروني بالثبات

 Safety® وسائد هوائية - جانبية للمقاعد األمامية باإلضافة إلى نظام
Canopy )ستائر هوائية جانبية( وجهاز استشعار حاالت التدهور

نظام مّدخر لطاقة البطارية
فتح صندوق آلي مّتصل بنظام تشغيل السيارة

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
للمقاعد الجانبية الخلفية

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب 
األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام التحكم بالدفع

المّيزات المتوفرة2
سجاد للصفين األّول والثاني

أغطية عجالت كاملة قياس 18 بوصة
مكّبر الصوت/صفارة إنذار بقّوة 100 واط

ألواح أبواب واقية من الرصاص
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع

ميزة “تعتيم السيارة” عند فتح الباب
مصابيح تعمل في ضوء النهار 

لوحة لألجهزة اإللكترونية 
المحّرك – ®V6 EcoBoost سعة 3.5 ليترات

 FWD نظام الدفع األمامي
مكابس مخفّية لقفل األبواب )لألبواب الخلفية(

مكابس مخفّية لقفل األبواب ومقابض غير قابلة للتشغيل لألبواب الخلفية
مقابض غير قابلة للتشغيل لألبواب الخلفية/أقفال غير قابلة للتشغيل

مقابض غير قابلة للتشغيل لألبواب الخلفية/أقفال قابلة للتشغيل
نظام المفاتيح الموّحدة 

غطاء قابل لإلقفال لفوهة الوقود

نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة )يتطّلب وحدة الفتح(
إلغاء شعار “بوليس إنترسبتر”

توصيل مسبق لضوء الطوارئ الوّماض ومكّبر الصوت في الشبكة األمامية
دعامة فاصلة خلفية من الكونسول

كاميرا للرؤية الخلفّية )يتّم عرضها في مرآة الرؤية الخلفّية(
نظام الدخول بدون مفتاح )وحدة فتح( 

نظام استشعار عند الرجوع
المقعد - خلفي من القماش العالي المتانة

مصباح كاشف )مصابيح(
SYNC® نظام المزامنة

مروحة تهوية في الصندوق
خزنة للصندوق )تشتمل على باب قابل لإلقفال(

عجلة قيادة فريدة - ما يصل إلى 4 تهيئات قابلة إلعادة البرمجة 
 POLICE ”تغليف بالفينيل لكلمة “بوليس

النوافذ - ميزة إبطال التحكم اآللي للنوافذ الخلفية )يتّم ذلك عبر المفاتيح الجانبية لجهة السائق(

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية )ملم(

5,154الطول
2,868قاعدة العجالت

 العرض -  بدون المرايا
مع المرايا

1,932 
2,177

1,557االرتفاع 

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية األمامّية

991حّيز الرأس
1,471حّيز الكتفين

1,430حّيز الردفين
1,064حّيز الساقين

الناحية الداخلية )ملم(
الناحية الخلفية

932حّيز الرأس
1,445حّيز الكتفين

1,420حّيز الردفين
1,014حّيز الساقين

السعات )لتر(
2,917سعة حجرة الركاب

470سعة الصندوق
3,387السعة الداخلية اإلجمالية

72.0سعة الوقود )لتر(
5المقاعد

المحّركات3
محّرك Ti-VCT V6 العامل مع مختلف 

أنواع الوقود سعة 3.7 ليترات 
محّرك Ti-VCT V6 العامل مع مختلف 

أنواع الوقود سعة 3.5 ليترات 
محّرك V6 EcoBoost سعة 3.5 ليترات

370 ]272[ عند 2725,700 ]200[ عند 2806,250 ]206[ عند 6,250القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 3413,500 عند 3734,250 عند 4,250عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

أزرق الجينز*

*معدنّي.أسود ظّلي4

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.



me.ford.com

 بوليس إنترسبتر يوتيليتي 
 Police Interceptor® Utility 

الجديدة لسنة 2016

سيارة الشرطة المتعّددة االستعماالت “بوليس إنترسبتر يوتيليتي”. أسود ظّلي. تجهيزات متوّفرة وتجهيزات مثّبتة بعد الشراء.
األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

أبيض أكسفورد

أزرق رويال

حجرّي دخانّي*

أزرق نورسي*

بيج أريزونا*

أزرق الجينز*4

بّني متوّسط*

أزرق داكن

بّني كودياك*

تايتينيوم متوسط*

أحمر توريادور داكن*

أزرق فاتح*

أسود ظّلي4

فّضي آنغو*

أزرق ألترا*

رمادي سترلينغ*

رمادي فّضي*

أسود فحمي

1اإلطار االحتياطّي بالحجم الكامل المثّبت في موقعه األصلّي ضرورّي لتحقيق سمات األداء المضبوطة للشرطة ضمن اختبار االصطدام الخلفي بسرعة 120 كلم في الساعة )75 ميل/ساعة(. 2قد تُطّبق بعض القيود. يختلف التوفر تبعاً للسوق. 3البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. 4جديد للعام 2016.

المّيزات القياسية
فسحة بين مقعد السائق والراكب األمامي قدرها 

9 بوصات للكونسوالت المثّبتة بعد الشراء
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلط )2(

اختبار االصطدام الخلفّي بسرعة 120 كلم في 
الساعة )75 ميل/ساعة(1

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
موّلد التيار المترّدد - عالي المتانة بقّوة 220 أمبير

 الراديو - AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص 
 MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD

وساعة و6 مكّبرات للصوت
بطارية - عالية المتانة )78 أمبير-ساعة/750 

)CCA أمبير
ألواح فوالذية مضّمنة مقاومة لالختراق في ظهر 

المقاعد األمامية
حّيز الحمولة - أرضية تحميل مسّطحة

أزرار تحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوّي الضبط
ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة

نظام تبريد - عالي المتانة
مثّبت السرعة

منفذ في الّلوحة المركزية لتمرير أّي توصيالت 
سلكّية بعد شراء السيارة

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال 
غطاء داخلي للفوهة

 EPAS ًنظام توجيه كهربائي معّزز آليا 
)عالي المتانة(

المحّرك – Ti-VCT V6 عامل مع مختلف أنواع 
الوقود FFV سعة 3.7 ليترات

عّداد ساعات عمل المحّرك
أقفال خارجية - السائق والراكب األمامي وباب 

الصندوق الخلفي
مفتاح مشترك لألساطيل

Flex Fuel شعار
األرضية - فينيل عالي المتانة

لوحة تثبيت األجهزة في الكونسول األمامي
إطار وعجلة احتياطيان كبيران مع نظام مراقبة 

TPMS ضغط اإلطارات
زجاج - معّتم

المصابيح األمامّية - مصابيح اإلضاءة 
المنخفضة عاملة بتقنية LED، مصابيح 

اإلضاءة العالية متوّهجة )عاملة بالهالوجين(
بطانة السقف - سهلة النزع

نظام تعليق مستقّل أمامّي وخلفّي
زّر فتح باب الصندوق - الكونسول العلوّي

حجيرة قّفازات قابلة لإلقفال
مرايا - جانبية آلية، قابلة للطّي يدوياً مع مرايا 

مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية
تقنية فورد لالتصال المباشر العاملة بالّلمس 

 ®MyFord مع شاشة LCD ملّونة قياس 

4.2 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة 
 المخّصصة للشرطة و“شاشة ذكية” في 

الّلوحة المركزية

دّواسات قابلة للتعديل آلياً
أقفال آلية لألبواب

وحدات تثبيت القّوة المحّركة - عالية المتانة
نوافذ آلية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة 

مع ميزة اإلبطال
ضوء مقّبب أحمر/أبيض - الصف األّول

لوحات عتبات الصعود - في األمام والخلف 
المقعد - أمامّي للسائق من القماش العالي 
المتانة قابل للتعديل آلياً في 6 وضعيات مع 

مسند يدوّي ألسفل الظهر
 المقعد - للراكب األمامّي من القماش 

العالي المتانة
مقعد - خلفي من الفينيل مجّزأ بنسبة 40/60

LED مصابيح خلفية - عاملة بتقنية
عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة عمودياً

اإلطارات - BSW من نوع 245/55R18 لكافة 
األحوال الجوية 

ناقل الحركة - أوتوماتيكي بـ6 سرعات )مضبوط 
ألداء الشرطة(

صينية شاملة للتجهيزات فوق لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة

العجالت - فوالذية عالية المتانة قياس 18 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™( RSC® بالميالن
 Safety® وسائد هوائية - جانبية للمقاعد األمامية باإلضافة إلى نظام

Canopy )ستائر هوائية جانبية( وجهاز استشعار حاالت التدهور
نظام مّدخر لطاقة البطارية

الفرامل - قرصية عالية المتانة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
لالنغالق ABS )مضبوطة ألداء الشرطة(

TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
للمقاعد الجانبية الخلفية

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب 
األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية مع بّخاخ رش )تتّم رؤيتها في شاشة اللوحة المركزّية( 
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام التحكم بالدفع

مجموعات التجهيزات المتوّفرة2
)67G( مجموعة األسالك لتركيب التجهيزات

)66A( حّل اإلضاءة في المصابيح األمامية
)86P( مبيت للمصابيح األمامية

)65U( مجموعة تجهيزات ترقية المقصورة للشرطة
)47C( مجموعة تجهيزات طقم األسالك الخاص بالشرطة - األمام

 )21P( مجموعة تجهيزات طقم األسالك الخاص بالشرطة - الخلف
)67H( مجموعة تجهيزات االستعداد للطريق

)66C( حّل اإلضاءة الخلفية
)66B( حّل المصابيح الخلفية

 مجموعة تجهيزات الفينيل بلونين - السقف، واألبواب األمامّية 
)91A( والخلفّية

)91C( مجموعة تجهيزات الفينيل بلونين - السقف واألبواب األمامّية فقط
)67U( مجموعة تجهيزات األسالك القصوى

المّيزات المتوفرة
سجاد للصفين األّول والثاني

أغطية عجالت كاملة قياس 18 بوصة
مكّبر الصوت/صفارة إنذار بقّوة 100 واط

ألواح أبواب واقية من الرصاص 
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار 

2CTA عند الرجوع
ميزة “تعتيم السيارة” عند فتح الباب

مصباح أمامّي للوقوف والتأشير باالنعطاف والتنبيه
لوحة تثبيت األجهزة في الكونسول األمامي قابلة لإلزالة

مصباح أمامّي إضافّي للتنبيه
مكابس مخفّية لقفل األبواب )لألبواب الخلفية(

 مكابس مخفّية لقفل األبواب ومقابض غير قابلة للتشغيل 
لألبواب الخلفية

 مقابض غير قابلة للتشغيل لألبواب الخلفية/أقفال غير 
قابلة للتشغيل

مقابض غير قابلة للتشغيل لألبواب الخلفية/أقفال قابلة للتشغيل

المفاتيح - نظام المفاتيح الموّحدة 
غطاء قابل لإلقفال لفوهة الوقود
نظام MySpeed إلدارة األسطول

روابط عازلة للصوت
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة )يتطّلب وحدة الفتح(

إلغاء شعار “بوليس إنترسبتر”
 توصيل مسبق لضوء الطوارئ الوّماض ومكّبر الصوت في 

الشبكة األمامية
لوحة تثبيت األجهزة في الكونسول الخلفّي

  LED مصابيح دليلية جانبية عاملة بتقنية
كاميرا للرؤية الخلفّية )تتّم رؤيتها في مرآة الرؤية الخلفّية(

ضوء مقّبب أحمر/أبيض - حّيز الحمولة الخلفي
نظام الدخول بدون مفتاح )وحدة فتح(

نظام استشعار عند الرجوع
سكك جانبية للحاملة السقفية - سوداء

لوحات عتبات الصعود 

المقعد - مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلًيا في 6 وضعيات3
المقعد - خلفي من القماش العالي المتانة

مرايا جانبية مدفأة
LED مرايا جانبّية مع مصابيح دليلية جانبية عاملة بتقنية

 )LED( مصباح كاشف
مصباح كاشف )مصباح متوّهج( 

مصابيح كاشفة - مثّقبة مسبقاً
SYNC® نظام المزامنة

صفيحة حماية للمكّونات السفلية
عجلة قيادة فريدة - ما يصل إلى 4 تهيئات قابلة إلعادة البرمجة 

تغليف بالفينيل
العجالت - من األلومنيوم المطلّي قياس 18 بوصة

النوافذ - ميزة إبطال التحكم اآللي للنوافذ الخلفية )يتّم ذلك عبر 
المفاتيح الجانبية لجهة السائق(

المحّرك3
محّرك Ti-VCT V6 العامل مع مختلف أنواع الوقود سعة 3.7 ليترات

310 ]228[ عند 6,500القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(
373 عند 4,250عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(

األبعاد والسعات
الناحية الخارجية ملم

5,006الطول
2,860قاعدة العجالت

 العرض -  بدون المرايا
مع المرايا

2,004 
2,291

1,755االرتفاع
82.5ارتفاع الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة

1,184عرض الفتحة الخلفية لحّيز الحمولة عند األرضية 

الناحية الداخلية ملم
الناحية األمامّية

1,052حّيز الرأس
1,557حّيز الكتفين

1,455حّيز الردفين
1,031حّيز الساقين

الناحية الداخلية ملم
الناحية الخلفية

1,019حّيز الرأس
1,544حّيز الكتفين

1,443حّيز الردفين
1,064حّيز الساقين

السعات لتر
3,370سعة حجرة الركاب

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
خلف الصف الثاني

2,418 
1,376

4,715السعة الداخلية اإلجمالية
71.0الوقود لتر
5المقاعد

معدنّي*

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 
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1يختلف توفر الميزة تبعاً للطراز. 

إّن Revel وشعار Revel عالمات تجارّية لشركة HARMAN International Industries، مسّجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.
تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر 

تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016، صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

ُكن متمّيزاً مع لينكون.
تفّضل لينكون أن تكون استثنائّية وتخاطب النخبة. 

كّل مركبة فخمة وآسرٍة ذات طابٍع خاص يتّم تصميمها بمهارة حرفّية دقيقة وهي مدعومة من مجموعة وافرة من 
التكنولوجيا المتطّورة والهندسة الفّعالة. بدءاً من ناقل الحركة العامل بكبسة زّر1 الذي يعّزز الفسحة ونظام 

®Revel الصوتّي الحصرّي1، وصوالً إلى نظام التوجيه المتكّيف1 ونظام التخميد المتكّيف باستمرار CCD ضمن 
نظام لينكون للتحّكم بالقيادة 1Lincoln Drive Control الذي يسمح باالختيار من بين ثالثة أنماط قيادة، النمط 

.Normal أو النمط العادي ،Comfort نمط الراحة ،Sport الرياضي

رؤساء الشركات، قادة العالم والمشاهير تركوا جميعاً بصمتهم على متن سيارة لينكون. أبهر عمالءك أو ناخبيك من 
خالل السيارة التي تجّسد األناقة والفخامة.

أبيض بالتيني معدني 
ثالثي الطبقات

بالتين ديون معدني 
ثالثي الطبقات

أحمر الياقوت معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف

فّضي آنغو معدني

أسود مخملّي

رمادّي مغناطيسّي رمادّي لوكس معدنّي
معدنّي

أخضر غارد معدنّي

 برونزي نارّي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف

أزرق أّلور معدني

صفيري ليلي معدني

نبيذّي مخملّي

بنّي جافا معدنّي

MKZ لينكون
MKS لينكون
MKC لينكون

لينكون MKX الجديدة كلياً
MKT لينكون

لينكون نافيجيتر
L لينكون نافيجيتر

األلوان الخارجية



مقارنة مركبات لينكون

تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. يختلف التوفر تبعاً 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تستند بيانات MKS وMKT إلى البيانات األميركية. 2عند تجهيزها بالشكل المناسب. 3تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 4مع حّيز تخزين خلفي تحت األرضية.
للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

MKC لينكون MKS لينكون MKZ لينكون

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر
 244 ]179[ عند 5.500

366 عند 3.000

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 308 ]227[ عند 6,500

378 عند 4,000

 محّرك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
 245 ]180[ عند 5,500

368 عند 3,000

 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1 المحّرك القياسّي
عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

 محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.3 لتر
 292 ]215[ عند 5,500

448 عند 3,000

 محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 370 ]272[ عند 35,500

475 عند 33,500

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 307 ]226[ عند 6,500

377 عند 4,000

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة

AWD نظام الدفع بكافة العجالت/FWD نظام الدفع األمامي AWD نظام الدفع بكافة العجالت/FWD نظام الدفع األمامي AWD نظام الدفع بكافة العجالت/FWD نظام الدفع األمامي هيكلية نظام نقل الحركة
ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية 
للمقاعد األمامية، وسادة هوائية واقية لركبة السائق، ستائر هوائية 

جانبية وجهاز استشعار حاالت التدهور

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية 
 للمقاعد األمامية، ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية 
للمقاعد األمامية، وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب، ستائر 

هوائية جانبية وجهاز استشعار حاالت التدهور

الوسائد الهوائّية

4,552 5,223 4,931 الطول )ملم(
2,690 2,867 2,850 قاعدة العجالت )ملم(

1,657 )بدون الخيارات( 1,565 1,478 االرتفاع )ملم(
5 5 5 سعة المقاعد

1,587/1,586 1,654/1,648 1,575/1,582  المسافة بين العجالت )ملم( 
)في األمام/في الخلف(

982/1,005 978/1,008 930/963 حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(
1,404/1,422 1,458/1,488 1,404/1,465 حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(
1,342/1,383 1,405/1,405 1,366/1,399 حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

1,088 )كحّد أقصى(/935 980/1,064 1,126 )كحّد أقصى(/940 حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(

2,771 2,995 2,734 سعة حجرة الرّكاب )لتر(
712/1,505 545 436  سعة الحمولة )لتر(

)خلف الصف األّول/الصف الثاني(
59.0 72.0  نظام الدفع األمامي FWD: 62.0؛ 

66.0 :AWD نظام الدفع بكافة العجالت
سعة خزان الوقود )لتر(

1,361 — —  قّوة سحب المقطورة 
)الحّد األقصى، كلغ(2

L لينكون نافيجيتر/نافيجيتر MKT لينكون MKX لينكون

 محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 390 ]287[ عند 5,250

629 عند 2,750

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 307 ]226[ عند 6,500

377 عند 4,000

 محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 308 ]227[ عند 6,500

379 عند 4,000

 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1 المحّرك القياسّي
عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1

—  محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
 370 ]272[ عند 5,5003

475 عند 3,5003

 محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر
 346 ]250[ عند 5,500

542 عند 3.000

 المحّركات المتوّفرة
 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(1

عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(1
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات  ناقل الحركة األوتوماتيكي بسّت سرعات SelectShift مع وحدتين 

لنقل الحركة في عجلة القيادة
ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات ناقل الحركة

4WD نظام الدفع الرباعّي/RWD نظام الدفع الخلفّي AWD نظام الدفع بكافة العجالت/FWD نظام الدفع األمامي AWD نظام الدفع بكافة العجالت/FWD نظام الدفع األمامي هيكلية نظام نقل الحركة
ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS فرامل قرصية/قرصّية مع نظام الفرامل المانع لالنغالق نظام الفرامل

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية، 
 ونظام Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية في الصفوف الثالثة 

وجهاز استشعار حاالت التدهور

 وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية 
 للمقاعد األمامية، ونظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر 
هوائية جانبّية في الصفوف الثالثة وجهاز استشعار حاالت التدهور

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، وسائد هوائية جانبية 
للمقاعد األمامية، وسائد هوائية واقية لركبة السائق والراكب، 

ستائر هوائية جانبية وجهاز استشعار حاالت التدهور

الوسائد الهوائّية

L 5,646 5,269 5,274 4,827 الطول )ملم(
L 3,327 3,022 2,994 2,849 قاعدة العجالت )ملم(
L 1,981 1,984 1,712 1,681 االرتفاع )ملم(

8 ،7 7 ,6 5 سعة المقاعد
1,708/1,701 1,659/1,660 1,643/1,645  المسافة بين العجالت )ملم(

 )في األمام/في الخلف(
L 966 :1,009/1,004؛ الصف الثالث 1,009/1,004؛ الصف الثالث: 954 990/1,018؛ الصف الثالث: 851 996/1,013 حّيز الرأس )ملم( )في األمام/في الخلف(

L 1,704 :1,619/1,607؛ الصف الثالث 1,619/1,607؛ الصف الثالث: 1,318 1,476/1,488؛ الصف الثالث: 1,247 1,498/1,495 حّيز الكتفين )ملم( )في األمام/في الخلف(
L 1,316 :1,522/1,529؛ الصف الثالث 1,522/1,529؛ الصف الثالث: 1,273 1,420/1,414؛ الصف الثالث: 1,032 1,411/1,433 حّيز الردفين )ملم( )في األمام/في الخلف(

 1,093 )كحّد أقصى(/994؛ 
L 957 :الصف الثالث

 1,093 )كحّد أقصى(/994؛ 
الصف الثالث: 957

1,092 )كحّد أقصى(/1,061؛ الصف الثالث: 839 1,086 )كحّد أقصى(/1,007 حّيز الساقين )ملم( )في األمام/في الخلف(

L 4,766 4,515 4,028 3,065 سعة حجرة الرّكاب )لتر(
L 1,207 :2,444/3,629؛ الصف الثالث 1,542/2,926؛ الصف الثالث: 514 1,121/2,149؛ الصف الثالث: 4366 1,948/1,055  سعة الحمولة )لتر(

)خلف الصف األّول/الصف الثاني(
L 120.0 106.0 70.4 68.0 سعة خزان الوقود )لتر(

L 3,765 3,900 2,041 1,588  قّوة سحب المقطورة 
)الحّد األقصى، كلغ(2



1تبعاً لتصنيفات فورد. 2ميزة بتكلفة إضافية. 3جديد للعام 2016. 4قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 5احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 6البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

2016  MKZ لينكون
سيارة سيدان فخمة متوسطة الحجم1

لينكون MKZ. فّضي آنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

المّيزات القياسية4
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشّغل لقرص CD واحد 

وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و11 مكّبراً للصوت
المحّرك - EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر

FWD نظام الدفع األمامي
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control متمّيز بنظام 
التخميد المتكّيف باستمرار CCD ونظام التوجيه الكهربائي المعّزز آلياً 

EPAS ونظام التحّكم النشط بالضجيج
المرايا - جانبية بلون الهيكل مع مرايا كاشفة للزوايا غير المرئية 

ومصابيح تأشير عاملة بتقنّية LED ومصابيح إنارة األرضية
ميزة التشغيل عن بعد

المقاعد - قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات لمقعدْي السائق والراكب 
األمامي مع مسند آلي ألسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق

 أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة المالحة والصوت 
MyLincoln Touch™و

 LCD مع شاشة MyLincoln Touch مع تقنية SYNC® نظام المزامنة
ملّونة قياس 10.1 بوصة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة؛ وشاشة 

LCD ملّونة قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية؛ ومحور 
وسائط مع منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنافذ إدخال صوت/صورة
ناقل الحركة - أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 

الحركة في عجلة القيادة
العجالت - فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام ®AdvanceTrac للتحّكم اإللكتروني بالثبات

وسائد هوائية5 - جانبية للمقاعد األمامية، ستائر هوائية جانبية، ووسادة 
هوائية واقية لركبة السائق والراكب األمامّي

 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية
SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

األبعاد والسعات
األبعاد )ملم(

4,931 الطول
2,850 قاعدة العجالت
1,864 العرض )بدون المرايا(
1,478 االرتفاع 

السعات )لتر(
2,734 سعة حجرة الركاب
436 سعة الحمولة

3,170 السعة الداخلية اإلجمالية
62.0 
66.0

 سعة خّزان الوقود - 
 FWD نظام الدفع األمامي 

AWD نظام الدفع بكافة العجالت
5 المقاعد

المحّركات6
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.0 لتر
307 ]226[ عند 6,500 245 ]180[ عند 5,500  PS( القّوة الصافية

]كيلوواط[ عند د.د.(
377 عند 4,000 368 عند 3,000  عزم الدوران الصافي 

)نيوتن متر عند د.د.(

استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(6
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.0 لتر
11.9 14.8  نظام الدفع 

FWD األمامي
10.9 - نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

بالتين ديون معدني 
ثالثي الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي مغناطيسّي رمادّي لوكس معدنّي
معدنّي

أخضر غارد معدنّي برونزي نارّي معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

أبنوسيبندقّي كابوتشينو



2016  MKS لينكون
سيارة سيدان فخمة بالحجم الكامل1

لينكون MKS. فّضي آنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

األلوان الداخلية

 1تبعاً لتصنيفات فورد. 2ميزة بتكلفة إضافية. 3جديد للعام 2016. 4قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 5احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

6باالستناد إلى البيانات األميركية. 7تّم إجراء االختبارات باستعمال وقود 93 أوكتان. 8البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
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المّيزات القياسية4
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشّغل لقرص CD واحد 

وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و10 مكّبرات للصوت
المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر

أنظمة استشعار أمامية وخلفية
FWD نظام الدفع األمامي

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
 نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control متمّيز 

بنظام التخميد المتكّيف باستمرار CCD ونظام التوجيه الكهربائي 
EPAS ًالمعّزز آليا

المرايا - مرايا جانبية آلية بلون الهيكل مع مرايا مضّمنة للكشف عن 
الزوايا الخلفية غير المرئية، ومصابيح إنارة األرضية، وذاكرة وميزة التعتيم 

التلقائي لجهة السائق

ميزة التشغيل عن بعد
المقاعد - مدفأة ومبّردة قابلة للتعديل آلياً في 12 وضعية للسائق 

والراكب األمامي، مع مسند آلّي ألسفل الظهر
 أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة المالحة والصوت 

MyLincoln Touch™و
نظام المزامنة ®SYNC مع تقنية MyLincoln Touch مع شاشتين 

LCD ملّونتين قابلتين للتهيئة قياس 4.2 بوصة في لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة؛ وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في 

 SD وقارئ لبطاقات ،USB الّلوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع منفذين
ومنافذ إدخال صوت/صورة

ناقل الحركة - أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 
الحركة في عجلة القيادة

العجالت - فاخرة من األلومنيوم المطلّي قياس 19 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام ®AdvanceTrac للتحّكم اإللكتروني بالثبات

 Safety Canopy® وسائد هوائية5 - جانبية للمقاعد األمامية، ونظام
للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور

الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق 
ABS

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي

كاميرا للرؤية الخلفية 
SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

األبعاد والسعات
األبعاد )ملم(

5,223 الطول
2,867 قاعدة العجالت
1,928 العرض )بدون المرايا(
1,565 االرتفاع 

السعات )لتر(
2,995 سعة حجرة الركاب
545 سعة الحمولة

3,540 السعة الداخلية اإلجمالية
72.0 سعة خّزان الوقود

5 المقاعد

المحّركات6
 EcoBoost® V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
370 ]272[ عند 75,500 308 ]227[ عند 6,500  PS( القّوة الصافية

]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 73,500 378 عند 4,000  عزم الدوران الصافي 

)نيوتن متر عند د.د.(

األلوان الخارجية

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

بالتين ديون معدني 
ثالثي الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي مغناطيسّي رمادّي لوكس معدنّي
معدنّي

أخضر غارد معدنّي

برونزي نارّي معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

بنّي جافا معدنّي

أسود فحمّيبندقّيديون فاتح

استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(8
 EcoBoost V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
- 12.4  نظام الدفع 

FWD األمامي
10.9 11.6 نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت
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 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
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2016  MKC لينكون
سيارة متعّددة االستعماالت صغيرة الحجم فخمة1

لينكون MKC. أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات. تجهيزات متوفرة.

األلوان الداخلية

 المّيزات القياسّية4
)101A( مجموعة تجهيزات سيليكت

نظام التحكم النشط بالضجيج
استشعار االقتراب 

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو فاخر مع مشّغل لقرص CD واحد 
وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و9 مكّبرات للصوت

المحّرك - EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
FWD نظام الدفع األمامي

مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع إضاءة ممّيزة بتقنية LED وميزة 
التشغيل التلقائي للمصابيح 

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر
مرايا - مرايا جانبية آلّية بلون الهيكل مع ذاكرة ومرايا مضّمنة كاشفة 

للزوايا غير المرئية، ومصابيح إنارة األرضية
Push Button Shift ناقل الحركة العامل بكبسة زّر

ميزة التشغيل عن بعد
المقعد - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند 

آلي ألسفل الظهر وذاكرة
 أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة المالحة والصوت 

MyLincoln Touch™و
 LCD 3 مع شاشةMyLincoln Touch مع تقنية SYNC® نظام المزامنة

قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع 
منفذ USB، وقارئ لبطاقات SD ومنفذ إدخال للصوت

ناقل الحركة - أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 
الحركة في عجلة القيادة

العجالت - من األلومنيوم المطلّي بالنيكل البّراق قياس 18 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية5 - جانبية للمقاعد األمامية، مع ستائر هوائية جانبية، 

ووسادة هوائية واقية لركبة السائق
 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

ABS لالنغالق
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 

والراكب األمامي
كاميرا للرؤية الخلفية

SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

نظام التحكم بالدفع

صفيري ليلي معدني

الرملّي األبيض

نبيذّي مخملّي أحمر الياقوت معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

اإلسبريسو

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

فّضي آنغو معدني

أسود مخملّي3 رمادّي لوكس معدنّي

أبنوسيبندقّي

األلوان الخارجية

األبعاد والسعات
األبعاد )ملم(

4,552 الطول
2,690 قاعدة العجالت
1,939 العرض - مع المرايا مطوّية
1,657 االرتفاع 

السعات )لتر(
2,771 سعة حجرة الركاب
1,505 
712

خلف الصف الخلفّي سعة الحمولة - خلف الصف األمامّي
59.0 سعة خّزان الوقود

5 المقاعد

المحّركات6
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.3 لتر
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.0 لتر
292 ]215[ عند 5,500 244 ]179[ عند 5,500  PS( القّوة الصافية

]كيلوواط[ عند د.د.(
448 عند 3,000 366 عند 3,000  عزم الدوران الصافي 

)نيوتن متر عند د.د.(

استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(6
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.3 لتر
 EcoBoost I-4 محّرك

سعة 2.0 لتر
- 14.4  نظام الدفع 

FWD األمامي
11.7 13.1 نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت
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 2016  MKX سيارة لينكون 
الجديدة كلياً

سيارة متعّددة االستعماالت صغيرة الحجم فخمة1

لينكون MKX. فّضي آنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

المّيزات القياسية4
مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )4(

نظام الصوت - نظام صوت عالي الجودة من لينكون مع 10 مكّبرات 
للصوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة

مخرجان للعادم مع رؤوس لّماعة
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
مكبح إيقاف إلكترونّي

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
ANC نظام التحكم النشط بالضجيج

باب آلي للصندوق الخلفي عامل اليدوياً ويتّم تنشيطه بالقدم
مصابيح أمامية عاملة بتقنية HID مع إضاءة ممّيزة بتقنية LED وميزة 

التشغيل التلقائي للمصابيح
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

نظام لينكون للتحكم بالقيادة Lincoln Drive Control المتمّيز بنظام 
CCD التخميد المتكّيف باستمرار

المرايا - جانبية آلية ومدفأة بلون الهيكل مع ذاكرة ومرايا مضّمنة 
للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة
Push Button Shift ناقل الحركة العامل بكبسة زّر

ميزة التشغيل عن بعد
نظام استشعار عند الرجوع

المقاعد - مقاعد للسائق والراكب األمامّي قابلة للتعديل آلياً في 10 
وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر قابل للتعديل في وضعّيتين ومع ذاكرة
MyLincoln Touch™أزرار في عجلة القيادة لضبط أنظمة المالحة والصوت و
 LCD مع شاشة MyLincoln Touch مع تقنية SYNC® نظام المزامنة

قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع 
منفذين USB، وقارئ لبطاقات SD ومنفذ إدخال للصوت

عمود عجلة قيادة قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
ناقل الحركة - أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 

الحركة في عجلة القيادة
العجالت - فاخرة من األلومنيوم المطلّي قياس 18 بوصة 

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
 Safety Canopy® وسائد هوائية5 - جانبية للمقاعد األمامية، ونظام

للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية وجهاز استشعار حاالت التدهور، ووسادة 
هوائية واقية لركبة السائق والراكب األمامّي

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System للسائق 
والراكب األمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين5

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

بالتين ديون معدني 
ثالثي الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

برونزي نارّي معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

أبنوسيبندقّي كابوتشينو

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي لوكس معدنّي

أزرق أّلور معدني3

تراكوتا

األبعاد والسعات
األبعاد ملم

4,827 الطول
2,849 قاعدة العجالت
2,188 
1,999

 العرض -  مع المرايا
مع المرايا مطوّية

1,681 االرتفاع
السعات لتر

3,065 سعة حجرة الركاب
1,948 
1,055

خلف الصف الخلفّي سعة الحمولة -  خلف الصف األمامّي
68.0 سعة خّزان الوقود  لتر

5 المقاعد

المحّركات6
 EcoBoost® V6 محّرك

سعة 2.7 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
346 ]250[ عند 5,500 308 ]227[ عند 6,500  PS( القّوة الصافية

]كيلوواط[ عند د.د.(
542 عند 3,000 379 عند 4,000  عزم الدوران الصافي 

)نيوتن متر عند د.د.(

استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(6
 EcoBoost V6 محّرك

سعة 2.7 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
11.2 11.3  نظام الدفع 

FWD األمامي
10.3 10.7 نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت
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.Bridge of Weir Leather Company Limited هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة الجلود Bridge of Weir إّن

 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

2016  MKT لينكون
سيارة متعّددة االستعماالت كبيرة الحجم فخمة1

لينكون MKT. أسود مخملّي. تجهيزات متوفرة.

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

المّيزات القياسية4
مأخذ طاقة بقّوة 110 فلط

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة 
على تشغيل ملفات MP3 و10 مكّبرات للصوت

المحّرك - Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
مصابيح للضباب

FWD نظام الدفع األمامي
نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

عجلة قيادة مغّلفة بالجلد مع لمسات خشبية أصلية وعمود عجلة قيادة 
قابل لإلمالة والسحب باتجاه السائق

باب صندوق آلي
مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر

كاميرا للرؤية الخلفية
ميزة التشغيل عن بعد

نظام استشعار عند الرجوع

المقاعد - للصف األّول، آلية مدفأة ومبّردة قابلة للتعديل في 12 وضعية 
للسائق والراكب األمامي، مكسّوة بجلد ®Bridge of Weir مع متاكئ 
للرأس قابلة للتعديل في 4 وضعيات، ومسند آلي ألسفل الظهر وميزة 

الذاكرة للسائق
مقعد - طويل للصف الثاني قابل للطي والتسطيح بالكامل ومجّزأ بنسبة 

60/40 مع كسوة جلدية من Bridge of Weir )تحرير آلي في الناحية 40(
المقعد - طويل للصف الثالث قابل للطي والتسطيح بالكامل مجّزأ 

بنسبة 50/50
نظام المزامنة ®SYNC مع تقنية ™MyLincoln Touch مع شاشتين 

LCD ملّونتين قابلتين للتهيئة قياس 4.2 بوصة في لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة؛ وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في 

 SD وقارئ لبطاقات ،USB الّلوحة المركزية؛ ومحور وسائط مع منفذين
ومنافذ إدخال صوت/صورة

ناقل الحركة - أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل 
الحركة في عجلة القيادة

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثالثي المناطق
العجالت - من األلومنيوم الفاخر المطلّي بالنيكل البّراق قياس 19 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
 Safety Canopy® وسائد هوائية5 - جانبية للمقاعد األمامية، ونظام

للسالمة مع ستائر هوائية جانبية للصفوف الثالثة
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
Personal Safety System™ نظام السالمة الشخصية

زجاج معّتم للصفين الثاني والثالث وباب الصندوق الخلفي
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

بندقّي أسود فحمّيديون فاتح

أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

بالتين ديون معدني 
ثالثي الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي لوكس معدنّي

برونزي نارّي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

أزرق أّلور معدني3
األبعاد والسعات

األبعاد )ملم(
5,274 الطول
2,994 قاعدة العجالت
2,178 العرض )مع المرايا(
1,712 االرتفاع 

السعات )لتر(
4,028 سعة حجرة الركاب
2,149 
1,121 
6366

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

70.4 سعة خّزان الوقود
7 ،6 المقاعد

المحّركات7
 EcoBoost® V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
85,500 ]272[ 370 307 ]226[ عند 6,500  PS( القّوة الصافية

]كيلوواط[ عند د.د.(
475 عند 83,500 377 عند 4,000  عزم الدوران الصافي 

)نيوتن متر عند د.د.(

استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(9
 EcoBoost V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.7 لتر
- 11.0  نظام الدفع 

FWD األمامي
10.2 - نظام الدفع بكافة 

AWD العجالت



1تبعاً لتصنيفات فورد. 2ميزة بتكلفة إضافية. 3جديد للعام 2016. 4قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 5احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 6البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7إّن األوزان القصوى المبّينة هي للسيارات 

المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

إّن THX هي عالمة تجارية لشركة THX Ltd وهي مسّجلة في بعض الواليات القضائية. جميع الحقوق محفوظة. 

 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

لينكون نافيجيتر 2016
سيارة متعّددة االستعماالت فخمة1

لينكون نافيجيتر. فّضي آنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

األلوان الداخلية

األلوان الخارجية

المّيزات القياسية4
محور خلفّي بنسبة 3.73

مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )3(
نظام الصوت - نظام THX® II Certified مع 14 مكّبراً للصوت

مصابيح HID مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما 
يخفت ضوء النهار وتشغيل تلقائي للمساحات

III/IV مجموعة التجهيزات المتينة لسحب المقطورة من الفئة
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

المحّرك - ®EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
أنظمة استشعار أمامية وخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح مع التشغيل بكبسة زّر
المرايا - مرايا جانبية مدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع أغطية من الكروم، 

ومصابيح إنارة األرضية، ومرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية، 
ومصابيح للتأشير باالنعطاف، وذاكرة وميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق

نظام المالحة المضّمن في الراديو 

عتبات جانبية آلية السحب
باب صندوق آلي

عمود توجيه قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة
مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر

المقاعد - الصف األول، مقاعد من الجلد مدفأة ومبّردة قابلة للتعديل 
آلياً في 10 وضعيات للسائق والراكب األمامي، مع مسند آلي ألسفل 

الظهر وذاكرة لمقعد السائق
المقاعد - الصف الثاني، مقعد طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40، مكسّو 
بالجلد ومزّود بميزة الطّي والتسطيح بالكامل، مع متاكئ ظهر للجزئين 

الجانبيين قابلة لإلرجاع، والجزء الوسطي قابل لالنزالق إلى األمام
 مقعد - طويل للصف الثالث مجّزأ بنسبة 40/60 مع تقنية الطّي 

PowerFold® اآللّي
MyLincoln Touch™ مع تقنية SYNC® نظام المزامنة

ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات
العجالت - من األلومنيوم المشغول الشديد اللمعان قياس 20 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية5 - وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، جانبية 

للمقاعد األمامية، ونظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية 
جانبية للصفوف الثالثة ومع جهاز استشعار حاالت التدهور

 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
لكافة مقاعد الصف الثاني

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

األبعاد والسعات
األبعاد )ملم(

5,269 الطول
3,022 قاعدة العجالت
2,024 العرض )مع المرايا مطوية(
1,984 االرتفاع 

السعات )لتر(
4,515 سعة حجرة الركاب
2,926 
1,542 
514

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

106.0 سعة خّزان الوقود
8 ،7 المقاعد

أبنوسي

صفيري ليلي معدني أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
مع طالء شفاف بلون 

خفيف2

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي مغناطيسّي 
معدنّي

برونزي نارّي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

بنّي جافا معدنّي

ديونحجري

تصنيفات وزن المقطورة7
الحمولة القصوى فئة السقاطة

4,082 كلغ IV 4 الفئةx2
3,901 كلغ IV 4 الفئةx4

المحّرك6
 EcoBoost V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
390 ]287[ عند 5,250 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

629 عند 2,750 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(
استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(6

 EcoBoost V6 محّرك
سعة 3.5 لتر

9.9 4x2 نظام الدفع الرباعّي
9.1 4x4 نظام الدفع الرباعّي



1تبعاً لتصنيفات فورد. 2ميزة بتكلفة إضافية. 3جديد للعام 2016. 4قد تُطّبق بعض القيود. قد يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 5احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 6البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7إّن األوزان القصوى المبّينة هي للسيارات 

المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة الوكيل. الحمولة وقدرة التحميل قيد بالوزن وتوزيعه.

 تحتفظ شركة فورد موتور كومباني بحق تغيير مواصفات المنتج في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
يختلف التوفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2016 صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني.

2016  L لينكون نافيجيتر
سيارة متعّددة االستعماالت فخمة1

لينكون نافيجيتر L. فّضي آنغو معدني. تجهيزات متوفرة.

األلوان الخارجية

المّيزات القياسية4
محور خلفّي بنسبة 4.10

مآخذ طاقة بقّوة 12 فلطاً )3(
نظام الصوت - نظام THX® II Certified مع 14 مكّبراً للصوت

مصابيح HID مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما 
يخفت ضوء النهار وتشغيل تلقائي للمساحات

III/IV مجموعة التجهيزات المتينة لسحب المقطورة من الفئة
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

المحّرك - ®V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر
أنظمة استشعار أمامية وخلفية

نظام الدخول بدون مفتاح مع التشغيل بكبسة زّر
المرايا - مرايا جانبية مدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع أغطية من الكروم، 

ومصابيح إنارة األرضية، ومرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية، 
ومصابيح للتأشير باالنعطاف، وذاكرة وميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق

نظام المالحة المضّمن في الراديو 

عتبات جانبية آلية السحب
باب صندوق آلي

عمود توجيه قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة
مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر

المقاعد - الصف األول، مقاعد من الجلد مدفأة ومبّردة قابلة للتعديل 
آلياً في 10 وضعيات للسائق والراكب األمامي، مع مسند آلي ألسفل 

الظهر وذاكرة لمقعد السائق
المقاعد - الصف الثاني، مقعد طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40، مكسّو 
بالجلد ومزّود بميزة الطّي والتسطيح بالكامل، مع متاكئ ظهر للجزئين 

الجانبيين قابلة لإلرجاع، والجزء الوسطي قابل لالنزالق إلى األمام
 مقعد - طويل للصف الثالث مجّزأ بنسبة 40/60 مع تقنية الطّي 

PowerFold® اآللّي
MyLincoln Touch™ مع تقنية SYNC® نظام المزامنة

ناقل الحركة - ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات
العجالت - من األلومنيوم المشغول الشديد اللمعان قياس 20 بوصة

المّيزات القياسية للسالمة واألمان
نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم 

)Roll Stability Control™(  RSC® بالميالن
وسائد هوائية5 - وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، جانبية 

للمقاعد األمامية، ونظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية 
جانبية للصفوف الثالثة ومع جهاز استشعار حاالت التدهور

 الفرامل - فرامل قرصّية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 
ABS لالنغالق

نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
لكافة مقاعد الصف الثاني

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات )باستثناء اإلطار االحتياطي(

األلوان الداخلية

صفيري ليلي معدني أبيض بالتيني 
معدني ثالثي 

الطبقات2

أحمر الياقوت معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

أسود مخملّي3فّضي آنغو معدني رمادّي مغناطيسّي 
معدنّي

برونزي نارّي معدني 
 مع طالء شفاف 

بلون خفيف2

بنّي جافا معدنّي

األبعاد والسعات
األبعاد )ملم(

5,646 الطول
3,327 قاعدة العجالت
2,024 العرض )بدون المرايا(
1,981 االرتفاع 

السعات )لتر(
4,766 سعة حجرة الركاب
3,629 
2,444 
1,207

 سعة الحمولة -  خلف الصف األّول
 خلف الصف الثاني
خلف الصف الثالث

127.0 سعة خّزان الوقود
8 ،7 المقاعد

تصنيفات وزن المقطورة7
الحمولة القصوى فئة السقاطة

3,856 كلغ IV 4 الفئةx2
3,765 كلغ IV 4 الفئةx4

المحّرك6
 EcoBoost V6 محّرك

سعة 3.5 لتر
390 ]287[ عند 5,250 القّوة الصافية )PS ]كيلوواط[ عند د.د.(

629 عند 2,750 عزم الدوران الصافي )نيوتن متر عند د.د.(
استهالك الوقود المقّدر )كلم/لتر(6

 EcoBoost V6 محّرك
سعة 3.5 لتر

9.1 4x2 نظام الدفع الثنائي
- 4x4 نظام الدفع الرباعّي

أبنوسي ديونحجري


