RANGER

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2017 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1

LIMITED

КАБІНА
2.2 (160 к.с.)

ПОДВІЙНА
4 x4

ДИЗЕЛЬ

MT6

КОЛІР

942 755*
Frozen White

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм
ESP - електронна програма стабілізації
ROM - система запобігання перекиданню
EBA - ситема екстреного гальмування
HLA - система початку руху на схилі
TC - Антипробуксовувальна система
TSC - Система запобігання розхитуванню причепа
HDC - Система допомоги при спуску
6 подушок безпеки (передні для водія та переднього пасажира, бокові та шторки)
Іммобілайзер
Центральний замок з дистанційним керуванням
Датчики тиску в шинах
Сигналізація
Передні протитуманні фари

●

Двозонний клімат-контроль
Електричний підсилювач керма
Датчик світла / Датчик дощу
Круїз-контроль
Парктронік передній та задній
Камера заднього виду
Блокування заднього диференціалу
Електронне підключення повного приводу на швидкості до 120 км/год
Електрорегулювання сидіння водія у 8-ми напрямках (плюс регулювання підтримки попереку)
Підігрів передніх сидінь
Електросклопідйомники бокових вікон
Електрообігрів заднього скла
Електробігрів лобового скла
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом, електричним склданням, підсвіткою зони виходу та
показчиками поворотів
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КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
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ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Передній бампер кольору кузова
Інтегрований задній бампер зі сходинкою
Решітка радіатора хромована
Зовнішні дзеркала хромовані
Дверні ручки хромовані
Тонування вікон другого ряду сидінь
Задні бризковики
Передні бризговики
Повнорозмірне запасне колесо
Шини 265/65R17 на легкосплавних дисках
Захисні труби позаду кабіни (хромовані для Limited)
Захисна пластикова обшивка кузова
Такелажні петлі всередині кузова (6 од.)
Внутрішні бортові релінги з пересувними кронштейнами для кріплення вантажу
Пакет Off-Road (захист двигуна та паливного баку)
Бокові підніжки
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ІНТЕР`ЄР
Підлокітник між передніми сидіннями двосекційний з охолодженням нижньої секції
Підлокітник центральний для задніх пасажирів з підстаканниками
Шкіряна оббивка сидінь
Освітлення з "театральним ефектом" переднього та заднього ряду сидінь
Лампочки для читання переднього ряду сидінь
Електрохроматичне дзеркало
Оздоблена шкірою ручка важеля перемикання передач
Кермо оздоблене шкірою
Розетка 240В
AM/FM магнітола (CD), 6 динаміків, 8" дисплей (touchscreen), управління аудіо на кермі та USB, Bluetooth та голосове управління
Навігація
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*Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 13 вересня 2019 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 27,35 гривень).
●	Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
1)
	ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на
день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

RANGER

ДВИГУН

2.2

КАБІНА

ПОДВІЙНА

Пальне

ДИЗЕЛЬ

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність,

2 198
к.с. (кВт)

160 (118)

на частоті (об/хв)

3 200

Крутний момент, Нм

385

на частоті (об/хв)

1 500 - 2 500

Циліндрів / клапанів на циліндр, шт

4/4

Стандарт токсичності

Євро 6

КПП

МЕХ - 6 СТ.

Тип приводу

4х4 (2Н, 4Н, 4L) - повний привід з можливістю відключення
переднього мосту та підключення пониженої передачі

Витрати пального 1
за містом (л/100 км)

6.4

комбінована траса (л/100 км)

7.0

у місті (л/100 км)

8.2

Об'єм паливного баку, л

80

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

11.8

Максимальна швидкість, (км/год)

175

РОЗМІРИ
Дорожній просвіт, мм 4

229

Кут в'їзду / з'їзду / рампи, град 4

28 / 28 / 25

Максимальний кут косогору, град 4

35

Максимальна глибина броду, мм

800

Загальна довжина / ширина (без дзеркал), мм

5 362 / 1 860

Максимальна загальна висота, мм

1815-1848

Колісна база, мм

3 220

Колія коліс передніх / задніх, мм

1 560 / 1 560

Довжина / ширина вантажного відсіку, мм 5

1 549 / 1 560

Глибина вантажного відсіку (без захисної обшивки), мм

511

Ширина вантажного відсіку (між колісними арками), мм 5

1 139

Висота завантаження (незавантажений), мм

835

Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м

12.4

LIMITED
Маса автомобіля ( Споряджена / Вантажопідйомність ), кг

2 115 / 1 155

Допустима маса причепа обладнаного гальмами
(не обладнаного гальмами), кг
Гарантійний період

3 500 (750)
Стандатртна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу.
Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100
тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до офіційного дилера: Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05
РОКИ ГАРАНТІЇ
АБО 100 тис. км
ПРОБІГУ

(2)
(3)

В
 сі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це
ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності
пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання
(наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.
2)
Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства
України.
3)
Що настане раніше
1)

