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DE MAKKELIJKE WEG
OM EEN NIEUWE
FORD RANGER TE RIJDEN

1ONTDEK

SELECTEER

PAS AAN

SPECIFICATIES

AANKOOP

2
3
4
5

Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur (optie) met 18"
Medium Bolder Grey Alu velgen (optie).
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UW BEKWAME PARTNER
De Ford Ranger is de pick-up waarmee u elke uitdaging
het hoofd kunt bieden. Met meer technologie dan ooit
tevoren, uitstekend interieurcomfort en een reeks slimme
rijhulpsystemen en veiligheidsvoorzieningen, is dit de enige
pick-up met voldoende 'drive' om bij de uwe te passen.

Het afgebeelde model is een Wildtrak Dubbele Cabine in de
metaalkleur Moondust Silver.

Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

1ONTDEKKEN
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LEEF VOLUIT

De Ford Ranger is gebouwd voor de eisen van de moderne wereld en
staat altijd klaar voor werk of ontspanning. Hij is sterk genoeg om de
hele week te slepen en in het weekend jetski's of een quad naar een
offroad-parcours te vervoeren. Voeg daar nog een uitstekende
combinatie van trekkracht, brandstofzuinigheid en geavanceerde
rijtechnologieën aan toe, en Europa's best verkochte pick-up * maakt
van elke rit een onvergetelijk avontuur.

ONTDEKKEN1

Getoond model is een Dubbele Cabine Wildtrak in de metaalkleur Saber Orange
(optie).

Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.
*Gebaseerd op de laatst beschikbare gegevens van eind juni 2018 voor de 20 belangrijkste Europese markten
waar Ford wordt vertegenwoordigd door nationale verkoopbedrijven. De Euro 20-markten zijn: Oostenrijk,
België, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Roemenië, Zweden en Zwitserland.
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ONTWORPEN ROND U
Verfijning en vakmanschap komen prachtig samen in de nieuwe Ford
Ranger. Ongeacht uw bestemming of reisgenoten, zal het
opgewaardeerde interieur u belonen met SUV-vergelijkbare luxe en
stijl.

De Wildtrak-versie (afgebeeld) is voorzien van een leder/simili
interieur met Wildtrak-logo, waarbij de bestuurder beschikt over een
8-weg elektrisch verstelbare zetel voor een perfect zitcomfort.

Het doordachte ontwerp van de nieuwe Ranger biedt een schat aan
geavanceerde functies en technologieën, inclusief de nieuwe
FordPass Connect ingebouwde modem* en het Ford SYNC III
Audio-systeem met 8 "kleurenaanraakscherm en navigatie-
ondersteuning* om u in alle omstandigheden de perfecte bijstand te
bieden.

ONTDEKKEN1

Getoond model is een Dubbele Cabine Wildtrak met Journey Grain leder/simili
interieur-afwerking (standaard).

*Beschikbaarheid is serie-afhankelijk.
†Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen mobiele
apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling
staat. Niet alle functies zijn compatibel met alle telefoons
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Ranger XLT Double Cab in Blue Lightning metaalkleur (optie).

Consulteer uw gebruikshandleiding alvorens het terrein in te trekken. Respecteer alle wetgeving en gebruik
enkel de aangewezen off-road routes en recreatieve zones. Voorzichtigheid is geboden bij het rijden door water,
pas hierbij uw snelheid aan. Respecteer bij slepen steeds de maximum toegelaten massa.
*Het maximale sleepvermogen is afhankelijk van de lading, de voertuigconfiguratie, de accessoires en het
aantal passagiers.
**Probeer water te vermijden dat hoger is dan de onderkant van de wielnaven en ga langzaam te werk.
Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over rijden door water.
Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

KLAAR VOOR ELKE
UITDAGING
Het ernstige werk laat u best aan de nieuwe Ford Ranger over. Hij
biedt een uitstekende combinatie van vierwielaandrijving, een
indrukwekkend motorvermogen en tractie, gecombineerd met een
maximaal trekvermogen van 3.5T. Het nieuwe model behoudt zijn
uitzonderlijke waadcapaciteit van 800 mm en kan het verschil
betekenen tussen het bereiken van uw bestemming of niet.

ONTDEKKEN1

b4d5d54ad3884668a4afe4af1585d353-4f39bf44d12949e1fbafb5a8d3dd6324-00000_book.indb 2 25/08/2021 10:06:32

Ranger 21.75MY V2 BEL nl_10:18_25.08.2021

Ranger XLT Double Cab in Blue Lightning metaalkleur (optie).
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enkel de aangewezen off-road routes en recreatieve zones. Voorzichtigheid is geboden bij het rijden door water,
pas hierbij uw snelheid aan. Respecteer bij slepen steeds de maximum toegelaten massa.
*Het maximale sleepvermogen is afhankelijk van de lading, de voertuigconfiguratie, de accessoires en het
aantal passagiers.
**Probeer water te vermijden dat hoger is dan de onderkant van de wielnaven en ga langzaam te werk.
Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over rijden door water.
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uitzonderlijke waadcapaciteit van 800 mm en kan het verschil
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RAPTOR, DE ULTIEME RANGER
De sensationele nieuwe Ford Ranger Raptor is de best presterende
Ranger ooit. Ontwikkeld door Ford Performance voor de echte
offroad-liefhebber, combineert de Raptor snelheid en
betrouwbaarheid in al zijn prestaties en biedt hij steeds een
zelfverzekerde indruk.

De Ranger Raptor wordt aangedreven door de nieuwe 2,0 liter Ford
EcoBlue BI-TURBO-dieselmotor. Met een vermogen van 213 pk (157
kW) en een koppel van 500 Nm, drijft hij het
vierwielaandrijvingssysteem van de Raptor aan via een nieuwe
automatische transmissie met 10 versnellingen, zodat hij steeds op
het juiste moment in de juiste versnelling staat.

Het unieke, supersterke, versterkte chassisframe is gebouwd om
bestand te zijn tegen de meest extreme offroad-uitdagingen en
maakt daarbij gebruik van hoogwaardig, laaggelegeerd staal.

De off-road FOX Pro-ophanging is ontworpen om tegen hoge
snelheid, comfortabel en met volledige controle elk mogelijk terrein
perfect aan te kunnen.

ONTDEKKEN1

Getoond model is een Dubbele Cabine Raptor in Ford Performance Blue
metaalkleur (optie).
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Ranger Raptor Double Cab met Soho Grain in Ebony/Dinamica Auto accent
(standaard).

NEEM CONTROLE
Neem plaats in de bestuurderszetel van de nieuwe Ranger Raptor.
Nooit eerder voelde u zich meer betrokken met een gevoel van
perfecte controle. Elk onderdeel van het interieur straalt sportiviteit
en comfort van topniveau uit.

De versterkte sportzetels vooraan zijn speciaal ontworpen voor
high-speed off-road-ondersteuning, met een zit/rug zetelafwerking in
alcantara voor maximaal zitcomfort, exclusieve blauwe stiksels en
aanvullende zetel- en interieurafwerling met lederen accenten. Zelfs
het met geperforeerd leder afgewerkt stuurwiel is speciaal
ontworpen met rode markering en Raptor-logo en is uitgerust met
magnesium paddle shifters in race-stijl voor handmatige selectie van
de versnellingen.

De Raptor beschikt verder ook over een nieuw Terrain Management
System met zes selecteerbare rijmodi om uw prestaties te
optimaliseren in functie van een breed scala aan terrein- en
rijomstandigheden.

Vanaf nu bekijkt u elke weg en elke rit dan ook vanuit een geheel
nieuw perspectief.

ONTDEKKEN1
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ELEKTRISCHE TONNEAU
COVER

Met zijn strakke ontwerp en strakke profiel biedt de nieuwe
elektrische tonneau cover van de Ranger verbeterde veiligheid en
bescherming tegen de elementen. (Optie op Wildtrak Double Cab)

■ gebruikt het eigen elektrische systeem van het voertuig
■ schuift het rolluik een klein stukje terug bij elke gedetecteerde

obstructie
■ heft de anti-beknellingsfunctie op bij koud weer om het

systeem in staat te stellen ijs te breken
■ lopen langs elke kant van de laadbak, zodat u naar wens

aftermarket-accessoires kunt monteren

ONTDEKKEN1

Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur (optie).

Rolluikbediening
De elektrische tonneau cover van de Ranger is eenvoudig te bedienen vanaf de
sleutelhanger, het dashboard aan de bestuurderszijde of in de laadbak.
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Ranger XL Chassis Cab in Frozen White niet-metaalkleur (standaard).

* Lading en laadvermogen beperkt door gewicht en gewichtsverdeling.
** Het maximale sleepvermogen is afhankelijk van de lading, de voertuigconfiguratie, de accessoires en het
aantal passagiers.

RANGER CHASSIS CAB
De nieuwe Ford Ranger Chassis Cabine is het ideale donorvoertuig
voor conversies voor een reeks gespecialiseerde toepassingen,
waaronder de bouw, nutsbedrijven, bosbouw, defensie en
reddingsoperaties. Met zijn robuuste carrosserie-op-frameconstructie
en standaard vierwielaandrijving is de Ranger Chassis Cab gebouwd
voor klanten die in de meest veeleisende omstandigheden werken en
een robuuste terreinwagen nodig hebben om hun gespecialiseerde
uitrusting te vervoeren.

Standaard features

■ Single Cab design laat een ombouw toe van maximaal 2,518 mm
achter de cabine

■ Heavy-duty bladvering achter en vlakke achterkant bieden een
veelzijdige basis voor gespecialiseerde verbouwingen

■ 3.270 kg* MTM en 3.500 kg** sleepvermogen laat ombouwers
toe om voertuigen te bouwen met een significante
laadcapaciteiten.

■ 2.0-liter Ford EcoBlue 170 PS diesel motor levert een koppel van
420 Nm en rijdt via een handgeschakelde zesversnellingsbak

■ De Ranger Chassis Cab kan verder worden uitgebreid met een reeks
Ford Special Vehicle Options, waaronder een elektrische connector
voor het trekken van een aanhangwagen, krachtige accu's voor een
hogere elektrische belasting en een interface om conversies en
voertuigsignalen te koppelen - bijvoorbeeld om te voorkomen dat
een kiepbak werkt tenzij het voertuig geparkeerd staat en in
neutraal staat. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie.

ONTDEK1
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reddingsoperaties. Met zijn robuuste carrosserie-op-frameconstructie
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Ranger XLT Double Cab in Blue Lightning metaalkleur (optie).

* Lading en laadvermogen beperkt door gewicht en gewichtsverdeling.
** Het maximale sleepvermogen is afhankelijk van de lading, de voertuigconfiguratie, de accessoires en het
aantal passagiers.
†Raptor laadvermogen 620 kg, sleepvermogen 2.500 kg.
††Camera's werken alleen bij snelheden onder de 10 km / u (6 mph).
ØGebruikt sensoren. 1)Veiligheidssysteem.

INDRUK-WEKKENDE
SLEEPCAPACIT-EITEN
Als het gaat om het slepen van zware lasten komt de nieuwe Ranger
echt goed van pas. Met een bruto laadvermogen van meer dan 1 ton
en een trekvermogen van 3.5T*, kan u de grootste uitdagingen aan.
Bijkomend kan u hierbij rekenen op het Ranger Trailer Sway ControlØ1)

systeem dat is ontworpen om eventueel 'slingeren' van uw
aanhanglast te detecteren en daartoe de snelheid van uw voertuig te
verminderen ten einde het slepen onder controle te krijgen. Het
systeem remt het voertuig af verlaagt het motorkoppel indien nodig.
(Standaard geactiveerd bij optionele Ford-sleepinrichting)

ONTDEKKEN1

Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist

Schakel de achteruitversnelling in en de achteruitrijcamera van uw Ranger
geeft zijn beelden weer op het multifunctionele scherm. Markeerlijnen over het
camerabeeld geven aan welke richting het voertuig uitgaat. (Standaard vanaf
Limited)
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aanhanglast te detecteren en daartoe de snelheid van uw voertuig te
verminderen ten einde het slepen onder controle te krijgen. Het
systeem remt het voertuig af verlaagt het motorkoppel indien nodig.
(Standaard geactiveerd bij optionele Ford-sleepinrichting)

ONTDEKKEN1

Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist

Schakel de achteruitversnelling in en de achteruitrijcamera van uw Ranger
geeft zijn beelden weer op het multifunctionele scherm. Markeerlijnen over het
camerabeeld geven aan welke richting het voertuig uitgaat. (Standaard vanaf
Limited)
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Getoond model is een Dubbele cabine XLT in metaalkleur Moondust Silver (optie).

ØGebruikt sensoren. 2)Rijhulpsysteem.
Note Bestuurdersassistentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de behoefte om het voertuig te besturen
†All-terrain banden verkrijgbaar in markten met stuur links.
Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

WAAR DE WEG U HEEN BRENGT
Ford Ranger heeft een jarenlange reputatie als een van de meest capabele pick-ups in zijn klasse. Met zijn
vierwielaangedreven systeem met Roll Stability Control en Traction Control - naast een elektronisch
vergrendelbaar achterdifferentieel - is de veelzijdige nieuwe Ranger perfect inzetbaar voor een zware
werkweek, gevolgd door een avontuurlijk weekend off-road.

ONTDEKKEN1

10-traps automatische transmissie

De nieuwe, toonaangevende 10-traps automatische
transmissie zorgt ervoor dat u altijd in de juiste versnelling
zit.(Standaard op Raptor en verkrijgbaar als optie op
Limited en Wildtrak hetzij met 170 Pk of de 213 Pk Ford
EcoBlue-motor)

Hill Start AssistØ2)

Voorkomt tijdelijk dat u op een helling naar beneden bolt
wanneer u uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal
verplaatst (M6). Het werkt zowel in vooruit als achteruit
en is dus een handig hulpmiddel als u zware vrachten
vervoert of sleept. (standaard)
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Getoond model is een Dubbele cabine XLT in metaalkleur Moondust Silver (optie).

ØGebruikt sensoren. 2)Rijhulpsysteem.
Note Bestuurdersassistentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de behoefte om het voertuig te besturen
†All-terrain banden verkrijgbaar in markten met stuur links.
Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

WAAR DE WEG U HEEN BRENGT
Ford Ranger heeft een jarenlange reputatie als een van de meest capabele pick-ups in zijn klasse. Met zijn
vierwielaangedreven systeem met Roll Stability Control en Traction Control - naast een elektronisch
vergrendelbaar achterdifferentieel - is de veelzijdige nieuwe Ranger perfect inzetbaar voor een zware
werkweek, gevolgd door een avontuurlijk weekend off-road.

ONTDEKKEN1

10-traps automatische transmissie

De nieuwe, toonaangevende 10-traps automatische
transmissie zorgt ervoor dat u altijd in de juiste versnelling
zit.(Standaard op Raptor en verkrijgbaar als optie op
Limited en Wildtrak hetzij met 170 Pk of de 213 Pk Ford
EcoBlue-motor)

Hill Start AssistØ2)

Voorkomt tijdelijk dat u op een helling naar beneden bolt
wanneer u uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal
verplaatst (M6). Het werkt zowel in vooruit als achteruit
en is dus een handig hulpmiddel als u zware vrachten
vervoert of sleept. (standaard)
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Opmerking: de volledige smartphone-integratie voor SYNC 3 is enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele data in rekening kunnen
worden gebracht. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiele websites van Apple CarPlay en Android Auto voor de meest recente informatie.
*Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen handheld-apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle functies zijn
compatibel met alle telefoons.
†eCall is een innovatieve SYNC-functie die een Bluetooth®-gekoppelde en geconnecteerde mobiele telefoon gebruikt om de inzittenden van een voertuig bij een ongeval met ontplooiing van een airbag of afsluiting van de brandstoftoevoer, in verbinding
te brengen met een lokaal communicatiecentrum. Deze functie is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

FORD SYNC 3
Het nieuwe Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de
centrale interface voor alles van de telefoon- en sms-functie tot het
audio- en navigatiesysteem. U bedient alles via het 8"-aanraakscherm of
met opmerkelijk eenvoudige spraakopdrachten. Kaartupdates helpen u op
het goede spoor en op tijd te blijven, en zijn gratis gedurende een beperkte
periode na voertuigregistratie. (Optie met Navigatie)

SYNC 3-FUNCTIES
■ Beheer uw telefoon, muziek, apps en navigatie met eenvoudige gesproken

commando's
■ Luister terwijl uw tekstberichten luidop worden voorgelezen
■ eCall† helpt de inzittenden een noodoproep te plaatsen en stuurt de

locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten
■ Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink terwijl Apple CarPlay en

Android Auto u door uw smartphone laten navigeren via het SYNC
3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon

■ Aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen met
meerdere vingers en biedt u de mogelijkheid om de pictogrammen en
achtergronden te rangschikken zoals u dat op een tablet of smartphone
zou doen

ONTDEKKEN1
MAAK KENNIS MET DE NIEUWE BESTE VRIEND VAN UW TELEFOON
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Opmerking: de volledige smartphone-integratie voor SYNC 3 is enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele data in rekening kunnen
worden gebracht. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiele websites van Apple CarPlay en Android Auto voor de meest recente informatie.
*Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen handheld-apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle functies zijn
compatibel met alle telefoons.
†eCall is een innovatieve SYNC-functie die een Bluetooth®-gekoppelde en geconnecteerde mobiele telefoon gebruikt om de inzittenden van een voertuig bij een ongeval met ontplooiing van een airbag of afsluiting van de brandstoftoevoer, in verbinding
te brengen met een lokaal communicatiecentrum. Deze functie is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

FORD SYNC 3
Het nieuwe Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de
centrale interface voor alles van de telefoon- en sms-functie tot het
audio- en navigatiesysteem. U bedient alles via het 8"-aanraakscherm of
met opmerkelijk eenvoudige spraakopdrachten. Kaartupdates helpen u op
het goede spoor en op tijd te blijven, en zijn gratis gedurende een beperkte
periode na voertuigregistratie. (Optie met Navigatie)

SYNC 3-FUNCTIES
■ Beheer uw telefoon, muziek, apps en navigatie met eenvoudige gesproken

commando's
■ Luister terwijl uw tekstberichten luidop worden voorgelezen
■ eCall† helpt de inzittenden een noodoproep te plaatsen en stuurt de

locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten
■ Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink terwijl Apple CarPlay en

Android Auto u door uw smartphone laten navigeren via het SYNC
3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon

■ Aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen met
meerdere vingers en biedt u de mogelijkheid om de pictogrammen en
achtergronden te rangschikken zoals u dat op een tablet of smartphone
zou doen

ONTDEKKEN1
MAAK KENNIS MET DE NIEUWE BESTE VRIEND VAN UW TELEFOON
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FORDPASS PRO
Of u nu met één bedrijfswagen werkt of maximaal vijf, FordPass Pro biedt u
alle middelen om ze op een veilige, vlotte en efficiënte manier te beheren.

■ Snelle installatie Gebruik de camera van uw GSM om tot 5 voertuigen
door middel van hun chassisnummer toe te voegen aan uw account

■ Voertuigstatus Beheer de "gezondheidsstatus" van uw voertuigen in
"real-time"

■ Waarschuwingen Mbt de "gezondheidsstatus" van uw voertuigen
kunnen "in real-time" worden opgevolgd

■ Uw vloot in kaart gebracht Volg al uw voertuigen op één kaart inclusief
hun "gezondheidsstatus", en controleer deze status bij het begin en einde
van elke werkdag.

■ Vergrendelen en ontgrendelen op afstand Hierdoor kunnen
verschillende ruimtes binnen uw voertuig vanop afstand vergrendeld en
ontgrendeld worden (zijschuifdeur, deur bestuurder, ...)

■ Starten vanop afstand Maak uw vloot gebruiksklaar bij het begin van elke
werkdag en verwarm of koel uw cabine naar wens (enkel voor modellen
met automatische transmissie)

■ SecuriAlert Breng uw voertuig in een verhoogde status van veiligheid en
ontvang elke melding rond eventuele activiteiten met uw voertuig

■ Roadside Assistance Hou uw vloot operationeel met de vereiste
pechverhelping

■ Online Service Booking Check de beschikbaarheid van uw verdeler en
boek uw onderhoud direct via deze app.

Download FordPass Pro via de App Store of via Google Play.

100% VERBONDEN

EXPLORE1
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Opmerking: Maak gebruik van FordPass Pro als u een vloot tot 5 Ford voertuigen beheert. Indien u meer dan 5 voertuigen in vloot hebt, raden wij u het gebruik van Ford Data Services‡ en Ford Telematics‡ aan.
Opmerking: FordPass Pro is een gratis app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms en is beschikbaar voor download. Toekomstige functies kunnen in rekening worden gebracht en er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.
*De FordPass Connect modem aan boord van het voertuig zal geconnecteerd worden op het moment van de voertuigaflevering. U kan het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Functionaliteiten op afstand zijn gratis gedurende 10 jaar.
**Live Traffic en Local Hazard Information zijn gratis beschikbaar tijdens de eerste 12 maanden volgend op de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u de keuze om een abonnement aan te schaffen. Local Hazard
Information is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van aankoop.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefperiode voor draadloze gegevens die begint wanneer klanten de proefperiode bij Proximus hebben geactiveerd en verloopt aan het einde van 1 maand of wanneer 1 GB aan gegevens werd gebruikt,
wat het eerst komt. Daarna kunnen extra databundels worden aangekocht bij Proximus. Raadpleeg hun website voor details over hun datapakketten. Om de ingebouwde wifi-hotspot te kunnen gebruiken, moeten Ford wagens worden uitgerust met de
overeenkomstige hardware en is een draadloos serviceplan vereist. Dataverbindingen en -services zijn niet overal beschikbaar en er gelden mogelijk voorwaarden voor uw draadloze gegevensplan, inclusief berichten- en gegevenstarieven.
†Indien van toepassing
‡Ford data Services en Ford Telematics zijn beschikbaar voor Ford-voertuigen uitgerust met FordPass Connect modem of Ford plug-in modem. Deze dienstverlening is bestemd voor Fleet/Business klanten. Abonnementskosten en Ford Connected
Service Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
FordPass Pro is beschikbaar in geselecteerde markten. Raadpleeg uw Ford-dealer voor details.

Alleen Ford kan een volledig verbonden ecosysteem leveren dat vanaf het
begin is ingebouwd. Ford biedt een uitgebreide reeks geconnecteerde
diensten aan die u helpen uw bedrijf succesvol te leiden ongeacht het aantal
voertuigen waarover u beschikt.

FORDPASS CONNECT*
■ Live Traffic** verstuurt up-to-date verkeersinformatie rechtstreeks naar

het SYNC 3-navigatiesysteem. De technologie past vervolgens de
aanbevolen route aan op basis van de verkeersomstandigheden, zodat u
minder tijd verspilt op weg naar uw volgende opdracht.

■ Local Hazard Information** Er wordt gebruik gemaakt van locale en
nationale informatiebronnen om u van gevaren op de weg op de hoogte te
houden.

■ Wifi aan boord*** met snelheden tot 4G; dit maakt mobiel werken
mogelijk voor tot maar liefst 10 apparaten. U kunt de hotspot zelfs tot 15 m
buiten het voertuig gebruiken voor efficiënter mobiel werken.

FORD DATA SERVICES™‡

Met Ford Data Services™ en FordPass Connect, kunt u voertuiggegevens
veilig ontvangen op uw eigen telematicatoepassing of via uw gekozen
Telematica serviceprovider. De beschikbare gegevens omvatten:
voertuiggezondheid, voertuiglocatie, brandstofverbruik en rijeigenschappen
en kunnen op meerdere voertuigen worden ontvangen. De gegevens kunnen
worden geïntegreerd met uw bestaande interne toepassing of de door u
gekozen Telematica serviceprovider.

FORD TELEMATICS™‡

Met Ford Telematics™ en FordPass Connect kunt u eenvoudig gegevens
bekijken en al uw voertuigen beheren met ons gebruiksvriendelijk dashboard.
Ontvang gegevens over verschillende voertuigen, zoals: gezondheid van
voertuig, locatie van voertuig, brandstofgebruik en rijkenmerken. De
informatie wordt gepresenteerd met uit te voeren actiepunten en levert de
gegevens die u nodig heeft om uw vloot te beheren.
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Opmerking: Maak gebruik van FordPass Pro als u een vloot tot 5 Ford voertuigen beheert. Indien u meer dan 5 voertuigen in vloot hebt, raden wij u het gebruik van Ford Data Services‡ en Ford Telematics‡ aan.
Opmerking: FordPass Pro is een gratis app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms en is beschikbaar voor download. Toekomstige functies kunnen in rekening worden gebracht en er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.
*De FordPass Connect modem aan boord van het voertuig zal geconnecteerd worden op het moment van de voertuigaflevering. U kan het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Functionaliteiten op afstand zijn gratis gedurende 10 jaar.
**Live Traffic en Local Hazard Information zijn gratis beschikbaar tijdens de eerste 12 maanden volgend op de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u de keuze om een abonnement aan te schaffen. Local Hazard
Information is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van aankoop.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefperiode voor draadloze gegevens die begint wanneer klanten de proefperiode bij Proximus hebben geactiveerd en verloopt aan het einde van 1 maand of wanneer 1 GB aan gegevens werd gebruikt,
wat het eerst komt. Daarna kunnen extra databundels worden aangekocht bij Proximus. Raadpleeg hun website voor details over hun datapakketten. Om de ingebouwde wifi-hotspot te kunnen gebruiken, moeten Ford wagens worden uitgerust met de
overeenkomstige hardware en is een draadloos serviceplan vereist. Dataverbindingen en -services zijn niet overal beschikbaar en er gelden mogelijk voorwaarden voor uw draadloze gegevensplan, inclusief berichten- en gegevenstarieven.
†Indien van toepassing
‡Ford data Services en Ford Telematics zijn beschikbaar voor Ford-voertuigen uitgerust met FordPass Connect modem of Ford plug-in modem. Deze dienstverlening is bestemd voor Fleet/Business klanten. Abonnementskosten en Ford Connected
Service Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
FordPass Pro is beschikbaar in geselecteerde markten. Raadpleeg uw Ford-dealer voor details.

Alleen Ford kan een volledig verbonden ecosysteem leveren dat vanaf het
begin is ingebouwd. Ford biedt een uitgebreide reeks geconnecteerde
diensten aan die u helpen uw bedrijf succesvol te leiden ongeacht het aantal
voertuigen waarover u beschikt.

FORDPASS CONNECT*
■ Live Traffic** verstuurt up-to-date verkeersinformatie rechtstreeks naar

het SYNC 3-navigatiesysteem. De technologie past vervolgens de
aanbevolen route aan op basis van de verkeersomstandigheden, zodat u
minder tijd verspilt op weg naar uw volgende opdracht.

■ Local Hazard Information** Er wordt gebruik gemaakt van locale en
nationale informatiebronnen om u van gevaren op de weg op de hoogte te
houden.

■ Wifi aan boord*** met snelheden tot 4G; dit maakt mobiel werken
mogelijk voor tot maar liefst 10 apparaten. U kunt de hotspot zelfs tot 15 m
buiten het voertuig gebruiken voor efficiënter mobiel werken.

FORD DATA SERVICES™‡

Met Ford Data Services™ en FordPass Connect, kunt u voertuiggegevens
veilig ontvangen op uw eigen telematicatoepassing of via uw gekozen
Telematica serviceprovider. De beschikbare gegevens omvatten:
voertuiggezondheid, voertuiglocatie, brandstofverbruik en rijeigenschappen
en kunnen op meerdere voertuigen worden ontvangen. De gegevens kunnen
worden geïntegreerd met uw bestaande interne toepassing of de door u
gekozen Telematica serviceprovider.

FORD TELEMATICS™‡

Met Ford Telematics™ en FordPass Connect kunt u eenvoudig gegevens
bekijken en al uw voertuigen beheren met ons gebruiksvriendelijk dashboard.
Ontvang gegevens over verschillende voertuigen, zoals: gezondheid van
voertuig, locatie van voertuig, brandstofgebruik en rijkenmerken. De
informatie wordt gepresenteerd met uit te voeren actiepunten en levert de
gegevens die u nodig heeft om uw vloot te beheren.
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Boven- en onderaan: Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur
(optie).

ØGebruikt sensoren.
1)Veiligheidsfunctie.
2)Rij-assisentiefunctie.
Note Rij-assisentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen
Bedenk dat zelfs geavanceerde technologie de wetten van de fysica niet kan overwinnen. Het is altijd mogelijk
om de controle over een voertuig te verliezen als gevolg van onjuiste input van de bestuurder voor de
omstandigheden.

ACTIVE PARK ASSISTØ2)

Wanneer u uw Ford Ranger komt parkeren, kan Active Park Assist een
geschikte parkeerplaats identificeren en uw auto automatisch in of
uit een parallelle parkeerplaats sturen terwijl u de pedalen en
versnellingen bedient. (Optie op Limited en Wildtrak)

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)Ø1)

Merkt wanneer u van uw gekozen traject afwijkt en heeft als doel u op
koers te houden door de remmen en het motorvermogen
automatisch bij te sturen. Traction ControlØ1) elimineert buitensporige
wielspin en biedt de best mogelijke grip door constant het geleverde
koppel op afzonderlijke wielen te monitoren en aan te passen.
(standaard)

ONTDEKKEN1
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Bovenaan: Ranger Limited Double Cab in Moondust Silver metaalkleur (optie).
Onderaan: Ranger Limited Double Cab.

ØGebruikt sensoren.
2)Rij-assisentie feature.
Note Rij-assisentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen.
Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) EN ACTIVE BRAKINGØ2)

Pre-Collision Assist is ontworpen om uw afstand tot andere
voertuigen in de gaten te houden - zelfs in het donker - en kan u
waarschuwen voor een mogelijke aanrijding. Als u niet op de
waarschuwingssignalen van het systeem reageert, laadt Active
Braking het remsysteem voor voor een grotere effectiviteit bij het
remmen. Als het systeem vaststelt dat er een aanrijding kan
plaatsvinden, is Active Braking ontworpen om automatisch te
remmen om de impact van frontale aanrijdingen te helpen
verminderen. (Standaard)

VOETGANGERDETECTIEØ2)

De voetganger detectie-technologie maakt gebruik van een naar
voren gerichte camera en radar om mensen op de weg te detecteren
en remt automatisch als de bestuurder niet op waarschuwingen
reageert. Als het systeem een voetganger detecteert en vaststelt dat
er een aanrijding dreigend is, krijgt de bestuurder eerst een hoorbaar
alarm en een visuele waarschuwing. Reageert de bestuurder niet, dan
maakt het systeem het remsysteem gereed en als er nog steeds geen
reactie van de bestuurder komt, wordt automatisch geremd.
(Standaard)
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Bovenaan: Ranger Limited Double Cab in Moondust Silver metaalkleur (optie).
Onderaan: Ranger Limited Double Cab.

ØGebruikt sensoren.
2)Rij-assisentie feature.
Note Rij-assisentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen.
Het afgebeelde voertuig is voorzien van accessoires, verkrijgbaar tegen meerprijs.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) EN ACTIVE BRAKINGØ2)

Pre-Collision Assist is ontworpen om uw afstand tot andere
voertuigen in de gaten te houden - zelfs in het donker - en kan u
waarschuwen voor een mogelijke aanrijding. Als u niet op de
waarschuwingssignalen van het systeem reageert, laadt Active
Braking het remsysteem voor voor een grotere effectiviteit bij het
remmen. Als het systeem vaststelt dat er een aanrijding kan
plaatsvinden, is Active Braking ontworpen om automatisch te
remmen om de impact van frontale aanrijdingen te helpen
verminderen. (Standaard)

VOETGANGERDETECTIEØ2)

De voetganger detectie-technologie maakt gebruik van een naar
voren gerichte camera en radar om mensen op de weg te detecteren
en remt automatisch als de bestuurder niet op waarschuwingen
reageert. Als het systeem een voetganger detecteert en vaststelt dat
er een aanrijding dreigend is, krijgt de bestuurder eerst een hoorbaar
alarm en een visuele waarschuwing. Reageert de bestuurder niet, dan
maakt het systeem het remsysteem gereed en als er nog steeds geen
reactie van de bestuurder komt, wordt automatisch geremd.
(Standaard)
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Bovenaan: Ranger Wildtrak Double Cab met Mettle in Ebony/Journey Grain
leather in Ebony (standaard).

ØGebruikt sensoren.
2)Rij-assistentiefunctie.
Note Rij-assistentiefuncties zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen.

ADAPTIVE CRUISE CONTROLE
Nadat u de gewenste snelheid hebt ingesteld, handhaaft de
adaptieve snelheidsregelaar een vooraf ingestelde afstand ten
opzichte van het voertuig voor u. Als de sensoren detecteren dat het
voertuig voor u vertraagt, gaat uw voertuig automatisch ook
langzamer rijden. Wanneer de weg weer vrij is, accelereert uw
voertuig tot het opnieuw de ingestelde snelheid heeft bereikt. (Optie
op Limited, Wildtrak en Raptor)

‘FORD POWER'-STARTKNOP
Met het Ford KeyFree-systeem kan u deuren vergrendelen en
ontgrendelen en de motor starten zonder de sleutels uit uw zak of tas
te hoeven halen. De passieve sensor in de auto kan detecteren dat u
een straal van 1,2 meter nadert. (Standaard op Limited, Wildtrak en
Raptor)

ONTDEKKEN1
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Bovenaan: Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur (optie).
Onderaan: Ranger Wildtrak Double Cab met Mettle in Ebony/Journey Grain
leather in Ebony (standaard).

2)Rij-assisentiefunctie.
Note Rij-assistentie-functies zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen.

VERKEERSBORDHERKENNING
Ontworpen om automatisch verkeersborden van standaard formaat
te lezen. Het geeft de toegelaten snelheid weer op het
instrumentenbord.(Standaard op Limited, Wildtrak en Raptor)

ELEKTRONISCH AUTOMATISCH
TEMPERATUURREGELING MET TWEE ZONES
(DEATC)
Het DEATC airconditioningsysteem kan afzonderlijk worden
aangepast voor de bestuurder en zijn passagier, met een variatie tot
4°C van links naar rechts.(Standaard op Limited, Wildtrak en Raptor)
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Bovenaan: Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur (optie).
Onderaan: Ranger Wildtrak Double Cab met Mettle in Ebony/Journey Grain
leather in Ebony (standaard).

2)Rij-assisentiefunctie.
Note Rij-assistentie-functies zijn aanvullend en vervangen niet de aandacht, het beoordelingsvermogen en de
behoefte om het voertuig te besturen.

VERKEERSBORDHERKENNING
Ontworpen om automatisch verkeersborden van standaard formaat
te lezen. Het geeft de toegelaten snelheid weer op het
instrumentenbord.(Standaard op Limited, Wildtrak en Raptor)

ELEKTRONISCH AUTOMATISCH
TEMPERATUURREGELING MET TWEE ZONES
(DEATC)
Het DEATC airconditioningsysteem kan afzonderlijk worden
aangepast voor de bestuurder en zijn passagier, met een variatie tot
4°C van links naar rechts.(Standaard op Limited, Wildtrak en Raptor)
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2
SELECTEER FORD RANGER

DE KRACHT VAN KEUZE
Zoals het zo'n veelzijdige auto betaamt, is Ford Ranger verkrijgbaar in een breed scala aan
carrosserievarianten en series, zodat u de versie kunt kiezen die bij u past. Met vijf uitrustingsniveaus van
de XLT tot de Raptor, drie motoren, twee cabines - plus de nieuwe chassis-cabineversie - en heel veel
opties voor uiterlijk en capaciteiten. Hoe meer je moet doen, hoe meer manieren de Ranger je kan
helpen om het voor elkaar te krijgen.
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

BODYSTYLES

RANGER SINGLE CAB (NIET IN BELUX)
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

BODYSTYLES

RANGER SINGLE CAB (NIET IN BELUX)
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XL (Enkel als Chassis Cabine in Belux)
Voornaamste exterieuruitrusting

■ 16" stalen velgen
■ Voorbumper in koetswerkkleur
■ Noodrembekrachtiging
■ Intelligent Speed Assist /Verkeersbordherkenning
■ Lane-Keeping System
■ Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
■ Ruitenwissers met variabel interval
■ Ford Easy-Fuel-systeem zonder tankdop

Belangrijke interieurvoorzieningen

■ 'Quickclear'-elektrische voorruitontdooiing
■ Manuele airconditioningl
■ Radio met Bluetooth®, USB en AUX aansluiting
■ Elektronisch instelbare aandrijving
■ Elektrische ruiten vooraan (impulsbediendend

bestuurderszijde)
■ In 6weg verstelbare bestuurderszetel met lendensteun
■ Tweede stopcontact op het instrumentenbord

Koetswerktypes

Enkele cabine

Motoren

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 Pk)

SELECTEER2
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XLT
Belangrijkste exterieurkenmerken bovenop XL

■ 16" lichtmetalen velgen
■ Met chroom afgewerkte spiegelbehuizing en

deurklinken
■ Radiatorrooster met chroomafwerking
■ Chrome 'under-run bar' achteraan
■ Side steps in kunststof
■ Mistlampen voor
■ Loadbox-bedliner met 12V-aansluiting
■ Achterklepvergrendeling elektrisch
■ Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare

buitenspiegels

■ Automatische koplampen en ruitenwissers met
regensensor

Belangrijkste interieurvoorzieningen bovenop
XL

■ Radio met 8-"TFT-scherm touchscreen,
■ Bluetooth® en USB-connectiviteit, SYNC met

spraakbediening, AppLink en noodhulp
■ Met leder bekleed stuurwiel met audiobediening
■ Dakconsole

Koetswerktypes

Super cabine 4x4
Dubbele cabine 4x4

Motoren

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 Pk)

SELECTEER2

Opmerking Het Bluetooth® en de Bluetooth®-logo’s zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van die naam of logo’s door Ford Motor
Company Limited en gelieerde ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruikmaakt
van Bluetooth®- gekoppelde en verbonden mobiele telefoon om inzittenden van
het voertuig te helpen een telefoontje te plegen naar het plaatselijke
communicatiecentrum, na een voertuigcrash waarbij een airbag is geactiveerd
of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan
40 Europese landen en regio's.
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Limited
Belangrijkste exterieurkenmerken bovenop
XLT

■ 17" Alu velgen
■ Keyless Entry
■ Achteruitrijcamera
■ Parkeersensoren voor/achter
■ LED-projector koplampen met LED-daglichten
■ Elektrisch bediende, verwarmbare, inklapbare

buitenspiegels met instapverlichting
■ EasyLift achterklep
■ Sports bar (buisvormig) en achterbumper in chrome
■ Donkergetinte achter

Belangrijkste interieurvoorzieningen bovenop
XLT

■ Keyless start
■ SYNC 3 met 8 "touchscreen, Apple Carplay en Android

Auto
■ Ford Pass Connect
■ Dual zone Elektronische & automatische airco
■ 8-weg verstelbare en verwarmde bestuurderszetel

met lendensteun
■ Leder/simili interieur-afwerking
■ Vloermatten met Ranger-logo
■ Stroomomvormer

Koetswerktypes

Super cabine 4x4
Dubbele cabine 4x4

Motoren

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 Pk)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 Pk)

SELECTEER2
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Wildtrak
Belangrijkste exterieurkenmerken bovenop
Limited

■ 18" machined alu velgen
■ Side steps uit kunststof met titanium inzetstukken
■ Aërodynamische sports bar met geïntegreerde

verlichting
■ Grille in titanium, deur/achterklep handgreep en

achterbumper in het zwart
■ Dakrails in aluminiumafwerking
■ Underbody protection & blokkering achterdifferentieel
■ Led mistlichten
■ Elektrisch bediende, verwarmbare, inklapbare

buitenspiegels (zwart) met instapverlichting

Belangrijkste interieurvoorzieningen bovenop
Limited

■ SYNC 3 met 8"-aanraakscherm en navigatie
■ Leder/simili zetelafwerking
■ Vloermatten met Wildtrak-logo
■ Sfeerverlichting

Koetswerktypes

Super cabine 4x4
Dubbele cabine 4x4

Motoren

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 Pk)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 Pk)

SELECTEER2
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Raptor
Voornaamste exterieuruitrusting

■ Unieke 17" lichtmetalen velgen met all-terrain banden
■ Verbrede voor- en achterwielkasten met 150 mm

verbreedt spoor
■ Aërodynamische sports bar met geïntegreerde

verlichting
■ Unieke voor- en achterbumpers
■ Verzwaarde underbody protection
■ FOX Pro Race ophanging en spiraalophanging achter
■ Vóór en achter geventileerde schijfremmen
■ Vier off-road sleephaken
■ Versterkte zij opstaptredes
■ Mountain Top Tonneau Cover
■ Voorbereidingspack trekhaak incl 13 pins connector

Belangrijke interieurvoorzieningen

■ Unieke 8weg elektrisch verstelbare/ verwarmbare
Raptor sportzetels in leder/ alcantare afwerking met
Raptor logo

■ Uniek sportstuurwiel met geperforeerde leder-
afwerking, middenmarkering en Raptor-logo

■ Uniek instrumentenpaneelcluster
■ Terrain Management System met zes selecteerbare

rijmodi
■ FordPass Connect onboard-modem
■ SYNC 3 DAB Audio-systeem met 8"-aanraakscherm

en navigatie

Belangrijke opties

■ Decal-package (achterklep en achterzijde laadbak)

Koetswerktype

Dubbele cabine 4x4

Motor

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 Pk)

SELECTEER2
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3
CUSTOMISE
Kies uw carrosseriekleur, velgen,
opties en extra's, en maak de
Ford Ranger onmiskenbaar de
uwe.

Ford Performance Blue
Metaalkleur*

(enkel op Raptor)

*Metaalkleuren en mica-kleur zijn opties tegen meerprijs.
Opmerking: De gebruikte afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld om de buitenkleuren te
illustreren waardoor ze mogelijk niet het beschreven voertuig weerspiegelen. Kleuren en
afwerkingin in deze brochure weergegeven, kunnen mogelijk afwijken van de werkelijke
kleuren, vanwege de beperkingen van de gebruikte afdrukprocessen.

Ford Ranger dankt zijn mooie en duurzame exterieur aan
een speciaal meerfasig lakproces. Van de met was

ingespoten stalen carrosseriedelen tot de beschermende
toplaag, nieuwe materialen en

applicatieprocessen zorgen ervoor
dat uw Ranger er nog vele jaren

goed uit blijft zien.

LIFE IN GLORIOUS COLOUR
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Frozen White
Niet metaalkleur

Race Red
Niet-metaal kleur
(Niet beschikbaar op Wildtrak)

Agate Black
Metaalkleur*

Blue Lightning
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Wildtrak of Raptor)

Diffused Silver
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Wildtrak of Raptor)

Moondust Silver
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Raptor)

Sea Grey
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Raptor)

Zink laag

12 jaar perforatie waarborg
De Ford Ranger dankt zijn duurzaam exterieur aan een grondig meerfasen lakproces.
Van de met was geïnjecteerde stalen carrosserie-onderdelen tot de slijtvaste toplaag,
nieuwe materialen en processen zorgen ervoor dat hij er nog jaren prima blijft uitzien.

Fosfaatlaag Electrocoat Primer Toplaag Clearcoat

Sabre Orange
Metaalkleur*
(enkel op Wildtrak)

Conquer Grey
Niet-metaalkleur
(enkel op Raptor)

BODY COLOURS
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Frozen White
Niet metaalkleur

Race Red
Niet-metaal kleur
(Niet beschikbaar op Wildtrak)

Agate Black
Metaalkleur*

Blue Lightning
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Wildtrak of Raptor)

Diffused Silver
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Wildtrak of Raptor)

Moondust Silver
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Raptor)

Sea Grey
Metaalkleur*
(Niet beschikbaar op Raptor)

Zink laag

12 jaar perforatie waarborg
De Ford Ranger dankt zijn duurzaam exterieur aan een grondig meerfasen lakproces.
Van de met was geïnjecteerde stalen carrosserie-onderdelen tot de slijtvaste toplaag,
nieuwe materialen en processen zorgen ervoor dat hij er nog jaren prima blijft uitzien.

Fosfaatlaag Electrocoat Primer Toplaag Clearcoat

Sabre Orange
Metaalkleur*
(enkel op Wildtrak)

Conquer Grey
Niet-metaalkleur
(enkel op Raptor)

BODY COLOURS
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Circuit fabric in Ebony/Pulse fabric in Ebony
Standaard op XL

Penta fabric in Ebony/Catalyst fabric in Ebony
Standaard op XLT

Soho Grain leather in Ebony/Soho Grain leather in
Ebony
Standaard op Limited

Mettle fabric in Ebony/Journey Grain leather in Ebony
Standaard op Wildtrak

Premium leather in Ebony/Soho Grain leather in Ebony
Standaard op Raptor

PAS AAN3 TRIMS

Wildtrak met Mettle fabric in Ebony/Journey Grain leather
in Ebony.
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16"/17" 17" 17"
Stalen velg
16" standaard op XL, optie op XLT. 17" optie op XL, XLT en
Limited.

Zilver Alu Velg
Standaard op Limited, optie op XLT.

Panther Black Alu Velg
Optie op XLT en Limited.

PAS AAN3

Note Alle lichtmetalen velgen zijn tegen meerprijs als accessoire verkrijgbaar via uw Ford-dealer.

18" 18" 18"
Machine Faced painted Medium Bolder Grey Alu Velg
Optie op Limited.

Fully painted Medium Bolder Grey Alu Velg
Optie op Wildtrak.

Fully painted gloss Ebony Black Alu Velg
Optie op Wildtrak.

VELGEN

Ranger Wildtrak Double Cab in Sabre Orange metaalkleur
(optie) met A/T banden (optie).
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Oprolbare tonneau cover
Bescherm uw gereedschap en uitrusting veilig in
de laadbak met deze stevige en praktische
oprolbare cover. Duurzame constructie met
ultrasterk geëxtrudeerd aluminium. Beschikt over
een hoogwaardig vergrendelingsmechanisme om
de laadruimte volledig te beveiligen. Verkrijgbaar
in zilver of zwart. Ook compatibel met
dwarsdragers. (Optie en accessoire. Exclusief
enkele cabine)

EGR* Vaste tonneau cover met
rails
Eenvoudig te installeren, afsluitbaar aluminium
hardcoversysteem uit één stuk zorgt voor extra
beveiliging van de laadbak. Ladingen kunnen
worden vastgezet met sjorbanden die aan de
zijrails zijn bevestigd (max. 50 kg). De zijrails zijn
compatibel met accessoires van het
imperiaalklemtype. Het scharniermechanisme
met snelle ontgrendeling zorgt voor een
gemakkelijke verwijdering. (Accessoire. Alleen
voor Double Cab-modellen. Exclusief Wildtrak en
Raptor)
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor
details.

Harde tonneau cover, 3-delig
Stevige en praktische opklapbare harde tonneau
cover ontworpen om uw lading in de laadruimte
te beschermen. Scharnierend op een sterk
aluminium frame met ingebouwd zijrailsysteem
voor de laadbak. Ook verkrijgbaar als eendelige
tonneaucover met eenvoudig op te tillen deksel.
(Optie en accessoire. Alleen voor Double Cab-
modellen. Exclusief Wildtrak en Raptor)

TONNEAU COVERSPERSONALISEER3
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Hard top met/zonder zijruiten
Transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger
naar een stationwagonachtige bagageruimte.
Eenvoudig te monteren met behulp van 6-punts
G-klemmen. LED remlichten op hoog niveau en
interieurverlichting. Plug en play kabelboom
inclusief centrale vergrendeling. Jet wasbaar
interieur met geïsoleerde hemelbekleding.
Schuifraam voor ventilatie. Donker getint/
verwarmd achterportierglas. (Optie (Double Cab)
en accessoire met ramen/accessoire zonder
ramen. Exclusief Single Cab. Exclusief Wildtrak en
Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Eenvoudig te monteren hardtop van glasvezel
met 3 opklapbare deuren: 2 zijdeuren, 1 achterklep
van getint glasvezel en een schuifraam aan de
voorzijde van de cabine. Speciaal harnas voor
centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e
remlicht. Buitenhandgreep op alle 3 de portieren
en een binnenhandgreep op de achterklep.
Binnenkant bekleed met vilt. (Accessoire.
Exclusief Single Cab. Exclusief Wildtrak en
Raptor)
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor
details.

Mountain Top®* Zachte tonneau
cover, zwart
Robuuste zachte tonneaucover van het luifeltype
beschermt gereedschap en apparatuur tegen
regen en stof in de laadruimte. Voorzien van een
veiligheidsriempje aan de voorkant en te
bevestigen aan de sterke aluminium zijrails.
Vergrendelt met een kliksysteem aan het
achterprofiel om de laadbak volledig af te dekken.
De ontgrendelingshendel eronder wordt
verborgen door de achterklep te sluiten en te
vergrendelen om uw lading veilig en zeker te
houden. (Optie en accessoire. Exclusief enkele
cabine)
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor
details.
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Hard top met/zonder zijruiten
Transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger
naar een stationwagonachtige bagageruimte.
Eenvoudig te monteren met behulp van 6-punts
G-klemmen. LED remlichten op hoog niveau en
interieurverlichting. Plug en play kabelboom
inclusief centrale vergrendeling. Jet wasbaar
interieur met geïsoleerde hemelbekleding.
Schuifraam voor ventilatie. Donker getint/
verwarmd achterportierglas. (Optie (Double Cab)
en accessoire met ramen/accessoire zonder
ramen. Exclusief Single Cab. Exclusief Wildtrak en
Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Eenvoudig te monteren hardtop van glasvezel
met 3 opklapbare deuren: 2 zijdeuren, 1 achterklep
van getint glasvezel en een schuifraam aan de
voorzijde van de cabine. Speciaal harnas voor
centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e
remlicht. Buitenhandgreep op alle 3 de portieren
en een binnenhandgreep op de achterklep.
Binnenkant bekleed met vilt. (Accessoire.
Exclusief Single Cab. Exclusief Wildtrak en
Raptor)
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor
details.

Mountain Top®* Zachte tonneau
cover, zwart
Robuuste zachte tonneaucover van het luifeltype
beschermt gereedschap en apparatuur tegen
regen en stof in de laadruimte. Voorzien van een
veiligheidsriempje aan de voorkant en te
bevestigen aan de sterke aluminium zijrails.
Vergrendelt met een kliksysteem aan het
achterprofiel om de laadbak volledig af te dekken.
De ontgrendelingshendel eronder wordt
verborgen door de achterklep te sluiten en te
vergrendelen om uw lading veilig en zeker te
houden. (Optie en accessoire. Exclusief enkele
cabine)
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor
details.
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ACCESSOIRESPERSONALISEER3
1. Eibach®+ Pro-Lift Kit°

2. Motorbeschermplaat*

3. Pickup Attitude* Uitschuifbare
laadbaklade

4. Lichtmetalen velgen*

5. Pickup Attitude* Set
koplampafdekkingen omlijsting in
matzwart

6. Thule®* Dakdwarsliggers

7. Lazer LED lichtbalk

8. RIVAL* Achterklepdemper met
soft-release functie

9. Pickup Attitude* In- en
uitschuifbare opstaptrede
Achterzijde

10. EGR* Wielkuipverbreders

11. Oprolbare tonneau cover*

12. Mountain Top®* Dwarsdragers*

13. Thule®* Fietsendrager

14. Alpex 4x4+ lazer LED lightbalk
° Niet beschikbaar in België en Luxemburg
*Optie en accessoire.
+Artikel wordt gedekt door de garantie van derden, zie
achteromslag voor details.

Voor meer accessoires kunt u terecht in
de online accessoire catalogus op

https://nl.ford-accessoires.be/

Voor een reeks producten met het
Ford-label – van kleding tot lifestyle en
reisspullen – bezoekt u
fordlifestylecollection.com
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2)Rijhulpsysteem. Note DRijhulpsystemen zijn aanvullend en vervangen nooit de aandacht, het oordeel en de nood aan controle van de bestuurder.
†All-terrain banden zijn beschikbaar in linksgestuurde markten.

POWER YOUR WAY

GEBOUWD VOOR KRACHT, EFFICIENTIE EN VERFIJNNING
De Ford Ranger wordt aangedreven door een reeks geavanceerde 2,0-liter EcoBlue-dieselmotoren. Deze
krachtige motor met Bi-Turbo-aandrijving levert 213 pk en 500 Nm koppel voor een indrukwekkend
laadvermogen en terreincapaciteiten. Het gamma omvat verder een verfijnde, betrouwbare en een krachtige
170 pk-versie; met een koppel van 420 Nm kan hij zelfs de zwaarste lading moeiteloos aan. Welke motor u ook
kiest, u zult zien dat hij het sterke, betrouwbare vermogen levert dat u van de Ranger gewend bent, terwijl hij
gebruik maakt van de selectieve katalysatorreductietechnologie (SCR) om de nieuwste strenge
emissienormen te overtreffen.

4X4 VERTROUWEN
De Ford Ranger beschikt standaard over een geavanceerd 4x4 systeem2). Met een eenvoudige bediening in de
middenconsole kan de bestuurder onderweg kiezen tussen achterwielaandrijving of vierwielaandrijving om zo
goed mogelijk in te spelen op veranderende omstandigheden. Een lage stand van de vierwielaandrijving
verbetert de prestaties op steile hellingen en zachte ondergronden. Voor nog meer terreincapaciteiten zijn ook
een elektronisch vergrendeld achterdifferentieel en terreinbanden met off-roadprofiel voor optimale grip
leverbaar†.

4
SPECIFICATIES
Leer uw Ford Ranger van binnen en van
buiten kennen, van zijn krachtige en
efficiënte motortechnologie tot zijn
vertrouwenwekkende vierwielaandrijving.
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POWERTRAINS
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Exterieur (mm)

Totale lengte 5282 5359 5359 5282 5359 5359 5363

Totale breedte (incl. spiegels) 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2180

Totale hoogte (onbeladen) 1804 1810 1840 1815 1821 1848 1873

Spoorbreedte – voor 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Spoorbreedte – achter 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Wielbasis 3220 3220 3220 3220 3220 3220 3220

Laadbaklengte (op vloerhoogte zonder bedliner) 1847 1847 1847 1613 1613 1613 1575

Laadbakbreedte 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Laadbakdiepte 511 511 541 511 511 541 541

Laadruimte tussen wielkasten (zonder bedliner) 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

Laadhoogte (onbeladen) 835 840 857 835 840 857 906
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Chassis Cab

Super Cab
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Interieur (mm)

Voorkant

Effectieve hoofdruimte 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022

Maximale effectieve beenruimte 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Achterkant

Effectieve hoofdruimte 938 938 938 975 975 975 975

Maximale effectieve beenruimte 796 796 796 902 902 902 902
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Double Cab
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Voorkant

Effectieve hoofdruimte 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022

Maximale effectieve beenruimte 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Achterkant

Effectieve hoofdruimte 938 938 938 975 975 975 975

Maximale effectieve beenruimte 796 796 796 902 902 902 902
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Afmetingen

Single Cab (niet in Belux)

Double Cab
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Super Cabine

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 213‑224 8,1‑8,5 180 11,1

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 229‑245 8,7‑9,3 180 11,2

2.0 Ford EcoBlue (213 Pk (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 223‑239 8,5‑9,1 180 8.8

Opmerking: ØTestcijfers van Ford. ØØDe vermelde asverhouding is deze welke beschikbaar is conform de combinatie: model, MTM, laadvermogen, motor en transmissie. ØØØDe vermelde waarden voor brandstof‑/energieverbruik, CO2 ‑uitstoot
voor Euro 6.2 motoren worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 conform hun meest recente versie. Lichte bedrijfsvoertuigen met type‑goedkeuring die
gebruik maken van de Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor Lichte Bedrijfsvoertuigen (WLTP). De toegepaste standaard testprocedure laat hierbij de vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs. Behalve
de efficiëntie van een voertuig hebben ook het rijgedrag en tal van niet‑technische factoren een invloed op het brandstof‑/energieverbruik en de CO2 ‑uitstoot van een voertuig.
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Dubbele Cabine

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 215‑226 8,2‑8,6 180 11,3

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 231‑247 8,8‑9,4 180 11,4

2.0 Ford EcoBlue (213 Pk (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 226‑278 8,6‑10,6 180 9,0

Opmerking: ØTestcijfers van Ford. ØØDe vermelde asverhouding is deze welke beschikbaar is conform de combinatie: model, MTM, laadvermogen, motor en transmissie. ØØØDe vermelde waarden voor brandstof‑/energieverbruik, CO2 ‑uitstoot
voor Euro 6.2 motoren worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 conform hun meest recente versie. Lichte bedrijfsvoertuigen met type‑goedkeuring die
gebruik maken van de Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor Lichte Bedrijfsvoertuigen (WLTP). De toegepaste standaard testprocedure laat hierbij de vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs. Behalve
de efficiëntie van een voertuig hebben ook het rijgedrag en tal van niet‑technische factoren een invloed op het brandstof‑/energieverbruik en de CO2 ‑uitstoot van een voertuig.
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Dubbele Cabine

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 215‑226 8,2‑8,6 180 11,3

2.0 Ford EcoBlue (170 Pk (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 231‑247 8,8‑9,4 180 11,4

2.0 Ford EcoBlue (213 Pk (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 226‑278 8,6‑10,6 180 9,0

Opmerking: ØTestcijfers van Ford. ØØDe vermelde asverhouding is deze welke beschikbaar is conform de combinatie: model, MTM, laadvermogen, motor en transmissie. ØØØDe vermelde waarden voor brandstof‑/energieverbruik, CO2 ‑uitstoot
voor Euro 6.2 motoren worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 conform hun meest recente versie. Lichte bedrijfsvoertuigen met type‑goedkeuring die
gebruik maken van de Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor Lichte Bedrijfsvoertuigen (WLTP). De toegepaste standaard testprocedure laat hierbij de vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs. Behalve
de efficiëntie van een voertuig hebben ook het rijgedrag en tal van niet‑technische factoren een invloed op het brandstof‑/energieverbruik en de CO2 ‑uitstoot van een voertuig.
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Super-cabine

2.0 Ford EcoBlue 170 Pk (125 kW) 4x4 M6 1130-1197 1480 1850 3270 2073-2239 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 170 Pk (125 kW) 4x4 A10 1110-1158 1480 1850 3270 2112-2248 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 Pk (157 kW) 4x4 A10 1078-1090 1480 1850 3270 2180-2293 3.55 3500 6000

Dubbele Cabine

2.0 Ford EcoBlue 170 Pk (125 kW) 4x4 M6 1076-1140 1480 1850 3270 2130-2321 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 170 Pk (125 kW) 4x4 A10 1056-1100 1480 1850 3270 2170-2341 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 Pk (157 kW) 4x4 A10 1024-1036 1480 1850 3270 2234-2374 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 Pk (157 kW) 4x4 A10* 620 1550 1580 3130 2510 3.73 2500 5350

ØBruto laadvermogen = Max. toegelaten massa van het voertuig verminderd met zijn leeggewicht. Maximum Toegelaten Massa is het max toegelaten voertuiggewicht inclusief lading, eventuele ombouw, bijkomende uitrusting
bovenop de voertuigopties, bestuurder en passagiers. uLeeggewicht = Het gewicht van het voertuig, inclusief opties, brandstof en vloeistoffen maar exclusief lading, bestuurder of passagiers. De vermelde leeggewichten zijn onderhevig
aan productietoleranties en gebaseerd op de instap-uitvoering met minimumuitrusting. Limited- en Wildtrak-uitvoeringen hebben een hoger leeggewicht en dus een lager laadvermogen door de rijkere standaarduitrusting. Eventuele
bijkomende opties zullen het laadvermogen evenredig beperken. Opmerking:Alle gegevens in deze tabel zijn afhankelijk van de daadwerkelijke specificatie van het voertuig en de markt waarin dat voertuig beschikbaar is. Gelieve contact
op te nemen met uw lokale Ford concessiehouder voor meer informatie. *Raptor specificaties.
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Wielen

Alu Velgen 16"x7" zilverkleurig (met 255/70 R16 banden)1) i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Alu Velgen 17"x8" zilverkleurig (met 265/65 R17 bandenl)1) j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Alu Velgen 17"x8" in Panther Black (met 265/65 R17 bandenl)1) j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Alu Velgen 18"x8" in Boulder Grey (met 265/60 R18 banden, incl. dito reservewiel)1) – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Alu Velgen 17"x8" in Dyno Grey (met 285/70 R17 alle terreinbanden, incl. dito reservewiel)1) – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Antidiefstalmoeren j j j j D5EAD

Bandenspanningssensoren i i i – D19AB

Reservewiel – Staal i i – – D17AL

Reservewiel – Alu – – i i D17BA

Designkenmerken

Sports bar (buisvormig in chroom afwerking) j i – – A9IAR

Aerodynamische sports bar in composietmateriaal – – i i A9IAQ

Radiatorrooster (chroom afwerking) i i – – BLDAB

Radiatorrooster (Boulder Grey afwerking) – – i – BLDDR

Radiatorrooster (zwart) – – – i BLDAV

Langsliggers – – i – BLYA3

Deur- en achterklepgrepen (chroom afwerking) i i – – CAAAD/A7AAJ

Deur- en achterklepgrepen (Boulder Grey afwerking) – – i – CAAAK/CACAF

Deur- en achterklepgrepen (Dyno Grey afwerking) – – – i CAAAK/CACAB

Voorbumper (koetswerkkleur) i i i – CLFGF

Voorbumper (zwart) – – – i CLFGD

Beschermings-stang onder achterklep (chroom afwerking) i – – – CLPAG

Achterbumper (chroom afwerking) met opstap f i – – CLMAE

Achterbumper (Boulder Grey afwerking) met opstap – – i – CLMAN

Achterbumper (Dyno Grey) – – – i CLMHN

Decal-Package (Striping) – – – j A5GC2

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
1)*De velg van uw keuze wordt voorzien van de aangegeven bandenmaat, bandenmerk is niet vrij te kiezen.
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Wielen

Alu Velgen 16"x7" zilverkleurig (met 255/70 R16 banden)1) i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Alu Velgen 17"x8" zilverkleurig (met 265/65 R17 bandenl)1) j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Alu Velgen 17"x8" in Panther Black (met 265/65 R17 bandenl)1) j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Alu Velgen 18"x8" in Boulder Grey (met 265/60 R18 banden, incl. dito reservewiel)1) – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Alu Velgen 17"x8" in Dyno Grey (met 285/70 R17 alle terreinbanden, incl. dito reservewiel)1) – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Antidiefstalmoeren j j j j D5EAD

Bandenspanningssensoren i i i – D19AB

Reservewiel – Staal i i – – D17AL

Reservewiel – Alu – – i i D17BA

Designkenmerken

Sports bar (buisvormig in chroom afwerking) j i – – A9IAR

Aerodynamische sports bar in composietmateriaal – – i i A9IAQ

Radiatorrooster (chroom afwerking) i i – – BLDAB

Radiatorrooster (Boulder Grey afwerking) – – i – BLDDR

Radiatorrooster (zwart) – – – i BLDAV

Langsliggers – – i – BLYA3

Deur- en achterklepgrepen (chroom afwerking) i i – – CAAAD/A7AAJ

Deur- en achterklepgrepen (Boulder Grey afwerking) – – i – CAAAK/CACAF

Deur- en achterklepgrepen (Dyno Grey afwerking) – – – i CAAAK/CACAB

Voorbumper (koetswerkkleur) i i i – CLFGF

Voorbumper (zwart) – – – i CLFGD

Beschermings-stang onder achterklep (chroom afwerking) i – – – CLPAG

Achterbumper (chroom afwerking) met opstap f i – – CLMAE

Achterbumper (Boulder Grey afwerking) met opstap – – i – CLMAN

Achterbumper (Dyno Grey) – – – i CLMHN

Decal-Package (Striping) – – – j A5GC2

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
1)*De velg van uw keuze wordt voorzien van de aangegeven bandenmaat, bandenmerk is niet vrij te kiezen.
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Rijhulpsystemen

Snelheidsregelaar met instelbare snelheidsbegrenzer, automatisch noodremsysteem, intelligente snelheidsassistentie,
verkeersbordherkenning, Rijbaan controlesysteem (Lane Keeping Aid) en systeem ter voorkoming/beperking van aanrijdingen

i i i i GTDAR/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Adaptieve snelheidsregelaar met automatisch noodremsysteem, intelligente snelheidsassistentie, verkeersbordherkenning, Rijbaan
controlesysteem (Lane Keeping Aid) en systeem ter voorkoming/beperking van aanrijdingen – j j – GTDAR/GTCAV/HLQAB/

FBFAB/HLNAB

Active Park Assist – – j – HNRAC

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) i i i i GPAAJ

Noodremwaarschuwing – Automatisch knipperende indicatielichten bij krachtig remmen3) i i i i –

Parkeersensoren achter (enkel met chroom achterbumper met opstap op XLT) –/f i i i CLUAB

Parkeerhulp voor – i i – HNLAB

Achteruitrijcamera (incl. elektrochromatische achteruitkijkspiegel). Camera-beelden worden weergegeven op SYNC-audio scherm – i i i J3KAB

Verlichting

Automatische koplampen i i i i JEDAD

Led koplampen2) – i i i JBBBT

Koplampen – dagrijlichten i i i i JBCAB

Hoog gemonteerd remlicht i i i i JDDAC

Halogeen mistlampen vooraan i i – – JBKAB

LED mistlampen vooraan – – i i JBKAK

Mistachterlicht i i i i JDJAC

Ophanging

FOX PRO RACE ophanging – – – i DWAAN

Instrumenten en bedieningen

Waarschuwingslampje niveau watertank i i i i CFNAB

Voorbereidingspack tachograaf i i i i HDKAC

Hoogteregeling koplampen i i i i JEAAB

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepack, tegen meerprijs.
2)Beschikbaar vanaf 25 november 2019. 3)Rijhulpmiddel.
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Optiepacks

XLT Off-road-pakket (blokkering differentieel achteras) j – – – A4VCZ

XLT Off-road Parkeer-pakket (blokkering differentieel achteras + chroom achterbumper met opstap en parkeersensoren achter) j – – – A4VDF

XLT off-road beveiligingspakket met Power Converter (blokkering differentieel achteras + chroom achterbumper met opstap,
parkeersensoren achter en stroomomvormer)

j – – – A4VDH

XLT Verwarmbare zetels vooraan j – – – A4VDQ

XLT Winter Parkeer-pakket (verwarmbare zetels vooraan en chroom achterbumper met opstap en parkeersensoren achter) j – – – A4VDS

XLT Winter Beveiligingspakket (Verwarmbare zetels vooraan met volumetrisch inbraakalarm) j – – – A4VGC

Limited Off-road-pakket (blokkering differentieel achteras) – j – – A4VEQ

Limited off-road pack met parkassistent (blokkering differentieel achteras en Active Park Assist) – j – – A4VEU

Limited Premium Pakket (blokkering differentieel achteras, Active Park Assist en Adaptieve snelheidsregelaar) – j – – A4VEY

Limtied Active Park Assist Pakket – j – – A4VFB

Limited Driver Assistance Pakket (Adaptieve snelheidsregelaar) – j – – A4VFD

Wildtrak Active Park Assist Pack – – j – A4VFH

Wildtrak Driver Assistance Pakket met Park Assist – – j – A4VFM

Wildrak Driver Assistance Pakket (Adaptieve snelheidsregelaar) – – j – A4VFR

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepack, tegen meerprijs.
2)Beschikbaar vanaf 25 november 2019. 3)Rijhulpmiddel.
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Optiepacks

XLT Off-road-pakket (blokkering differentieel achteras) j – – – A4VCZ

XLT Off-road Parkeer-pakket (blokkering differentieel achteras + chroom achterbumper met opstap en parkeersensoren achter) j – – – A4VDF

XLT off-road beveiligingspakket met Power Converter (blokkering differentieel achteras + chroom achterbumper met opstap,
parkeersensoren achter en stroomomvormer)

j – – – A4VDH

XLT Verwarmbare zetels vooraan j – – – A4VDQ

XLT Winter Parkeer-pakket (verwarmbare zetels vooraan en chroom achterbumper met opstap en parkeersensoren achter) j – – – A4VDS

XLT Winter Beveiligingspakket (Verwarmbare zetels vooraan met volumetrisch inbraakalarm) j – – – A4VGC

Limited Off-road-pakket (blokkering differentieel achteras) – j – – A4VEQ

Limited off-road pack met parkassistent (blokkering differentieel achteras en Active Park Assist) – j – – A4VEU

Limited Premium Pakket (blokkering differentieel achteras, Active Park Assist en Adaptieve snelheidsregelaar) – j – – A4VEY

Limtied Active Park Assist Pakket – j – – A4VFB

Limited Driver Assistance Pakket (Adaptieve snelheidsregelaar) – j – – A4VFD

Wildtrak Active Park Assist Pack – – j – A4VFH

Wildtrak Driver Assistance Pakket met Park Assist – – j – A4VFM

Wildrak Driver Assistance Pakket (Adaptieve snelheidsregelaar) – – j – A4VFR

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Deel van een optiepack, tegen meerprijs.
2)Beschikbaar vanaf 25 november 2019. 3)Rijhulpmiddel.
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Motor

Automaat j j j i –

Handgeschakeld i i i – –

Diesel brandstoftank – 80 liter i i i i –

Ureum nabehandelingssysteem (20 liter inhoud) i i i i –

i = Standaard,j = Optie.
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Comfortuitrusting interieur

Middenconsole – met 2 bekerhouders en muntenopslag i i i i B5WA7

Middenconsole – Premium met ingebouwde koelbox – i i i B5YAG

Centrale armsteun achterbank (enkel bij Dubbele Cabine) i i i i BWFAB

Zonneklep met verlichte spiegel (bestuurder en passagier) en tickethouder aan bestuurderszijde i i i i BCAAE/BCBAE

Handgrepen – Achter (twee) i i i i BCSAB

Opbergvakken – Voordeur i i i i –

Opbergvakken – Bestuurderszetel i i i i BU6AB

Elektrochrome achteruitkijkspiegel i i i i BSBAF

Donker getinte ruiten achter – i i i B2GAE

Manuele airconditioning i – – – G3AAB

Dual Zone elektronische & automatische airco – i i i G3AAG

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
Het Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende
eigenaars.
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Audio- en communicatiesystemen

Radio AM/FM Dual Tuner met 4" kleuren TFT scherm, CD/MP3 speler + Sync Gen 1.1 met Bluetooth & Stembesturing, USB, 6LS en
stuurbediening

i – – – ICFBX

Radio AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS en stuurbediening j i – – ICFCW

Radio DAB AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS en stuurbediening j j – – ICFDB

Radio AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, Navigatie, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS, Diversity
antenne en stuurbediening

j j i – ICFES

Radio DAB AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, Navigatie, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS, Diversity
antenne en stuurbediening

j j j i ICFEY

FordPass Connect (Wi-Fi modem) – Standard met SYNC 3 audio systemen f i i i IEPAF

MyKey (inclusief met Ford SYNC 3 met Voice Control en aanraakscherm) – i i i –

SYNC 3 – Bluetooth®, USB en iPod aansluiting j i i i IEVAL

Interieurverlichting

LED sfeerverlichting interieur – – i – JCBAM

Technologie

Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar i i i i –

Zitplaatsen

Manuele 4weg verstelbare bestuurderszetel met lendensteun en stoffen bekleding i – – –

Elektrische 8-weg verstelbare bestuurderszetel met lendensteun, verwarmbaar (beide voorzetels), alle zetels bekleed in leder/gedeeltelijk
leder

– i i – BW1BT

Elektrisch 8-weg verstelbare sportzetels bestuurder en passagier, verwarmbaar (beide voorzetels), met leder/alcantara afwerking en Raptor
logo (incl. achterbank met centrale armsteun)

– – – i BW1BX

Achterbank (beperkte zitting zonder hoofdsteunen) (enkel bij Super-cabine) i i i – BYBA9/BWJAA

Achterbank – Drie zitplaatsen met in hoogte verstelbare hoofdsteunen en middenarmsteun (enkel voor Dubbele Cabine) i i i i BYBAE/BWFAB/BWJAB

Zetels – Stoffen afwerking i – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Zetels – Leder/Simili afwerking – i i – 3BK00/3GL00

Zetels – Premium leder/Simili afwerking – – – i 5V700

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
Het Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende
eigenaars.
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Audio- en communicatiesystemen

Radio AM/FM Dual Tuner met 4" kleuren TFT scherm, CD/MP3 speler + Sync Gen 1.1 met Bluetooth & Stembesturing, USB, 6LS en
stuurbediening

i – – – ICFBX

Radio AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS en stuurbediening j i – – ICFCW

Radio DAB AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS en stuurbediening j j – – ICFDB

Radio AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, Navigatie, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS, Diversity
antenne en stuurbediening

j j i – ICFES

Radio DAB AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT aanraakscherm, Navigatie, CD/MP3 speler + Sync Gen III met BT & VC, USB, 6LS, Diversity
antenne en stuurbediening

j j j i ICFEY

FordPass Connect (Wi-Fi modem) – Standard met SYNC 3 audio systemen f i i i IEPAF

MyKey (inclusief met Ford SYNC 3 met Voice Control en aanraakscherm) – i i i –

SYNC 3 – Bluetooth®, USB en iPod aansluiting j i i i IEVAL

Interieurverlichting

LED sfeerverlichting interieur – – i – JCBAM

Technologie

Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar i i i i –

Zitplaatsen

Manuele 4weg verstelbare bestuurderszetel met lendensteun en stoffen bekleding i – – –

Elektrische 8-weg verstelbare bestuurderszetel met lendensteun, verwarmbaar (beide voorzetels), alle zetels bekleed in leder/gedeeltelijk
leder

– i i – BW1BT

Elektrisch 8-weg verstelbare sportzetels bestuurder en passagier, verwarmbaar (beide voorzetels), met leder/alcantara afwerking en Raptor
logo (incl. achterbank met centrale armsteun)

– – – i BW1BX

Achterbank (beperkte zitting zonder hoofdsteunen) (enkel bij Super-cabine) i i i – BYBA9/BWJAA

Achterbank – Drie zitplaatsen met in hoogte verstelbare hoofdsteunen en middenarmsteun (enkel voor Dubbele Cabine) i i i i BYBAE/BWFAB/BWJAB

Zetels – Stoffen afwerking i – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Zetels – Leder/Simili afwerking – i i – 3BK00/3GL00

Zetels – Premium leder/Simili afwerking – – – i 5V700

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
Het Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende
eigenaars.
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Instrumenten en bedieningen

Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels (chroom afwerking spiegelkap) i – – – BSHAZ/BSLAD

Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en richtingaanwijzers (chroom afwerking spiegelkap) – i – – BSHCF/BSLAD

Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en richtingaanwijzers (grijze afwerking spiegelkap) – – i – BSHCF/BSLAM

Elektrisch verstelbare, verwarmbare, inklapbare buitenspiegels met instapverlichting en richtingaanwijzers (zwarte afwerking spiegelkap) – – – i BSHCF/BSLAB

Handrem (met chroom knop) i i i – FAFAL

Handrem leder bekleed (met chroom knop) – – – i FAFAT

Zonnebrilhouder i i i i BHNAB

Versnellingspookknop met leder bekleed i i i i CAEAB

Leder bekleed stuurwiel i i – – GTAAE

Leder bekleed sport stuurwiel (Wildtrak stiksels) – – i – GTABN

Leder bekleed stuurwiel Raptor design – – – i GTAD7

Ruitenwissers met regensensor en acoustisch gelamineerde voorruit i i i i CFFAN/JEDAE B2RAP

Ramen – Elektrisch bediend, 'one-touch' kant bestuurder i i i i B2CAJ

Technologie

Ford Easy Fuel-tankvulsysteem zonder tankdop met beveiliging verkeerde brandstof i i i i GBTAG

Elektrische voorruitontdooiing en achterruitverwarming i i i i B3MAB/B3NAB

i = Standaard,j = Optie tegen meerprijs.
Het Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende
eigenaars.
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Veiligheidsuitrusting

Herinnering veiligheidsgordel – Bestuurder en voorpassagier1) i i i i CP9AG

Airbag bestuurder en passagier1)u i i i i CPGAB/CPHAB/ACSAS

Airbags (zij- & gordijn)1) i i i i BWWAC

Knie-airbag bestuurder1) i i i i CP8AB/ACSAS

Veiligheidsgordels – Achteraan, 3 drie-punts veiligheidsgordels (Dubbele Cab) i i i i CPCAI

ISOFIX – Achterste zetels (Dubbele Cab) i i i i CPSAB

Bescherming

Dubbel centrale vergrendeling met afstandsbediening (1 inklapbare/1 vaste sleutel) i – – – CBFAL

Dubbel centrale vergrendeling met afstandsbediening (2 inklapbare sleutels) – i i i CBFAJ

Kindersloten achterdeuren (Dubbele Cab) i i i i CANAB

Keyless Entry/Keyless startknop – i i i CBGAL

Volumetrisch inbraakalarmsysteem – i i i HNCAG

Remmen

Electronic Stability Control (ESC) (incl. noodremlicht)1), Noodstopbekrachtiging (EBA)1), Load Adaptive Control (LAC)1), Hill Descent Control
(4x4 only), Hill Start Assist2) (alleen 4x4), Trailer Sway Control1) en Roll Stability Control1)

i i i – FEAAM

Electronic Stability Control (ESC) met bijkomend Terrein Management System – – – i FEABB/ACSAS

Open achterdifferentieel i i – – EGJAE

Achterdifferentieel met differential lock f f i i EGJAD

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs,f = Onderdeel van optiepack tegen meerprijs. 1)Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.
uOpmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien het Ford-voertuig is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin.
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Matten en bekleding

Deurgrepen (Chroomafwerking) i i i i BCFAJ

Vloerbedekking – Bekleed i i i i BBGAE

Vloermatten vooraan i – – – BBHAB

Vloermatten voor/achter (achter enkel op Dubbele Cab) – i – – BBHAC/BBIAC

Premium vloermatten voor en achter (met Wildtrak-logo op Wildtrak-versie) (vloermatten achteraan enkel op Dubbele Cab) – – i i BBHCM/BBICM

Elektriciteit

12V aansluiting achter i i i i J3FAB

Exterieursfunctie

Spatlappen voor – i i i A3EAB

Spatlappen achter i i i i A1KAB

Laterale Opstaptredes (voorzien van lichtgekleurde inzetstukken) i i – – BPLAE

Laterale Opstaptredes (voorzien van geborstelde inzetstukken) – – i – BPLA9

Laterale Opstaptredes met Raptor logo (zwart) – – – i BPLAY

Bagageruimte

Cabine-beschermer i – – – BD2AB

Laadbak met DIN-conforme bevestigingshaken* aan de buitenkant i – – – A9MAD

Laadbak met DIN-conforme bevestigingshaken* aan de binnenkant i i i i A9JAC

Laadbak bevestigingssysteem (verstelbare bevestigingshaken op laterale bevestigingsrails over volledige zijwand-lengte binnenkant
laadbak) – i i i BDCAF

Gespoten laadbakbeschermer (liner) j j j – A9SAG/J3PAA

Kunststof laadbakbeschermer (bevestigingshaken en 12v aansluiting in laadbak) i i i i A9SAB/A9JAC/J3PAB

Mountain Top® Tonneau Cover (roller shutter) j j j – CHBAN

Mountain Top® Tonneau Cover (roller shutter met zij-rails) – – – i CHBAN/A5BAB

Voorbereidingspack trekhaak met 13-pins aansluiting j j j i C1CAH

Achterklepvergrendeling met afstandsbediening i i i i A7EAC

Achterklep (met gemakkelijke open/sluiten ondersteuning) i i i i A7AA1

i = Standaard,j = Optie, tegen meerprijs, *Bevestigingshaken voldoen aan DIN 75410.
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Bodemvrijheid (onbeladen, mm) 232 232 237 237 237 237 283

Aanloophoek (onbeladen) 28° 28° 29° 29° 29° 29° 32.5°

Afloophoek (onbeladen) 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27°

Hellingshoek 24° 24° 25° 25° 25° 25° 24°

Kantelhoek (onbeladen) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Doorwaaddiepte – mm 800 800 800 800 800 800 850

Draaicirkel tussen stoepranden – m 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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Ranger

2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – M6 i i i i i i –

2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – A10 i i i i i i –

2.0L EcoBlue 213 PS (157 kW) – A10 – – i i i i i
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2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – M6 i i i i i i –

2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – A10 i i i i i i –

2.0L EcoBlue 213 PS (157 kW) – A10 – – i i i i i
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Stel uw eigen wagen samen
Personaliseer en stel uw voertuig online samen.
Ga gewoon naar de Ford-website, selecteer uw
model en kies vervolgens uw motor,
koetswerkkleur en extra's. U kunt de aanbevolen
prijs bekijken en indien gewenst uw configuratie
naar een Ford-concessiehouder voor
bedrijfsvoertuigen sturen.

www.nl.ford.be/
allemodellen?bnpShowroom=on

5
EIGENAARSCHAP
Het is eenvoudig om achter het stuur te gaan
zitten van uw volgende nieuwe Ford, met
een verscheidenheid aan financieringsopties
die aansluiten op uw zakelijke behoeften.

Belangrijke Informatie:
ØFord Credit: Financiering is afhankelijk van status. Garanties kunnen vereist zijn. Freepost Ford Credit.
Ford Credit is een handelsnaam van FCE Bank plc., goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority en onderworpen aan de regels van de Financial Conduct
Authority en Prudential Regulation Authority onder bedrijfsreferentienummer 204469.
†Ford Lease: Ford Lease wordt aangeboden door Axus NV, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (FSMA 016860 A en ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730).
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Financiering van
bedrijfsvoertuigen
Dankzij onze grootte en expertise zijn we goed
geplaatst om u een uitgebreid gamma aan
financieringsformules te bieden voor uw
bedrijfsvoertuig van Ford.

Ford CreditØ: Biedt een brede waaier aan
financiële formules voor klanten die hun
bedrijfsvoertuig zelf willen bezitten.

Ford Lease†: gespecialiseerd in operationele
leasing en financiële Renting, aangeboden op
maat van uw bedrijf en afgestemd op uw
activiteiten.

Meer informatie over onze
financieringsproducten vindt u op https://
www.nl.ford.be/financier-en-verzeker/
ford-credit

FordPass Pro
Zorg voor maximaal vijf bedrijfsvoertuigen, met
hulpmiddelen om ze gezond en veilig te houden
en soepel te laten rijden. Zodat u zich op het werk
kunt concentreren.

FordPass Pro is ontworpen voor nieuwe
bedrijfsvoertuigen die worden geleverd met
FordPass Connect. Met onze ingebouwde modem
blijft u moeiteloos verbonden met uw voertuigen,
waar u ook bent. Biedt u alle functies die u nodig
heeft om uw bedrijf in beweging te houden.

FordPass Pro is verkrijgbaar op specifieke
markten. Neem contact op met uw Ford dealer
voor meer informatie.

Download FordPass Pro van de App Store of op
Google Play.

https://www.nl.ford.be/naverkoop/onze-
diensten/fordpass/pro

Vind een concessiehouder en
vraag een testrit aan
Op de Ford-website kunt u een Ford-
concessiehouder voor bedrijfsvoertuigen zoeken
op locatie of naam en online een proefrit
aanvragen. Vul gewoon uw gegevens in en uw
gekozen concessiehouder zal contact met u
opnemen om een geschikt tijdstip te regelen.

www.nl.ford.be/verdelers

BEZITTEN
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Ford Protect Service Plans
Meer bescherming, minder zorgen

Plan op voorhand en vermijd stijgende
onderhoudskosten. Uw individuele Ford Protect
Service Plan (enkel onderhoud) omvat alle
voordelen om uw mobiliteit te ondersteunen en
de levensduur van uw Ford te verlengen. Kies
gewoon het Ford Protect Service Plan op maat
van uw behoeften. Dit kan van 3 jaar tot 7 jaar en
voor verschillende kilometeraantallen – uw Ford
Erkende Hersteller kan u alle details bezorgen.

Met het Ford Protect Service Plan Plus kan u uw
onderhoudsplan uitbreiden met een dekking voor
herstellingen en de vervanging van
slijtageonderdelen. Al het werk aan uw voertuig
wordt uitgevoerd door een Erkende Ford
Hersteller.

Uw Ford Erkende Hersteller geeft u graag advies
over uw individuele Ford Protect Service Plan. Om
de potentiële herverkoopwaarde te verhogen, zijn
de waarborgen en onderhoudsplannen van Ford
Protect overdraagbaar wanneer u beslist uw
voertuig te verkopen.

De looptijd van een Ford Protect Service Plan
begint op de datum waarop de fabrieksgarantie
van start gaat (doorgaans bij levering van uw
wagen). De looptijd van uw contract en het
geschatte kilometertal bepalen het aantal
servicebeurten voorzien in uw Ford Protect
Service Plan.

Voor meer info: https://www.nl.ford.be/
naverkoop/service-onderhoud/onderhoud-en-
herstellingen/onderhoud

Ford Business Service
Efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort staan
centraal in de klantenbelofte van de Ford
Transit24-bedrijfsvoertuigenservice. Dus, of u nu
onderhoud, services of herstellingen nodig hebt, u
kunt steeds bij ons terecht.

■ Verkrijgbaar van alle Transitcentra en Transit
Service Dealers

■ Onderhoud-terwijl-u-wacht met voorafgaande
afspraak

■ Minstens eenmaal per week onderhoud ‘s
avonds

■ Prioritaire behandeling van dringende
herstellingen

■ Voertuigherstellingen buiten de weg (VOR)*
■ Ophaling en aflevering**
■ Tests en keuringen
■ Transparante prijzen
■ Kwaliteit van originele Ford-onderdelen
■ Door Ford opgeleide technici
■ Tussentijdse controles voor maximale

voertuigprestaties
■ Service Activated Roadside Assistance†

■ Ford Protect-pakketten op maat van uw
behoeften

■ Een oproep volstaat voor alle Ford-diensten die
u nodig hebt

Voor meer informatie en de dichtstbijzijnde
deelnemende verdeler van Ford-
bedrijfsvoertuigen, kunt u terecht in de
servicesectie op

https://www.nl.ford.be/naverkoop/onze-
diensten/ford-transit24

Ford Protect Garantie Extra
Verlengde garantie bedrijfsvoertuigen

Verleng uw nieuwe voertuiggarantie tot 7 jaar met
Ford Protect Garantie Extra, verkrijgbaar bij
deelnemende Ford Erkende Herstellers.

Door uw standaard 2-jaar garantie te verlengen,
geniet u van een zorgeloze opvolging gedurende
de volgende jaren. Ford Protect Garantie Extra
biedt tal van voordelen:

■ Verlengde looptijd en kilometertal
■ Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
■ Bescherming tijdens reizen naar het buitenland
■ Helpt de levensduur van uw Ford-voertuig

verlengen
■ Helpt de herverkoopwaarde van uw voertuig

beschermen

De algemene voorwaarden van Ford Protect
Garantie Extra zijn van toepassing. Meer
informatie op:

www.nl.ford.be/shop/overige-producten/
garanties/ford-protect-garantie-extra

*Herstellingen gaan nog dezelfde dag van start (op voorwaarde dat u het
voertuig vóór 15 uur binnenbrengt) of ten minste binnen de 24 uur na aankomst.
Als we onderdelen moeten bestellen, beginnen we met het werk op de dag dat
ze worden afgeleverd. “‘Vehicle off the road”-herstellingen moeten binnen de 24
uur worden voltooid.
**Uw Transit Center kan ervoor zorgen dat uw voertuig wordt opgehaald en bij u
wordt afgeleverd na service of reparatie, zodat u verder kunt met het runnen van
uw bedrijf. Op afspraak en beperkt tot een specifieke kilometerradius van de
dealer. Neem contact op met uw plaatselijke dealer om uw vereisten te
bespreken.
†Alleen beschikbaar bij deelnemende dealers. Ford Assistance wordt
automatisch geactiveerd bij elke routineonderhoud met een dekking die vanaf
de onderhoudsdatum 12 of 24 maanden geldig is (afhankelijk van type motor),
of tot de volgende onderhoudsbeurt, afhankelijk van wat zich het eerst
voordoet. Zie www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/ford-assistance
voor meer informatie.

PROTECTEIGENAARSCHAP5
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VOOR MEER INFORMATIE OVER
DE FORD FAMILIE, BEZOEK
WWW.FORD.BE

Winner

INT
ERNATIONAL

2020

Pick-up Award

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

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
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bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.
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recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.
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