EXPLORER LADATTAVA HYBRIDI

EDELLÄKÄVIJÄ, NEROKAS, VAIKUTTAVA –
JOKAISESSA AUTOSSA ON HÄNEN ALLEKIRJOITUKSENSA.
Saat lisäsisältöä skannaamalla QR-koodit.
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Explorer ST-Line
Metalliväri Chrome Blue (valinnaisvaruste) ja 20"
5x2-puolaiset kiillotetut kevytmetallivanteet
(vakiovaruste).
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Explorer Platinum
Fashion-metalliväri Rich Copper (valinnaisvaruste), 20"
5x2-puolaiset Dark Tarnish -vanteet (vakiovaruste).

1

Edistyksellinen ladattava hybridi
Ford Explorer ladattavassa hybridissä yhdistyvät edistyksellinen sähköhybriditeknologia ja ylellinen, tilava matkustamo. Explorer tarjoaa rohkeaa
muotoilua, hienostuneisuutta ja loistavaa suorituskykyä, joten nautit jokaisesta matkasta. Autossa on hyödynnetty uusimpia huipputeknologioita,
jotka parantavat turvallisuuttasi, viihdyttävät sinua matkalla ja pitävät sinut yhteydessä tien päällä.

Ford Explorer ST-Line, metalliväri Iconic Silver (valinnaisvaruste), 20"
5x2-puolaiset kiillotetut ketytmetallivanteet (vakiovaruste).

Lataa ja aja
Ladattava hybriditeknologia
Uusi Ford Explorer ladattava hybridi yhdistää tehokkaan 3.0 litran Ford
EcoBoost V6 -bensiinimoottorin edistyneeseen hybriditeknologiaan.
Ladattavan hybridin akut on helppo ladata joko kotona tavallisen
pistokkeen kautta, latauslaitteella tai julkisella latausasemalla. Täysin
sähköinen ajo tarjoaa erittäin hiljaisen ja tasaisen ajokokemuksen.

Ford Explorer ST-Line, metalliväri Iconic Silver (valinnaisvaruste) ja 20" 5x2-puolaiset
kiillotetut kevytmetallivanteet (vakiovaruste).
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Polttoainetaloudellinen
ladattava hybridi
Tulevaisuuden auto
Hiljainen, mukava ja vaivaton. Uusi Explorer mahdollistaa päästöttömän ajon 42
km:n toimintasäteellä, ja tarvittaessa se hyödyntää hybridi- tai
bensiinivoimanlähdettä pidemmillä ajomatkoilla. Kun lataat sähköakun
säännöllisesti joko kotona tai latauspisteellä, voit ajaa lyhyet matkat pelkällä
sähköllä.

Ford Explorer ST-Line, metalliväri Magnetic (valinnaisvaruste) ja 20" 5x2-puolaiset kiillotetut
kevytmetallivanteet (vakiovaruste).
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Älykäs neliveto
Valmiina seuraavaan seikkailuun
Ford Explorer ladattavan hybridin älykkään nelivedon kanssa olet valmis melkeinpä
mihin tahansa seikkaluun. Käytössäsi on seitsemän ajotilan valikoima, joka tarjoaa
luotettavan suorituskyvyn monenlaisissa ajo-olosuhteissa ja maastoissa. Vaikuttava
2 500 kg:n vetokyky ja hybridivoimansiirron vankka vääntö takaavat, että voimaa
riittää veneen, perävaunun tai muiden varusteiden kuljetukseen.

Ford Explorer Platinum, metalliväri Iconic Silver (valinnaisvaruste) ja 20" 5x2-puolaiset kiillotetut
kevytmetallivanteet (vakiovaruste).
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Muunneltavat tilat
Ylellisesti tilaa
Uuden Explorer muunneltavat sisätilat on suunniteltu
jokaiseen elämäntyyliin. Seitsemän istuinta ja tavaratila
takaavat reilun kapasiteetin niin matkustajille kuin tavaroille.
Toisen rivin istuimia voidaan kallistaa, säätää eteen/taakse
sekä liu’uttaa eteenpäin kolmannelle riville pääsyn
helpottamiseksi. Kolmannella rivillä on mukavat
istumapaikat mutta myös reilusti tilaa laukuille – kaikkien
istuinpaikkojen ollessa käytössä kyytiin mahtuu silti kaksi
golfmailasettiä.
Toisen ja kolmannen rivin sähköisesti nostettavat EasyFoldistuimet voidaan taittaa litteiksi napin painalluksella, jolloin
syntyy 2 140 mm pitkä ja kapeimmillaan 1 222 mm leveä tila.
Kuormatilaa on enimmillään 2 274 litraa.* Tavaroiden
lastaamisen helpottamiseksi Explorerissa on sähkötoiminen
handsfree-takaluukku vakiovarusteena.

*51 litran tavaratila lattian alla ja 4 litran säilytyslokeron verhouksessa.

Ford Explorer ST-Line ja metalliväri Lucid Red (valinnaisvaruste) sekä
20" 5x2-puolaiset kiillotetut kevytmetallivanteet (vakiovaruste).
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Parhainta mukavuutta
Viihtyisä matkustamo
Explorerin tilava matkustamo tarjoaa verratonta mukavuutta. Kuljettajaa ympäröivä
ohjaamo korostaa vaakasuuntaisia linjoja, mikä tekee visuaalisesta ilmeestä
rauhallisen. Keskikonsoliin asennettu uusi 8" kosketusnäyttö toimii nopeasti, ja sen
kautta on näppärä hallita integroitua SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmää (Platinummalleissa on vakiovarusteena 10,1" kosketusnäyttö).
Muita tyylikkäitä piirteitä, jotka osaltaan luovat autolle sen ominaisen ilmeen, ovat
kojetaulun ainutlaatuiset koriste-elementit ja ST-Line-sarjan dynaaminen Hexa Cut
-viimeistely. Vakiovarustukseen kuuluu myös vaimennusjärjestelmä, joka eliminoi
häiritsevää ajomelua ja ilmavirtaääniä. Explorer on kaikkien aikojen hiljaisimpia
mallejamme, ja keskustelu on miellyttävää kaikilla kolmella istuinrivillä.

Kuvassa Ford Explorer ST-Line: perforoitu Salerno-nahka, väri Ebony, ja punaiset kontrastiompeleet
(vakiovaruste), korin metalliväri Iconic Silver (valinnaisvaruste).
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Kaikki hallinnassa
Teknologia käden ulottuvilla
Explorer tarjoaa toimintoja, jotka tekevät jokaisesta
matkasta vaivattomamman ja mukavamman.
12,3" LCD-mittaristo (vakiovaruste) voi vastaanottaa ja
näyttää valtavan määrän havainnollisia grafiikoita ja
ilmoituksia, kuten nopeusmittarin, polttoainemittarin ja
akun varaustilan tietoja.
Keskikonsoliin on integroitu langaton latausalusta, jonka
avulla voit ladata yhteensopivia mobiililaitteita kätevästi
ilman johtoja. Käytettävissäsi on myös neljä USB-liitäntää
ja kolme 12 V -liitäntää.
Uutta 10-vaihteista automaattivaihteistoa ohjataan
pyöritettävällä vaihteenvalitsimella.
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Integroitu modeemi
Nyt voit ensimmäistä kertaa pysyä saumattomasti yhteydessä autoosi sijaintipaikasta riippumatta. Tämän
mahdollistavat FordPass Connect -modeemi ja FordPass-sovellus.

FordPass Connect -modeemi* voi auttaa säästämään aikaa ja vaivaa sekä
antaa mielenrauhaa.
■

■

Tässä on puhelimesi paras kaveri

Live Traffic** toimittaa säännölliset liikennetiedotukset suoraan SYNC 3
-navigointijärjestelmään. Järjestelmä säätää sitten reittisuositusta
liikenneolosuhteiden perusteella.
Auton Wi-Fi-yhteyspisteen*** avulla voit jakaa internetyhteyden jopa
kymmenelle laitteelle, joten sinä ja matkustajat voitte nauttia matkalla
samanlaisesta langattomasta yhteydestä kuin kotonakin.

FordPass-sovellus matkapuhelimessasi tekee FordPass Connect
-modeemista entistäkin hyödyllisemmän, sillä käytettävissäsi on laaja
valikoima toimintoja.
■

■

■
■

Tarkista puhelimella, että autosi on lukittu tai anna jonkun muun käyttää
autoasi, kun olet muualla.
Polttoainemäärän, ajokilometrien ja rengaspaineiden valvonta
puhelimella.
Löydä kartalta reitti takaisin pysäköidyn autosi luo.
Yli 150 ilmoitusta ajoneuvon kunnosta suoraan älypuhelimeesi.

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 mahdollistaa älypuhelimesi kokonaisvaltaisen hallinnan puheluista tekstiviesteihin ja musiikista navigointiin – kaikki tämä kosketusnäytön
kautta tai helpoilla äänikomennoilla. Karttapäivitykset auttavat pitämään sinut reitillä ja aikataulussa, ja ne ovat maksuttomia tietyn aikaa auton
rekisteröinnin jälkeen.
SYNC 3:n ominaisuuksia

■

Hallitse puhelinta, musiikkia, sovelluksia ja navigointia äänikomennoilla.
Kuuntele tekstiviestit ääneen luettuina.
Hätäaputoiminto† auttaa autossa olevia soittamalla automaattisesti

■

hätäkeskukseen ja ilmoittamalla auton sijainnin onnettomuustilanteessa
Voit hallita SYNC-yhteensopivia sovelluksia AppLinkillä, kun taas Apple

■
■

samaan tapaan kuin tabletilla tai älypuhelimella.
Älypuhelimella käytettäviin lisäominaisuuksiin pääsee FordPasssovelluksella.
■

automaattisesti SYNC 3:n navigointijärjestelmään, kun otat yhteyden
AppLinkin kautta.

CarPlay ja Android Auto -tuen avulla voit hallita älypuhelinta SYNC 3
■

-näytön kautta.
Värikosketusnäyttö tukee monipistetunnistuksen pyyhkäisy- ja
nipistysliikkeitä, ja voit järjestellä sovelluskuvakkeita ja taustakuvia

Valitse reitiltä kiinnostavia kohteita. FordPass lähettää nämä sijainnit

■
■

*FordPass Connect on vakiovaruste kaikissa varustetasoissa. Modeemi aktivoidaan ajoneuvon toimituksen yhteydessä. Tiettyjen tietojen jakamisen pystyy sallimaan/kieltämään.
**Live Traffic -palvelun käyttö on maksutonta ensimmäisten 2 vuoden ajan SYNC 3:lla ja navigointijärjestelmällä varustetun uuden Fordin rekisteröintipäivästä lukien. Tämän jälkeen veloitetaan lisenssimaksu.
***WiFi-yhteyspiste (enintään 4G LTE) sisältää langattoman wifi-yhteyspisteen kokeilujakson, joka alkaa aktivoinnin yhteydessä ja päättyy 3 kuukauden kuluttua tai kun on käytetty 3 Gt dataa. Sen jälkeen tarvitaan sopimus operaattorin kanssa; katso
datapakettien tiedot operaattorin sivustolta. Wifi-yhteyspisteen käyttöä varten Ford-ajoneuvossa tulee olla tarvittava laitteisto, ja lisäksi tarvitaan langattoman verkon palvelusopimus. Tiedonsiirron kattavuus ja palvelu eivät ole saatavilla kaikkialla, ja
soveltuvat langattoman verkon käyttöehdot voivat koskea myös viesti- ja tiedonsiirtomaksuja.

Etsi huoltoasemia ja vertaile hintoja.
Etsi vapaita parkkipaikkoja, tarkista hinnat ja aukioloajat.

Huom. SYNC 3 -järjestelmän ja älypuhelimen täysi yhteensopivuus on mahdollista vain iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) -mallien tai uudempien kanssa. Jotkin SYNC 3:n toiminnot edellyttävät tietoliikenneyhteyttä, josta voi aiheutua
mobiilidatamaksuja. Katso uusimmat tiedot Apple CarPlayn ja Android Auton saatavuudesta alueellasi kyseisten tuotteiden verkkosivustoilta.
†
Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariliitettyä matkapuhelinta. Toiminnon avulla ajoneuvossa olevat voivat soittaa paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on
joutunut onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa.
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Tietoviihdejärjestelmä
Premium-tason audiojärjestelmä
Explorer Platinum -varustetasossa on uusi 10,1" LCDkosketusnäyttö. Se toimii yhdessä mittariston 12,3" näytön
kanssa ja esittää omiin tarpeisiisi mukautettuja tietoja. Voit
hallita näyttöä pyyhkäisy- ja nipistysliikkeillä älypuhelimen
tai tabletin tapaan. Voit myös katsella karttoja koko näytön
tilassa ja hyödyntää omia digitaalisia sisältöjäsi Ford SYNC
3 -tietoviihdejärjestelmän välityksellä.
B&O-audiojärjestelmä on ihanteellinen lisä uuden
Explorerisi varustukseen. Oli makusi mikä tahansa,
lempimusiikkisi ansaitsee parhaimman äänentoiston.
Fordin uusi säväyttävä 1 000 W ja 14 kaiuttimen B&Oaudiojärjestelmä on suunniteltu ja viritetty varta vasten
uutta Exploreria varten.*
ST-Line -varustetason etuistuimissa on 10 suunnan
sähkötoiminen säätö ja muistitoiminto kolmelle
ohjelmoitavalle asetukselle. Platinum -varustetasossa on
sähkötoimisella säädöllä varustetut muotoillut etuistuimet,
joiden hierontatoiminto auttaa ehkäisemään jalkojen ja
alaselän lihasjäykkyyttä muuntelemalla istuimen muotoa.

*Vakiovaruste: Platinum. ST-Line -varustetasossa on vakiovarusteena 800 W ja 12 kaiuttimen
B&O-audiojärjestelmä.

Kuvassa Ford Explorer Platinum: Perforoitu Geneva-nahka, väri Ebony
(vakiovaruste).
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Helppokäyttöistä
teknologiaa
Kuljettajaa avustavat järjestelmät
Explorer tarjoaa valikoiman edistyksellisiä kuljettajaa
avustavia teknologioita, jotka muodostavat Ford CoPilot360 -järjestelmän – sen tarkoituksena on tehdä
matkastasi entistä vaivattomampi ja turvallisempi. Siihen
sisältyy 360 asteen kamera, joka esittää autosta kuvan
yläpuolelta katsottuna ja helpottaa näin ahtaissa paikoissa
liikkumista, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, joka
varoittaa ajoneuvoista kuolleissa kulmissa, sekä ennakoiva
jarrutus, joka voi jarruttaa automaattisesti puolestasi
hätätilanteessa.
Törmäyksen jälkeinen jarrutus auttaa ehkäisemään
mahdollisen toisen törmäyksen vaikutuksia. Järjestelmä
jarruttaa maltillisesti havaitessaan törmäyksen
tapahtuneen. Kun ajoneuvon nopeus hidastuu, kuljettajalla
on enemmän aikaa reagoida välttääkseen toisen
törmäyksen.
Aktiivinen vakionopeudensäädin yhdessä Stop & Go
-toiminnon ja kaistavahdin kanssa auttaa pitämään yllä
sopivaa etäisyyttä edellä ajaviin. Järjestelmä myös auttaa
pitämään ajoneuvon keskellä kaistaa.

Ford Explorer ST-Line, metalliväri Chrome Blue (valinnaisvaruste), 20"
5x2-puolaiset kiillotetut kevytmetallivanteet (vakiovaruste).
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Edistyksellistä
teknologiaa

01

03

Verratonta ajovarmuutta

Vaivatonta ja helppoa

Explorerin älykäs neliveto optimoi auton ajettavuutta ja
takaa luotettavan ajotuntuman missä tahansa maastossa.
Järjestelmä voi kytkeä etupyörien voimansiirron
automaattisesti pois päältä polttoainetaloudellisuuden
parantamiseksi, kun nelivetoa ei enää tarvita.

Explorer ladattava hybridi (PHEV) on suunniteltu tekemään
ajamisesta vaivatonta ja entistäkin miellyttävämpää.
Törmäyksenväistöavustin havaitsee, jos teet väistöliikkeen
tiellä olevan esteen ohittamiseksi. Järjestelmä auttaa
kiertämään esteen ja välttämään törmäyksen tuottamalla
lisää ohjausvoimaa käyttöösi.

Uusi ajotilahallintajärjestelmä (Terrain Management
System), jota ohjataan keskikonsolin pyöritettävällä
säätimellä, antaa mahdollisuuden valita seitsemästä tilasta
sopivimman suorituskyvyn maksimoimiseksi erilaisissa
maastoissa ja olosuhteissa.

Saat hyödynnettyä Explorerin sähkötaloudellisuutta
tehokkaasti, sillä voit ladata autoa joko kotona tai julkisilla

03 Ajotilahallintajärjestelmä tarjoaa kuljettajalle
seitsemän ajotilan valikoiman – Normal, Sport, Eco,

latauspisteillä ja nauttia jopa 42 km:n päästöttömästä
ajosta.
01 Explorerin lataaminen on yhtä helppoa kuin minkä
tahansa pistokkeen liittäminen pistorasiaan. Explorer
ladattava hybridi voidaan ladata tavanomaisella
pistokkeella, kotilaturin avulla tai julkisella
latausasemalla.
02 Törmäyksenväistöavustin havaitsee väistöliikkeen ja
auttaa sinua ohjaamaan autosi esteen ohi. (Osa
törmäyksenestoavustinta)
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Älykkäät järjestelmät

Tow/haul (veto/kuljetus), Slippery (liukas), Deep
snow/sand (syvä lumi/hiekka) ja Trail (maasto) – näin

02

04

voit sopeutua erilaisiin oloihin helposti säädintä
kääntämällä. (Vakiovaruste)
04 Älykäs neliveto jakaa voiman etu- ja taka-akseleille eri
olosuhteiden vaatimusten mukaan. Tämä on omiaan
kaupunkiajoon, koska monipuolisuus takaa

soveltuuden sekä talvi- että kesäoloihin. (Vakiovaruste)
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Valoisat sisätilat
Panoraamakatto
Explorerin panoraamakatto tuo valoa ja ilmavuutta sisätiloihin.
Kattopaneelin voi avata sähköisesti, ja kaihtimet ja aurinkoa
heijastava lasi pitävät sisätilat viileinä ja suojaavat UV-säteiltä.
(Vakiovaruste)

Kuvassa Ford Explorer ST-Line ja metalliväri Chrome Blue (valinnaisvaruste).
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01
Käytännöllisiä
innovaatioita
Hyödyllistä teknologiaa
Uusi Ford Explorer on täynnä hyödyllisiä yksityiskohtia.
01 Etu- ja takakameran pesutoiminto auttaa pitämään
etu- ja takakameran linssit puhtaina. (Vakiovaruste)
02 360 asteen kamera esittää näkymän takaa SYNC
-kosketusnäytössä, mikä auttaa pysäköinnissä.
(Vakiovaruste)

Kuvassa Ford Explorer ST-Line ja metalliväri Chrome Blue
(valinnaisvaruste).
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02

FORD EXPLORER Mallit

ST-Line

Tärkeimmät ulkovarusteet
■

■

■
■
■
■

■

■

20" 5x2-puolaiset kevytmetallivanteet, kiillotettu
viimeistely
LED-ajovalot, integroidut LED-päiväajovalot, valojen
korkeussäätö ja kaukovaloautomatiikka
Mustat kattokiskot
Sähkötoiminen panoraamakatto
Aktiivinen pysäköintiavustin
Sähkötoimiset taittuvat ja lämmitettävät sivupeilit,
lähestymisvalot, integroidut LED-suuntavilkut,
muistitoiminto, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ja
kiiltomustat sivupeilien kotelot
Lämmitettävä tuulilasi ja lämmitettävä takalasin
pyyhkijä
360 asteen kamera, pesutoiminto edessä ja takana

Tärkeimmät sisätilojen varusteet
■
■
■

■

■
■

Digitaalinen mittaristo – 12,3" LCD-värinäyttö
8" värikosketusnäyttö
B&O-audiojärjestelmä, 800 W -teho, 12 kaiutinta ja
subwoofer
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien
sähkötoiminen säätö (10 suntaan) sekä kolme
ohjelmoitavaa muistiasetusta
Kaksoisautomaattinen ilmastointi (DEATC)
FordPass Connect -modeemi ja eCallhätäaputoiminto

Moottori
Ladattava hybridi
3.0 V6 EcoBoost 350 hv (257 kW) bensiinimoottori ja
100 hv (73 kW) sähkömoottori

Sähkötoiminen panoraamakatto
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Tehokkaat LED-ajovalot

FORD EXPLORER Mallit

Platinum

Tärkeimmät ulkovarusteet ST-Linevarusteiden lisäksi
■

■
■

■
■

20" 5x2-puolaiset kevytmetallivanteet, Dark Tarnish
-viimeistely
Kromiviimeistellyt kattokaiteet
LED-ajovalot, integroidut LED-päiväajovalot, valojen
korkeussäätö ja kaukovaloautomatiikka
LED-takavalot
Plated Satin -viimeistelty etusäleikkö

Tärkeimmät sisätilojen varusteet ST-Linevarusteiden lisäksi
■
■

■

■
■

10,1" värikosketusnäyttö
B&O-audiojärjestelmä, 1 000 W -teho, 14 kaiutinta ja
subwoofer
Kuljettajan ja etumatkustajan sähkötoimisesti
säädettävät istuimet (8 suuntaan) sekä kolme
ohjelmoitavaa muistiasetusta
Valaistut kynnyslevyt
ST-Line -verhoilu

Moottori
Ladattava hybridi
3.0 V6 EcoBoost 350 hv (257 kW) bensiinimoottori ja
100 hv (73 kW) sähkömoottori

10,1" värikosketusnäyttö
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B&O-audiojärjestelmä, 14 kaiutinta ja subwoofer

FORD EXPLORER Korin värivaihtoehdot

Oxford White†
Normaaliväri

Agate Black

Atlas Blue†

Metalliväri*

Metalliväri*

Meidän valintamme oli
Chrome Blue.
Minkä sinä valitset?
Iconic Silver
Metalliväri*

Magnetic

Star White

Fashion-metalliväri*

Premium-metalliväri*

Chrome Blue
Metalliväri*

Uuden Ford Explorerin kaunis ja kestävä ulkopinta on erityisen monivaiheisen
maalausprosessin tulosta. Uudet materiaalit ja käsittelytekniikat – korin
teräksisten kotelo-osien vahakäsittelystä aina kestävään pintamaaliin –
takaavat, että Explorerin ulkopinta pysyy kauniina.
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Lucid Red

Rich Copper#

Fashion-metalliväri*

Fashion-metalliväri*

*Metallivärit, fashion-metallivärit ja premium-metallivärit ovat maksullisia
valinnaisvarusteita. Platinum -varustetasossa metallivärit ovat vakiovarusteita.
†
Ei saatavana: Platinum.
#
Ei saatavana: ST-Line.
Uuden Explorerin turvana on Ford-puhkiruostumattomuustakuu 12 vuodeksi
ensirekisteröinnistä lähtien. Käyttöehtojen alainen.
Huom. Kuvat on tarkoitettu vain esittelemään korin värivaihtoehdot; ne eivät
välttämättä vastaa todellisia autoja eivätkä kerro tuotteiden saatavuudesta
kaikissa maissa. Painoteknisistä syistä esitteessä esitetyt värit ja verhoilut eivät
välttämättä vastaa todellisuutta.
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FORD EXPLORER Verhoilu

Tyylikäs sisätilojen verhoilu
Sisätilojen verhoilu
Tyyli ja laadukas viimeistely yhdistyvät upeasti uudessa Ford Explorerissa. Sisätiloihin on valittu vain ensiluokkaisia materiaaleja.

Perforoitu nahkaverhoilu ja punainen tikkaus

Perforoitu nahkaverhoilu ja punaiset koristeompeleet

(Vakiovaruste: Platinum)

(Vakiovaruste: ST-Line)
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FORD EXPLORER Vanteet

Kevytmetallivanteet
Tyylikkäät kevytmetallivanteet täydentävät uuden Explorerin upeaa ulkonäköä.

20"

20"

(Vakiovaruste: ST-Line)

(Vakiovaruste: Platinum)

5x2-puolaiset vanteet ja kiillotettu viimeistely
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5x2-puolaiset vanteet ja Dark Tarnish -viimeistely

FORD EXPLORER Lisävarusteet

Thule®+kuljetuslaatikko
katolle
Suunniteltu lukuisten erilaisten
kuormien kuljetukseen suojassa
kuralta ja varkailta. Saatavana on
useita erikokoisia malleja, joissa
kaikissa on kaksi helppokäyttöistä
avausmekanismia. (Lisävaruste)

Kumimatot

ZEV+-latausjohto

Irrotettava vetokoukku

Explorer-logolla varustetut
kaukalomalliset, kestävät
kumimatot on mitoitettu sopimaan

Sähköautojen latausjohto julkisiin
latauspisteisiin, jotka tarjoavat
nopeampaa latausta (Mode 3).

Vetokoukun voi irrottaa, kun sitä ei
tarvita. Vetokyky jopa 2 500 kg.
(Lisävaruste)

tarkasti ja suojaamaan lialta ja
kosteudelta. Kuljettajan ja

Johdon pituus 5 m, kapasiteetti 32A,
yksivaiheinen 2-tyypin 7-napainen

etumatkustajan matot kiinnitetään
suoraan auton lattiaan, jotta ne

pistoke. (Lisävaruste)

eivät pääse luistamaan.
(Lisävaruste)

Thule®+-pyöräteline
katolle
Korkealaatuinen, helposti kattoon
kiinnitettävä pyöräteline.
(Lisävaruste)

Tavaratilan suojaus

Tavaraverkko

Toiselle ja kolmannelle istuinriville
on saatavana kestävät, Explorerlogolla varustetut tavaratilan matot,
jotka ovat omiaan märkien tai
likaisten tavaroiden kuljetukseen.
(Lisävaruste)

Ensimmäisen ja toisen istuinrivin
taakse voidaan asentaa tukevat
verkot, jotka pitävät tavarat
turvallisesti tavaratilassa (voidaan
irrottaa tarvittaessa). Täyttää
eurooppalaisen ECE-R17 / ISO
27955 -turvallisuusnormin
vaatimukset.

Tavaratilan
lattiaverkko
Joustava verkko kiinnitetään
tavaratilan lattian
kiinnityskoukkuihin. Se auttaa
pitämään pienemmät esineet
paikallaan. (Lisävaruste)

(pyörätelineen mallin mukaan), joka
mahdollistaa helpon pääsyn
tavaratilaan. (Lisävaruste)

Uebler+-pyöräteline
taakse

Lukittavat
pyöränmutterit
Neljän lukittavan pyöränmutterin
sarja auttaa suojaamaan pyöriä
varkaudelta. (Lisävaruste)

Roiskeläpät
Muotoillut roiskeläpät suojaavat
Explorerin koria kuralta ja
kiveniskemiltä. Saatavana eteen ja
taakse. (Lisävaruste)

Korkealaatuiseen, vetokoukkuun
kiinnitettävään
polkupyörätelineeseen on
saatavana kätevä taittomekanismi

Thule -suksi- ja
lumilautateline katolle
®+

Tyylikäs, täysin lukittava teline
soveltuu jopa kuuden suksiparin tai
neljän lumilaudan kuljetukseen.
(Lisävaruste)

Poikkitangot
kattokiskoja varten
Tavaroiden kuljetus on vaivatonta
tukevilla, lukittavilla poikkitangoilla.
(Lisävaruste)

Katso lisätietoja osoitteesta www.fordvarusteet.fi
Tietoja Ford-logolla varustetuista tuotteista – kuten vaatteista ja Lifestyle-tuotteista – löydät osoitteesta www.fordlifestylecollection.com.
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+Muun toimittajan takuun piiriin kuuluva tuote, tarkemmat tiedot takakannessa.
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Ladattava hybridi
Vaivaton lataus



   


Ford Explorer ladattavassa hybridissä yhdistyvät kaksoisturbolla varustettu Ford
EcoBoost -bensiinimoottori ja lähes täysin viiveetöntä vääntöä tuottava
sähkömoottori. Tuloksena on täydellinen yhdistelmä polttoainetaloudellisuutta
ja suorituskykyä.

Päästöt ja suorituskyky



Explorer hyödyntää Fordin edistyksellisintä hybriditeknologiaa ja
sähköakun toimintasäde on 42 km.



Auton litiumioniakku on sijoitettu alustaan toisen istuinrivin taakse,
mikä säästää matkustus- ja tavaratilaa. Lataisitpa akkua sitten
kotona, työpaikalla tai julkisella latauspisteellä, se on yhtä helppoa
kuin matkapuhelimen lataaminen.


 



 
   



 
 




 







  



 



  


  



  



 

450 hv (330 kW)
3.0 V6 EcoBoost 350 hv (257 kW)
bensiinimoottori ja 100 hv (73
kW) sähkömoottori
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*4. vaihteella. øFordin testiarvot. øøKaikki polttoaineen-/energiankulutuslukemat, CO2 -päästöarvot ja
sähköauton toimintamatka on määritetty asetuksen (EY) 715/2007, muutettu asetuksella (EY) 2017/1151,
teknisten vaatimusten ja määräysten mukaisesti. Polttoaineenkulutus ja CO2 -päästöt ovat ajoneuvotyypille,
eivät yksittäiselle autolle. Käytetty standardinmukainen testausmenettely mahdollistaa vertailun eri
ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi polttoaineen/energian
kulutukseen, CO2-päästöihin ja sähköauton toimintamatkaan vaikuttavat ajotapa sekä muut ei-tekniset
tekijät. CO2 on suurin ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. DPF = dieselhiukkassuodatin.
Kaikissa moottoreissa on Auto Start-Stop -toiminto. **Arvot 20 tuuman vanteiden kanssa.
#
Kevyin omapaino 75 kg:n painoisella kuljettajalla, täysillä nestemäärillä ja 90 %:n polttoainemäärällä,
tuotannon poikkeamavarauksin ja riippuen asennetuista varusteista. Hinausta koskevat rajoitukset
ilmoitettuna ajoneuvon suurimman vetokyvyn Auton kokonaispaino lähdettäessä liikkeelle 12 %:n
kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Kaikkien mallien suorituskyky ja polttoainetalouden arvot ovat
ilmoitettua heikommat, kun autoa käytetään hinaukseen. Aisapainon enimmäismäärä on 50 kg kaikissa
malleissa. Suurin yhdistelmäpaino sisältää perävaunun painon.
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FORD EXPLORER Mitat

Mitat ja tilat






5-ovinen




2 274l

2 istuimella, kuormattuna
kattokorkeuteen

330l

7 istuimella,
kuormattuna

kattokorkeuteen

    

  








      



      





     



          



        



  
     

           

     

           



  



      



  

      
                







  





 
 

 

       

 

 

   

Korkeus: 1 778 mm


 

Pituus: 5 049 mm

www
Tekniset tiedot löydät Ford.fi-sivulta
Voit tarkastella auton varustelua ja teknisia tietoja lataamalla digitaalisen esitteen tai
interaktiivisen esitteen. Vieraile osoitteessa Ford.fi tai skannaa QR-koodit.
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‡
Mitattu standardin ISO 3832 mukaisesti ja sisältää 51L tilan tavatilan lattian
alla ja 4L tilan sivulokerossa. Mitat voivat vaihdella mallin ja varustelun mukaan.
** Latausaika korkeajänniteakun lataamiseen kokonaan tyhjentyneestä
täyteen tason 2 (240 V) laturilla. Latausajat voivat vaihdella riippuen
käytettävästä latauslaitteesta ja virtalähteen tehosta.

Leveys: 2 004 mm
Leveys (peilien kanssa): 2 285 mm





















 































                



  


























           

    
     
      
   



Varusteet






Istuinverhoilu




         









      
   
              
    
    


   
    




          
          

Saatavana

Vakiovaruste

*Korin metallivärit, erikoismetallivärit ja Premium-metallivärit saatavilla lisämaksua vastaan.
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Mukavuus ja kätevyys



Ajokokemus



                
                    




          
                 



          
        






  
          
                    
             









                                   
      
        

  

    
 



   
   
       
   
Vakiovaruste

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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Vakiovaruste

Huom.: Jos Ford-autossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.
Turvallisin paikka lapsille on takaistuimelle auton turvavarusteisiin kiinnitetty asianmukainen turvaistuin.
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Muut varusteet



Turvallisuusvarusteet

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Teemme
Teemme
omistamisesta
omistamisesta
helppoa
helppoa
ja edullista
ja edullista

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Voit Voit
nauttia
nauttia
useista
useista
Laajenna
Laajenna
ajoneuvosi
ajoneuvosi
takuu 7takuu
vuoteen
7 vuoteen
asti
asti
hyödyllisistä
hyödyllisistä
palveluista,
palveluista,
joillajoilla
Ford Protect
Ford Protect
Laajennetun
Laajennetun
TakuunTakuun
päivityksellä
päivityksellä
saatsaat
autostasi
autostasi
kaiken
kaiken
irti –irti – Kun laajennat
Kun laajennat
normaalia
normaalia
alkuperäistä
alkuperäistä
takuuta,takuuta,
kokokoko
omistuksen
omistuksen
ajan.ajan.
voit nauttia
voit nauttia
huolettomista
huolettomista
ajokilometreistä
ajokilometreistä

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
-huoltosopimus
-huoltosopimus
Enemmän
Enemmän
suojaa,suojaa,
vähemmän
vähemmän
huolia huolia

Takuu-Takuukorjaukset
korjaukset
Ford Protect
Ford Protect
–
–
Laajennettu
Laajennettu
takuu takuu

Ford Protect
Ford Protect
Suunnittele
Suunnittele
etukäteen
etukäteen
ja vältäja
nousevat
vältä nousevat
-huoltosopimus
-huoltosopimus
ylläpitokustannukset.
ylläpitokustannukset.
Yksilölliseen
Yksilölliseen
Ford Protect
Ford Protect
Ford
Protect
Ford Protect
-huoltosopimukseen*
-huoltosopimukseen*
sisältyvät
sisältyvät
edut pitävät
edut pitävät
-huolenpitosopimus
-huolenpitosopimus
sinut liikkeellä
sinut liikkeellä
ja pidentävät
ja pidentävät
Fordisi elinkaarta.
Fordisi elinkaarta.
Valitse Valitse
tarpeitasi
tarpeitasi
parhaiten
parhaiten
vastaava
vastaava
Ford Protect
Ford Protect
-huoltosopimus.
-huoltosopimus.

useidenuseiden
vuosienvuosien
ajan. Tärkeimpiä
ajan. Tärkeimpiä
Ford Protect
Ford Protect
-etuja: -etuja:
• Kattaa
• Kattaa
odottamattomat
odottamattomat
korjauskustannukset
korjauskustannukset
• Suojaa
• Suojaa
myös ulkomaanmatkoilla
myös ulkomaanmatkoilla

Ford Protect
Ford Protect
-huolenpitosopimus
-huolenpitosopimus
on
on
kiinteähintainen
kiinteähintainen
laajennettu
laajennettu
sopimus,
sopimus,
johon johon
sisältyvät
sisältyvät
samat palvelut
samat palvelut
kuin Ford
kuin
Protect
Ford Protect
-huoltopimukseen
-huoltopimukseen
ja lisäksijakuluvat
lisäksi kuluvat
osat. Kaikki
osat. Kaikki
ajoneuvon
ajoneuvon
työt suorittaa
työt suorittaa
valtuutettu
valtuutettu
Ford- Fordkorjaamo.
korjaamo.

Euroopassa
Euroopassa
• Inﬂaatiosuoja
• Inﬂaatiosuoja
– kaikki–korjauskulujen
kaikki korjauskulujen
nousutnousut
on katettu
on katettu
• Ford-ajoneuvosi
• Ford-ajoneuvosi
elinkaari
elinkaari
piteneepitenee
• Varmistaa
• Varmistaa
ajoneuvosi
ajoneuvosi
jälleenmyyntiarvon
jälleenmyyntiarvon

Ford-liikkeestä
Ford-liikkeestä
saat lisätietoja
saat lisätietoja
Ford Protect
Ford Protect
-sopimuksista.
-sopimuksista.
Jälleenmyyntiarvon
Jälleenmyyntiarvon
lisäämiseksi
lisäämiseksi
uuden uuden
ajoneuvon
ajoneuvon
Ford Protect
Ford Protect
-sopimukset
-sopimukset
ovat ovat
siirrettävissä
siirrettävissä
uudelleuudelle
omistajalle,
omistajalle,
jos päätät
jos päätät
myydä ajoneuvosi.
myydä ajoneuvosi.

FORD
FORD
Protect
Protect
Laajennettu
Laajennettu
Takuu
Takuu
uusiin
uusiin
ajoneuvoihin
ajoneuvoihin
Vuosittaiset
Vuosittaiset
ajokilometrit
ajokilometrit
5 vuoden
5 vuoden
Laajennettu
Laajennettu
TakuuTakuu
7 vuoden
7 vuoden
Laajennettu
Laajennettu
TakuuTakuu

–

–

–

–

100 000
100km
000 km
–

–

150 000
150km
000 km
140 000
140km
000 km

* Ford Protect
* Ford
-huoltosopimuksen
Protect -huoltosopimuksen
voimassaoloaika
voimassaoloaika
alkaa uuden alkaa
ajoneuvon
uudentakuun
ajoneuvon takuun
alkamispäivämäärästä
alkamispäivämäärästä
(yleensä ensirekisteröintipäivä).
(yleensä ensirekisteröintipäivä).
Sopimuksen Sopimuksen
pituus ja arvioidut
pituus ja arvioidut
ajokilometritajokilometrit
määrittävät huoltojen
määrittävät
määrän
huoltojen
Fordmäärän
Protect Ford
-huoltosopimuksessa.
Protect -huoltosopimuksessa.

X

X

Määräaikaishuollot
Määräaikaishuollot Kuluvat
Kuluvat
osat osat

X

X

X

X

X

X

X

X

FORD EXPLORER Seuraavaksi

koeaja

Käy Ford-liikkeessä ja koeaja Ford Explorer. Etsi lähin Fordjälleenmyyjä osoitteesta Ford.fi.

varustele



Käy Ford-liikkeessä ja räätälöi uusi Ford Explorer mieltymystesi
mukaan.



Fordin Laajennettu takuu ja huoltosopimus

 
      
 

    

    






      
        

huolto

Kun olet liikkeellä uudella Fordillasi, me olemme tukenasi
koko matkan ajan. Fordilla on kattava huoltoverkosto,
jonka avulla pidät autosi parhaimmassa kunnossa.

Ford Credit tarjoaa erilaisia rahoitustuotteita yritys- ja
yksityisasiakkaille.

Vahinkotapauksissa, Ford-vauriokorjaamo on paras
vaihtoehto hoitamaan auton takaisin kuntoon ja tien
päälle mahdollisimman nopeasti.

Ford Credit on kansainvälinen, autorahoitukseen
erikoistunut rahoitusyhtiö.

Tarjoamme edistyksellisiä rahoitusratkaisuja, jotka ovat
vaivattomasti ja nopeasti saatavissa lähimmästä
Ford-liikkeestä heti ostopäätöksen yhteydessä.

Ystävällinen ja osaava palvelu, huolenpito asiakkaasta
koko sopimuskauden ajan ja kyky kuunnella ovat Ford
Creditille tärkeitä asioita. Jokainen rahoitussopimus on
lupaus alan parhaasta palvelusta
Lisätietoja Ford Creditin eri rahoitustuotteista löydät
kotisivultamme www.fordcredit.fi

FordPass

FordPass-sovellus tarjoaa sinulle uusia hyödyllisiä
ominaisuuksia ja palveluita. Lataa ilmainen FordPasssovellus puhelimeesi jo tänään. Kun hankit uuden Fordin
jossa on Ford SYNC 3 - tietoviihdejärjestelmä ja
navigointi, saat käyttöösi Live Traffic
-liikennetietopalvelun veloituksetta ensimmäisen
kahden vuoden ajaksi (ensirekisteröinnistä lähtien),
jonka jälkeen voit jatkaa palvelun käyttöä vuosimaksua
vastaan.

ota yhteyttä

Löydä lähin Ford-jälleenmyyjäsi: www.ford.fi/fordjalleenmyyjat
Vakiovaruste
Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta
*Ensirekisteröinnistä lähtien. Käyttöehtojen alainen.

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet
tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja
lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei
toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. Huom. Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat
tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai
lisävarusteita. Huom. Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi
polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella + merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Fordtakuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. Huom. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja
Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Huom.
Jotkin esitteessä kuvaillut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai
ympäristöolosuhteet.
Valitse

Rahoita

Vakuuta

Aja

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet
ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnaissekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa
www.ford.fi

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on
yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen
kuin käännyt pankkien puoleen, kysy
omasta Ford-liikkeestäsi millaisen
tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut
Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös
soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733
tai vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan
vakuutusturvan ja takaa täydellisen
mielenrauhan. Luotu ainoastaan Fordomistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi
tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Kun lähdet matkaan uudella autollasi,
olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko
maan kattava valtuutettujen Fordhuoltojen verkosto auttaa pitämään autosi
parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta
www.ford.fi

Kun et enää tarvitse tätä esitettä,
ole hyvä ja kierrätä se.
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rahoitus

Kun tarvitset Fordillesi rahoituksen on Ford Credit
erinomainen kumppani tarjoamaan laajan valikoiman
rahoitusvaihtoehtoja.

        

www.ford.fi

