
F150 الجديد كليًا



الشاحنات األفضل مبيعًا طوال 44 عامًا باالستناد إلى إجمالي المبيعات من العام 1977 وحتى العام 2019. 1الفئة هي شاحنات البيك أب الكبيرة الحجم دون 3856 كلغ بحسب تصنيفات وزن المركبة اإلجمالي. 2قوة سحب قصوى تبلغ 
6350 كلغ متوفرة في سوبركاب 4x2  صندوق قياس 8 أقدام والعناصر المكّونة في سوبركرو 4x2  مع محّرك  ®EcoBoost المتوفر سعة 3.5 لتر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة األقصى )غير مبّينة(.  تتفاوت قدرة السحب القصوى 

حسب الحمولة، والعناصر المكّونة للمركبة، اإلكسسوارات، وعدد الركاب. 3الحمولة القصوى في شاحنة ريجوالر كاب 4x2  صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كلغ مع محرك V8  سعة 5.0 لتر ومجموعَتي تجهيزات قوة السحب القصوى 
للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة )غير مبّينة(.  تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى اإلكسسوارات والعناصر المكّونة للمركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لسيارة معينة. 4القوة الحصانية 

وعزم الدوران الى الحد األقصى  باالستناد إلى محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر. تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي 
السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك  ®SAE J1349  واختبارات دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائجك. 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 فورد  ®F-150  الجديد كليًا طراز 2021

أفسح المجال
لقد وصل

الوحش
اكتشف الطريق األقصر إلى الريادة على متن شاحنة فورد F-150 األكثر متانة وإنتاجية على اإلطالق. وتعرف على مّيزات 
التكنولوجيا واإلنتاجية الجديدة، باإلضافة إلى محّرك  ®PowerBoost سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل. وتساهم قوة تصميم 

فورد المتين، وصالبته، وعراقته األسطورية في دعم أفضل األرقام على صعيَدي السحب والحمولة. ويمكنك االختيار بين 
5 طرازات من XL حتى ليمتد، مع 4 محّركات، و3 مقصورات، وطوَلين قياسيين للصندوق، باإلضافة إلى مجموعة تجهيزات 

القدرات والمظهر. هل لديك الكثير من األعمال لتقوم بها؟ ستساعدك F-150 على إنجازها. إنها شاحنة متطّورة، ومتينة، 
ودائما في الصدارة.

الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

تقديرات القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقدرة الحمولة، وقوة السحب هي صفات مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد. قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة 
 الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة أو تجهيزات السوق الثانوية. 

مالحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط. 

6350 كلغ
قوة السحب المتوفرة 

القصوى2

األفضل في الفئة1

1508 كلغ
قدرة الحمولة المتوفرة 

القصوى3

األفضل في الفئة1

772 نيوتن متر
عزم الدوران4

المّيزات القصوى المتوفرة 

430 حصانًا
القوة4

المّيزات القصوى المتوفرة 

1
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1مزيج األلومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000.

إنه السؤال الذي احتارت فيه اإلجابات؛ ماذا سوف تختار إن خيرت بين القوة والذكاء؟ ألنك ال تستطيع 
الحصول على كليهما. ومع ذلك، استطاعت شاحنات تصميم فورد المتين من تقديم النموذج المشترك 

للقوة والذكاء طوال عقود من الزمن. وأتت شاحنة فورد  ®F-150 طراز 2021 لترتقي بهذه الشراكة إلى 
مستوى جديد. اجتمعت التكنولوجيا المستقبلية والقدرة المهولة على تأدية األعمال الصعبة لمنحك حياة 

أسهل وللتغّلب على التحديات كافة. ما من منافسة هنا بين الذكاء والقوة، على العكس، يتعاونان في 
مّيزات وقدرات استثنائية تساعدك لتضاعف إنتاجّيتك سواء كنت تعمل أم ال. وإليك الدليل.

الريات سوبركرو  4x4 . كوارتز دخاني معدني.
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

XL ريجوالر كاب 4x4 . أسود العقيق معدني.
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

قوة مذهلة

XLT سوبركاب  4x4 . أبيض الفضاء معدني.
مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

مّيزات حصرية في الفئة   ) قياسي     اختياري(

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات  

مزيج وقاعدة من األلومنيوم1 الفائق القوة المطابق للمعايير العسكرية  

نظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف  

محّرك POWERBOOST®  V6 سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل  

نظام PRO POWER ONBOARD بقوة 2.3 كيلوواط  

اإلضاءة في محيط الشاحنة  

لوحة مؤشرات قيادة رقمية وقابلة للتهيئة قياس 12 بوصة  

سطح داخلي للعمل  

مقاعد أمامية قابلة لإلرجاع ألقصى حد  

ناقل حركة قابل للتوضيب  

مقاعد أمامية متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر  
ACTIVE MOTION®  

مثّبت السرعة التفاعلي الذكّي  

نظام البقاء في وسط خط السير  

المساعد عند التقاطع  

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة  

الفرملة بعد وقوع حادث  

مساعد الركن النشط 2.0   
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قوة الجيل 
التالي

1قوة سحب قصوى تبلغ 5760 كلغ في سوبركرو 4x2  مع محّرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر ومجموعة تجهيزات سحب وزن المقطورة األقصى )غير مبّينة(.  تتفاوت قدرة السحب القصوى حسب الحمولة، والعناصر 

المكّونة للمركبة، واإلكسسوارات، وعدد الركاب. 2الحمولة القصوى في سوبركرو 4x2  صندوق قياس 6.5 أقدام تبلغ 961 كلغ مع محّرك PowerBoost سعة 3.5 لتر )غير مبّينة(. تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى 
واإلكسسوارات والعناصر المكّونة للمركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لسيارة معينة. 3القوة الحصانية وعزم الدوران الى الحد األقصى باالستناد إلى محرك PowerBoost سعة 3.5 لتر 

المتوفر. تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك  ®SAE J1349  واختبارات 
دينامومتر المحرك الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائجك. القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقوة السحب، وقدرة الحمولة، وتقديرات استهالك الوقود الصادرة عن وكالة حماية البيئة األميركية EPA هي صفات مستقلة وال 

يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

محّرك  ®POWERBOOST سعة 3.5 لتر الجديد والهجين بالكامل
في خطوة إضافية تخطوها شاحناتنا المتينة، والذكية، واإلنتاجّية نحو المستقبل، يجمع محّرك 

PowerBoost V6 الهجين بالكامل سعة 3.5 لتر بين محّرك EcoBoost V6 الثنائي الشحن، وناقل حركة 
بمحّرك كهربائي مدمج، وحزمة بطارية ليثيوم أيون لتخزين الطاقة وزيادتها بنجاح حتى 44 حصانًا )أو 
ما يعادل 33 كيلوواط( عند الحاجة إليها. أخضعت شركة فورد القوة المحّركة الهجينة في F-150 طراز 

2021 ألقسى االختبارات لتحرص على صموده في ظل الظروف القصوى وتلبية احتياجات العمالء. 
وبالفعل، يرتقي محّرك PowerBoost إلى مستوى توقعات التزام تصميم فورد المتين ويلّبي 

احتياجات السائق الذي يعمل جاهدًا ويعرف كيف يستمتع بوقته.

الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

961 كلغ
الحمولة2

5760 كلغ
السحب1

المّيزات القصوى المتوفرة 

772 نيوتن متر
عزم الدوران3

430 حصانًا
القوة3

مع نظام Pro-Power Onboard المتوفر، تقدم لك شاحنة F-150  طراز 2021 أفضل طاقة مستخدمة عند الطلب 
في فئتها. اتصل بالمنافذ المتوفرة في العلبة واستعمل شاشة اللوحة المركزية الخاصة بنظام SYNC®4 لتتعّقب 

القوة الكهربائية4 المجتمعة التي تستهلكها األجهزة المتصلة. وفي حال انخفضت طاقة البطارية الهجينة، يبدأ المحّرك 
فورًا5 بشحنها. ويمكنك في عطلة نهاية األسبوع أن تقيم حفلة مذهلة عند باب الصندوق عبر توصيل جهاز التلفزيون 

والثالجة المحمولة. استمتع بوقتك اآلن!

مثال على استهالك الطاقة 

) 1200 واط( ضاغط هواء 6 غالون   

) 600 واط( ثالجة     

) 250 واط(  كونسول ألعاب    

) 150 واط( TV تلفزيون    

إجمالي االستهالك المتزامن:  2200 واط

2.3 كيلوواط
مأخذ للطاقة بقوة 230 فولت / 20 أمبير

قياسي مع محّرك PowerBoost سعة 3.5 لتر المتوفر. الطاقة القصوى المتوفرة تقتصر على المجموع المشترك لألغراض المستخدمة كافة.6

 نظام
PRO POWER ONBOARD

4ال تتجاوز عملية سحب الطاقة القصوى الحدود الواردة في دليل المالك. راجع دليل المالك لالطالع على تعليمات التشغيل المهمة. 5تتطّلب إعادة تشغيل المحّرك تلقائيًا تفعيل نمط الموّلد Generator Mode. 6قد تكون الطاقة 

محدودة أيضًا في نمط القيادة Drive Mode أو في ظروف درجات حرارة محيطة معّينة. تتطّلب بعض التجهيزات الكهربائية قوة تشغيل أعلى من المعدل المعتاد للتشغيل وقد تتخّطى سعة طاقة النظام. راجع دليل المالك 
لالطالع على تعليمات التشغيل المهمة.
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1تم احتسابها عبر األداء المشترك للمحرك والمحرك/المحركات الكهربائية مع طاقة البطارية في ذروتها. تستخدم الحسابات نتائج جمعية مهندسي السيارات لالختبارات التي أجرتها على محرك  ®J1349  واختبارات دينامومتر المحرك 

الكهربائي من فورد. قد تختلف نتائجك. 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. القوة الحصانية وقدرة الحمولة هما صفتان مستقلتان وال يمكن تحقيقهما في 
الوقت عينه. 2محّرك POWERBOOST V6 هجين بالكامل سعة 3.5 لتر 330 كيلوواط عند 6000 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3محّرك ECOBOOST سعة 3.5 لتر 310 كيلوواط عند 

4750 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر 293 كيلوواط عند 5750 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية. 5محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر 215 كيلوواط عند 6500 د.د. وفق االختبارات القياسية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 انطلق بقوة
على الطرقات

بوسع واحد من أصل أربعة محّركات منحك األداء الذي تحتاج 
إليه، بالقوة التي تختارها. وُيعد محّرك  ®PowerBoost الهجين 

بالكامل سعة 3.5 لتر من النوع الثوري فيما يعّبر المحّرك 
V8  سعة 5.0 لتر عن طراز كالسيكي حديث. هذا ويزّود 

 EcoBoost ثنائي الشحن التوربينّي بمبّرد بينّي في محّرك
سعة 3.5 لتر القوة عند الطلب بدون مالحظة أي تباطؤ في 

المحّرك، أما محّرك V6  سعة 3.3 لتر الجّبار فيساعدك في 
إنهاء أعمالك بسرعة. تسمح لك شاحنة فورد  ®F-150 اختيار 

المحّرك الذي يناسبك.

محّرك POWERBOOST  V6 سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل2
قوة1 قصوى 430 حصانًا و772 نيوتن متر أقصى عزم دوران1 

محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر4
قوة قصوى 400 حصان و555 نيوتن متر أقصى عزم دوران 

محّرك ECOBOOST سعة 3.5 لتر3
قوة قصوى 400 حصان و677 نيوتن متر أقصى عزم دوران 

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر5
قوة قصوى 290 حصان و359 نيوتن متر أقصى عزم دوران 

الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

ناقل حركة أوتوماتيكّي قياسي بـ10 سرعات يضم حتى 8 أنماط قيادة قابلة لالختيار

،Tow/Haul ونمط السحب-القطر ،Eco والنمط االقتصادي ،Sport 4 : النمط الرياضيx2   
Trail ونمط المسارات ،Slippery ونمط الطرقات الزلقة ،Normal والنمط العادي  

4x4 : يشمل أنماط 4x2  باستثناء نمط المسارات Trail، وباإلضافة إلى نمط الرمال الكثيفة   
Mud/Ruts ونمط الوحول/الحفر Deep Sand  

مجموعة تجهيزات FX4  للطرقات الوعرة المتوفرة: تتضّمن أنماط 4x4  باإلضافة إلى نمط   
Rock Crawl الصخور-الزحف  



لكي تتفادى المخاطر التي ال تستطيع توقعها، تستخدم هذه األنظمة 
المتوفرة التكنولوجيا لمصلحتك.

XL والريات، وبالتينوم، وليمتد؛ ومتوفرة في ،XLT ميزة قياسية في

أضف هذه المجموعة لتساعد مركبتك في الحفاظ على مسافة آمنة خلف 
المركبات أمامك وفي السماح لها بمساعدتك في حاالت معّينة.

ميزة قياسية في بالتينوم، وليمتد؛ ومتوفرة في XLT والريات

تتضّمن هذه المجموعة مساعد الركن النشط 2.0  لمساعدتك في إيجاد 
مساحة تتسع لمركبتك، ثم توجيهك لتركن فيها.

ميزة قياسية في ليمتد؛ ومتوفرة في الريات وبالتينوم

مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم  
التلقائي باإلنارة العالية  

نظام البقاء في خط السير  

مساعد استباق االصطدام مع   
نظام الفرملة الطارئة التلقائي  

كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد   
الديناميكي لتوصيل المقطورة  

نظام استشعار عند الرجوع  

نظام المعلومات الخاص بالزوايا  
غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار   

عند الرجوع  

الفرملة بعد وقوع حادث  

مركز رسائل نظام دعم الفرملة  
عند الرجوع  

مساعد الركن النشط 2.0   

CO-PILOT360™ 2.0 نظام فورد

نظام فورد  ™CO-PILOT360 المساعد 2.0 

 مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط 2.0  
CO-PILOT360™  في نظام فورد

مثّبت السرعة التفاعلي الذكي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي   
ونظام البقاء في وسط خط السير  

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة  

المساعد عند التقاطع  
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1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها ال تحل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك 
بشأن التفاصيل وقيود النظام.

 CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
 تعزز أنظمة مساعدة السائق1 المتطّورة مهاراتك في القيادة، وثقتك عندما تكون

 في زمام السيطرة بفضل قدرتها على مراقبة الحاالت والظروف التي تكون فيها. 

وتشتمل كل شاحنة فورد  ®F-150 طراز 2021 على المّيزات التكنولوجية القياسية التالية:

الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

الثقة التاّمة.
خطوة بعد خطوة

اإليقاف التلقائّي  

ميزة إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار   
)ميزة إضاءة المصابيح األمامية وإطفائها تلقائيًا( مع   

ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية  

نظام البقاء في خط السير  

مساعد استباق االصطدام مع  

نظام الفرملة الطارئة التلقائي  

كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي   
لتوصيل المقطورة  

نظام استشعار عند الرجوع  



تتجّسد معاني الراحة واإلنتاجية والمالءمة في الناحية الداخلية من فورد F-150 الجديد كليًا. 
لقد أعيد تصّورها، وتصميمها، وهندستها لتلبي ذوق السائق والرّكاب على السواء. تتوفر 

مقاعد جديدة في المقصورات كافة، بما في ذلك المقاعد األمامية القابلة لإلرجاع ألقصى 
حد1. وتساهم األلوان الجديدة كليًا ولمسات التصميم الممّيزة على مستوى كل طراز في 

إبراز شاحنتك F-150. هذا وستالحظ فسحات التخزين واللمسات الذكية في شتى أنحاء 
الشاحنة. من المذهل كمية الوظائف الجديدة التي أضيفت إلى تهيئات ريجوالر كاب، سوبر 

كاب، وسوبر كرو. وهي تناسب هذه الشاحنة على أكمل وجه.

أنيقة.
مريحة

حجيرة قّفازات علوية جديدة
إضافة مذهلة إلى مساحة 

التخزين المفيدة والموجودة 
أصاًل داخل الشاحنة.

فسحة تخزين في الباب
مساحة وافرة وسرعة 
الوصول إلى أغراض 

تستعملها في كل األوقات.

مقاعد أمامية جديدة قابلة لإلرجاع ألقصى حد
اكتشف معاني الراحة كلها مع هذا التصميم 

الجديد كليًا والمتوفر، مع وسادة المقعد 
المزّودة بمفاصل، والدعم الذي تقدمه ألسفل 

الظهر والصدر والعنق.

فسحة تخزين في الكونسول
تجد متسعًا من المساحة 

في الداخل، مع تصميم يعّزز 
السطح الداخلي للعمل الجديد 

والمتوفر.

مكبرات صوت جديدة في متكأ 
الرأس

 B&O جزء من نظام صوت
Unleashed يضم 1,080 مكبر 

صوت/1080 واط، مصّمم 
ليمنحك تجربة صوتية مذهلة.

منصة شحن السلكي جديدة1
ميزة متوفرة تبّسط عملية 

شحن هاتفك، بدون أي عائق 
قد تسّببه األسالك.

11 10

1في سوبركرو فقط. 2باستثناء تقليمات الجلد السويدي من األلياف الصغرية العمودية والمتباينة وتقليمات الفينيل العلوية على شكل حدوة الحصان. 3الشحن الالسلكّي Qi قد ال يكون متوافقًا مع الهواتف الجّوالة كافة.

بالتينوم سوبركرو 4x4 . كساء من جلد كارمليو نيرفانا للمقاعد2 مع لمسات سوداء سويدية من قماش  ®Miko. نظام صوتي متوفر B&O Unleashed. تجهيزات متوّفرة.

أرضية تحميل مسّطحة
استعمل هذه المساحة الشاسعة لتسحب األغراض التي تريد إبقاءها في الداخل.

فسحة تخزين جديدة تحت المقعد الخلفي1
يمكنك رفع فسحة التخزين المتوفرة هذه، أو تقسيمها، أو اإلقفال عليها عند طّي المقعد الخلفي.

مشابك تثبيت جديدة في أرضّية التحميل
ثّبت أغراضك في أرضية التحميل مع هذه الميزة القوية.
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الريات سوبركرو  4x4 . مقاعد سوداء فاخرة مكسّوة بالجلد. تجهيزات متوّفرة.

لوحة عدادات ومؤشرات قيادة رقمية جديدة قياس 12 بوصة
تتضّمن هذه اللوحة المتوفرة مؤشرات قيادة رقمية بالكامل ومركز 
رسائل ضخمًا يعطيك أهم المعلومات في إطار سهل االستخدام. 

وتدعك تختار المؤشرات والمّيزات التي تريد أن تراها وكيفية إعدادها.

القدرة الجديدة على الشحن الالسلكي
يعمل نظام SYNC®4 بشكل السلكي كليًا، 
أي أنك لست بحاجة إلى USB للوصول إلى 

أي من مّيزاته، ولم تعد مقّيدًا به مطلقًا. 
 Apple وسواء كنت تستعمل تطبيق

 ،5 ،2 Android Auto™  2، 4 أو تطبيق CarPlay® 
أصبحت اآلن متصاًل بالشبكة لكن السلكيًا.

مركز تحّكم متطّور.
هاجس شاحنة فورد F-150 الجديد كليًا الوحيد يتمحور حول االستفادة من وقتك لمضاعفة إنتاجّيتك. لذلك، تسمح لك المّيزات المتوفرة بالتحّكم 

بالقدرات األساسية مباشرة من مقعد السائق. وتتضّمن لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس 12 بوصة، مؤشرات رقمية يمكن تهيئتها، 
ومجموعة من األفاتارات المتحّركة الخاصة بالمركبة، ومؤثرات بصرية ألنماط القيادة، إلى جانب القوائم والتنبيهات. أضف إلى ذلك شاشة اللمس 
LCD قياس 12 بوصة في نظام SYNC®4 المتوفرة في اللوحة المركزية التي تقدم رؤية كبرى للكاميرا على عملية الشبك بالمقطورة والمناورة، 
ومعلومات تظهر على الشاشة عندما تطلبها، باإلضافة إلى الوصول إلى تطبيقات Truck Feature في الشاحنة. حتى إنك ستتمّكن من شحن 

أجهزتك السلكيًا. يتمحور فورد F-150 طراز 2021 الجديد كليًا حول عمليات األجهزة النقالة، وأنت المخرج في هذا العرض.

1يتطّلب هاتفًا متصاًل بشبكة اإلنترنت وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC®4 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 2إن نظام ®Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات 

شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 3إن نظام ™Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة 
Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف Android ذكيًا متوافقًا مع تطبيق ™Android Auto المتوفر على Google Play واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوّفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.

أمسك بزمام السيطرة

ناقل حركة آلي قابل للتوضيب
إنه حل ذكي ومتوفر يمنح السطح الداخلي للعمل المثبت على الكونسول المركزي، 

المساحة لكي يفتح بكبسة زّر.

مقعد أمامي طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40 مع سطح داخلي للعمل
قم بطّي المقعد المركزي نحو األسفل وسرعان ما سينزلق السطح الداخلي للعمل إلى 

األمام ويّتخذ موقعه لكي تبدأ باستعماله.
متوفر في XL وXLT في المقصورات كافة المجّهزة بمقعد أمامي طويل.

سطح داخلي للعمل في الكونسول المركزي
عندما يفتح الكونسول المركزي، يكشف عن سطح واسع للعمل.
متوفر في كل المقصورات المجّهزة بكونسول مركزي انسيابي.

شاشة اللوحة المركزية الجديدة قياس 12 بوصة
تقدم لك شاشة برؤية واضحة ومجّزأة مجموعة 

من الميزات التكنولوجية وأدوات اإلنتاجية 
المتوفرة، ويمكنك أن تخصصها لكي تبرز لك 

المعلومات التي تريد معرفتها.
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  V8 4  صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كلغ مع محركx2 1الشاحنات األفضل مبيعًا طوال 44 عامًا باالستناد إلى إجمالي المبيعات من العام 1977 وحتى العام 2019. 2مزيج األلومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000 . 3الحمولة القصوى في شاحنة ريجوالر كاب
سعة 5.0 لتر ومجموعَتي تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة )غير مبّينة(.  تختلف قدرة الحمولة القصوى وتستند إلى اإلكسسوارات والعناصر المكّونة للمركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية 

لسيارة معينة.  مالحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط. 

المتانة
قلبًا وقالبًا

 القاعدة الصلبة
إنها ضمن الصندوق بالكامل، مع 8 قطع معترضة متينة، وسكك إطارية 
متصالبة ضخمة. تتألف من الفوالذ العالي القوة، وهي مطلية كهربائيًا 

بطبقة حماية متينة تساعد في منع تعّرضها للصدأ.

 الهيكل والصندوق
األلواح مصنوعة من األلومنيوم2 المطابق للمعايير العسكرية والعالي 

القوة، وتّمت تقويتها بواسطة المعالجة الحرارية لتكتسب المزيد من القوة 
والمتانة. ناهيك عن الهيكل والصندوق المصنوعين من األلومنيوم اللذين 

يقاومان الصدأ والتآكل.

 نوابض صفائحية خلفية طويلة وعريضة
يساعد طولها في زيادة عمر النابض على المدى الطويل، وتم ضبط جلبات 

النوابض الخلفية مع األخذ بالحسبان جودة الرحلة أثناء القيادة. ويساهم عرض 
النوابض في التحّكم بالمحور، مع الحفاظ على التوازن بين سالسة القيادة 

وأفضل قدرة حمولة في الفئة3.

 إدارة قوة االصطدام
يعمل مزيج متقن من األلومنيوم الفائق القّوة المطابق للمعايير العسكرية 

مع بنية للقاعدة مصنوعة من الفوالذ الفائق القّوة على إدارة قوة االصطدام/
التحّطم في حجرة الرّكاب في شاحنة F-150 في بعض حوادث االصطدام 

األمامية والجانبية والخلفية.

إن القيم التي يعّبر عنها تصميم فورد المتين هي صلة الوصل بين 
أصحاب األفعال في العالم وبين الشاحنات التي تساعد في إتمام 

األعمال. ويؤدي ذلك إلى تحفيز مصممينا على االبتكار ومهندسينا على 
البراعة، ويؤثر في كل مكّون تقريبًا، وقطعة غيار، ومرحلة تجميع من 

شاحنات فورد التي تحمل شعار تصميم فورد المتين. ففي ذلك نداء لنا 
لكي نختبر شاحناتنا حتى أقصى طاقاتها، ومن واجبنا أن نقدم شاحنات 

تنجح في هذه االختبارات. وتتضّمن هذه االختبارات ماليين األميال على 
مّر العقود وقد ساهمت في صناعة شاحنات  ®F-Series األكثر مبيعًا في 
أميركا طوال 44 عامًا1. أخضع واحدة من هذه الشاحنات لالختبار، واكتشف 

معنى شعار تصميم فورد المتين بالنسبة إليك.

الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.
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1إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها ال تحل محل القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالك 
بشأن التفاصيل وقيود النظام. 2يرجى مراجعة دليل المالك أو دليل اإلعداد السريع Quick Start Guide الخاص بمساعد إرجاع المقطورة للمزيد من المعلومات حول إعداد مقطورتك.

17

اسحب بكل ثقة
كاميرات، ورادار، وتكنولوجيا سحب بأجهزة استشعار.

F-150، ومن شأنها تسهيل عملية السحب1.  الثابتة في شاحنة  المّيزات  360 درجة من  بزاوية  الكاميرا  كانت 
مع  الخلفية  للرؤية  الكاميرا  استعمل  السحب.  عمليات  أثناء  الثقة  لتعزيز  إضافية  ميزة  اليوم  وتتوفر 

له. المخّصص  المكان  تحت  السحب  لسّقاطة  الكروي  الرأس  لوضع  المقطورة  لتوصيل  الديناميكي   المساعد 
انطفأت أضواء  المقطورة في حال  الذكية لسحب  التوصيل  تحذرك وحدة  وعند سقوطه في مكانه، 

المقطورة في  إرجاع  البطارية فيها. وبعد اإلعداد األولي، يساهم مساعد  تبّين لك وضع  المقطورة كما 
المقطورة  إرشاد  نظام  كاميرا  تساعدك مشاهد  فيما  إلرجاع مقطورتك  الشاحنة  التوجيه في  عملية  تسهيل 

الركن. وعلى هذا األساس، ستتمّكن من ركن  أثناء عملية  الخلف وصورها على الشاشة  إلى  الرجوع  عند 
البصر. بلمح  والمقطورة  شاحنتك 

سوبركرو  4x4 . أحمر رابيد معدني مع طالء بلونين مع لمسات اللون الرمادي الحجري المعدني على الجهة السفلية. تجهيزات متوّفرة.

تكنولوجيا الكاميرا بزاوية 360 درجة
متوفرة لمساعدتك في رؤية جوانب مركبتك 

كافة بوضوح عند القيادة في األماكن 
الضّيقة.

كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد 
الديناميكي لتوصيل المقطورة

قياسية على مستويات الطراز كافة، 
تساعدك في وصل مقطورتك بسهولة.

خطوات بسيطة إلعداد المقطورة
 Quick Start راجع دليل اإلعداد السريع

Guide لبرمجة مقطورة أو أكثر في مساعد 
إرجاع المقطورة المتوفر.

نظام جديد إلرشاد المقطورة عند 
الرجوع إلى الخلف

تقدم لك هذه الميزة المتوفرة مشاهد 
من الكاميرا وصور من نظام إرشاد التوجيه 
لمساعدتك في إرجاع مقطورتك وركنها.

انقل تلك 
الحمولة

ال شك مطلقًا في أهمية الحموالت،  ولهذا السبب بالتحديد نستعمل الهندسة المتطّورة من تصميم فورد المتين، والمواد الصلبة، والبناء المتين 
لكي يصبح نقل الحموالت الثقيلة ممكنًا. بدءًا من عملية نقل الحمولة على متن الشاحنة ووصواًل إلى إدارة ما في الصندوق، نقدم لك األدوات 
الذكية التي تساعدك في االستفادة من قدرات هذه الشاحنة إلى أقصى الحدود. احصل اآلن على سهولة أكبر في الوصول إلى الصندوق مع 

المّيزات المتوفرة مثل الدعسات والعتبات الجانبية التي تمتد حتى أقواس العجالت، ومثل عتبة باب الصندوق الخلفي. لذا عندما تفكر في نقل تلك 
الحمولة، انقلها مع فورد  ®F-150 الجديد كليًا.

3الحمولة القصوى في شاحنة ريجوالر كاب 4x2  صندوق قياس 8 أقدام تبلغ 1508 كلغ مع محرك V8  سعة 5.0 لتر ومجموعَتي تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة وقدرة الحمولة العالية المتانة )مبّينة(.  تختلف قدرة الحمولة 
 القصوى وتستند إلى اإلكسسوارات وتهيئة المركبة. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة االستيعابية لسيارة معينة. 

مالحظة: يتوفر صندوق 8 أقدام، ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة عند طلبها فقط. 

XL ريجوالر كاب 4x2 . أبيض أكسفورد. مجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

أدوات الحمولة المتوفرة

عتبات جانبية طويلة جديدة   
)بما في ذلك نموذج آلي( لتعزيز الوصول إلى   

الصندوق.  

باب صندوق خلفي آلي جديد مع عتبة خاصة به ومع   
سطح جديد للعمل.  

كاميرا جديدة في صندوق الحمولة.  

1508 كلغ
قدرة الحمولة المتوفرة 

القصوى4

األفضل في الفئة3

كاميرا جديدة في صندوق الحمولة
تسمح لك بالتحقق من الحمولة ومن 

مشابك التثبيت، باإلضافة إلى التأكد من 
أن باب الصندوق الخلفي مقفل. مضّمنة 
في مجموعة تجهيزات الكاميرا بزاوية 360 

درجة المتوفرة1.



 مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة
مع تجهيزات اختيارية.

النماذج المتوفرة

سوبركرو  4x4 . مساحة داخلية بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط. تجهيزات متوّفرة.

 سوبركرو  4x4 . مقاعد من القماش بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط. تجهيزات متوّفرة.
انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب لالطالع على المواصفات الكاملة للطراز.

ريجوالر كاب – صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبر كاب – صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبركرو – صندوق قياس 5.5 أقدام

مقعد أمامّي طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40 
قياسي

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزي 
متوّفر
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ريجوالر كاب 4x4 . أبيض أكسفورد

XL
المواصفات الرئيسية

مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة 
الطارئة التلقائي

نظام البقاء في خط السير
ناقل حركة إلكترونّي أوتوماتيكّي بـ10 سرعات مع 

أنماط قيادة قابلة لالختيار
شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 8 

بوصات
SYNC®4 نظام

 قياسي 
مع تجهيزات اختيارية.



 مجموعة التجهيزات الرياضية متوفرة
مع تجهيزات اختيارية.

 قياسي 
مع تجهيزات اختيارية.

21 20

سوبركرو  4x4 . أحمر رابيد معدني. مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

XLT
المواصفات الرئيسية

CO-PILOT360™ 2.0 نظام فورد

نوافذ وأقفال أبواب آلية

مرايا جانبية قابلة للطّي يدويًا مع زجاج آلّي مدّفأ

مصابيح للضباب

MYKEY® ميزة المفتاح المبرمج

 مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة 
مع تجهيزات اختيارية.

سوبركرو  4x4 . مساحة داخلية بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط. تجهيزات متوّفرة.

سوبركرو  4x4 . مقاعد من القماش بلون »باها تان«. تجهيزات متوّفرة.
انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب لالطالع على المواصفات الكاملة للطراز.

النماذج المتوفرة

ريجوالر كاب – صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبر كاب – صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبركرو – صندوق قياس 5.5 أقدام

مقعد أمامّي طويل مجّزأ بنسبة 40/20/40 
قياسي

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزي 
متوّفر
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الريات سوبركرو  4x4 . مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.

 مجموعة التجهيزات الكرومية متوفرة 
مع تجهيزات اختيارية.

الريات
المواصفات الرئيسية

شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 12 بوصة

ولوحة مؤشرات قيادة رقمية قياس 12 بوصة

مقاعد فاخرة مكسّوة بالجلد

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع تغطية 
شاملة للمقطورة ونظام اإلنذار عند الرجوع

نظام SYNC®4 مع نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا

IV سّقاطة لسحب المقطورة من الفئة

 مجموعة التجهيزات الرياضية متوفرة
مع تجهيزات اختيارية.

سوبركرو  4x4 . مساحة داخلية باللون األسود. تجهيزات متوّفرة.

 سوبركرو  4x4 . مقاعد سوداء فاخرة مكسّوة بالجلد. تجهيزات متوّفرة. 
انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب لالطالع على المواصفات الكاملة للطراز.

سوبر كاب – صندوق قياس 6.5 أقدام

سوبركرو – صندوق قياس 5.5 أقدام

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزي 
مضّمنة

النماذج المتوفرة



سوبركرو  4x4 . أزرق أنتيماتر معدني. تجهيزات متوّفرة.

بالتينوم
المواصفات الرئيسية
أسطح مقاعد من جلد نيرفانا

ACTIVE MOTION®  مقاعد أمامية متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر

عتبات جانبية طويلة تفتح آليًا مع مفتاح الركل

صندوق خلفي مزّين بمظهر ساتيني

CO-PILOT360™ ASSIST 2.0 نظام فورد

منصة شحن السلكّي

لمسات داخلية من خشب البّلوط الطبيعي

 قياسي 
مع تجهيزات اختيارية.
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سوبركرو  4x4 . أسطح مقاعد من جلد كارميلو نيرفانا. 1تجهيزات متوفرة.

 سوبركرو  4x4 . أسطح مقاعد من جلد كارميلو نيرفانا.1 تجهيزات متوفرة.
انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب لالطالع على المواصفات الكاملة للطراز. 

1باستثناء تقليمات الجلد السويدي من األلياف الصغرية العمودية والمتباينة وتقليمات الفينيل العلوية على شكل حدوة الحصان.

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزي سوبركرو – صندوق قياس 5.5 أقدام
مضّمنة

النماذج المتوفرة
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سوبركرو  4x4 . مساحة داخلية بلون أزرق أدميرال.

سوبركرو  4x4 . مقاعد بجلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف. تجهيزات متوّفرة.
انظر إلى الرسوم البيانية في الجهة الخلفية من هذا الكتّيب لالطالع على المواصفات الكاملة للطراز. سوبركرو  4x4 . أزرق أنتيماتر معدني. تجهيزات متوّفرة.

ليمتد
المواصفات الرئيسية

مقاعد بجلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف

لوحة القيادة ومقابض األبواب مكسّوة بالجلد

رموز ليمتد على المقاعد الخلفية وغطاء الكونسول

لمسات داخلية من ألياف الكربون باللون األزرق

نظام صوتي B&O Unleashed مع 18 مكبر صوت

باب صندوق خلفي آلي مع عتبة خاصة به وسطح للعمل

مجموعة تجهيزات مساعد الركن النشط 2.0  في نظام فورد 
CO-PILOT360™ 

 قياسي 
مع تجهيزات اختيارية.

مقاعد أمامّية مقّعرة مع كونسول مركزي سوبركرو – صندوق قياس 5.5 أقدام
قياسي

النماذج المتوفرة
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خّصصها لتناسب شخصيتك
يتكامل تصميم F-150 األنيق، ويتناسب مع ذوقك الشخصّي، من خالل مجموعة من األلوان الجذابة.

أخضر غارد2، 4
XLT، والريات

رمادي حجري1، 6،4 
XL، وXLT، والريات

1011
أبيض نجمي – معدني ثالثي الطبقات

الريات، وبالتينوم، وليمتد

12

أحمر رابيد – معدني مع طالء شفاف بلون خفيف
XLT، والريات، وبالتينوم

أبيض الفضاء
XLT، والريات

رمادي مكربن1، 5
XL، وXLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد

789

فضي أيقوني1
XL، وXLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد

أحمر رياضي رايس2
XL، وXLT، والريات

أزرق فيلوسيتي1
XL، وXLT، والريات

456

أسود العقيق1
XL، وXLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد

بّني كودياك1
الريات وبالتينوم

أبيض أكسفورد
XL، وXLT، والريات

123

رصاصّي فوت3
XLT، والريات

14
أزرق أنتيماتر1، 4

XL، وXLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد

13

اللون

كوارتز مدّخن – معدني ثالثي الطبقات
الريات، وبالتينوم، وليمتد

15

 PowerBoost V6 األلوان المبّينة هي نماذج فقط. قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات.  1معدنّي.  2غير متوفر مع العتبات الجانبية الطويلة أو مع محرك
سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل.  3متوفر فقط مع مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي.  4غير متوفر مع مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي.  5رمادي مكربن بلونين اختياري في XLT. يرجى مراجعة الوكيل لمزيد من 

التفاصيل.  6قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.  7غير متوفر بلون أحمر رابيد من الخارج.

 جلد نيرفانا أسود/قماش  ®MIKO كارميلو
– قماش سويدي

بالتينوم

 جلد فاخر أسود
الريات

 جلد نيرفانا كارميلو/قماش  ®MIKO أسود
 – قماش سويدي7

بالتينوم

الكسوات

قماش سبورت باللون األسود3 
XLT

 فينيل بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط
XL

 قماش بلون باها تان 
XLT

 قماش بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط.
XLTو XL

 جلد فورد فاخر بلون رمادي األردواز الداكن المتوّسط4
الريات

 جلد فينيسيا بلون أزرق أدميرال ورمادي أردوازي خفيف
ليمتد

 جلد فورد فاخر بلون »باها تان« 4 
الريات

عجالت من األلومنيوم بمظهر الكروم بتقنية 
 الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 18 بوصة
)مضّمنة في مجموعة تجهيزات XLT الكرومية(

قياسية في الريات

عجالت من األلومنيوم المطلي 
 بالفّضي قياس 18 بوصة

XLT اختياري في

عجالت من األلومنيوم بمظهر الكروم بتقنية 
 الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة

 )تتطّلب مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية
لطراَزي XLT والريات. مضّمنة في مجموعة 

 تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز
ريجوالر كاب في الشرق األوسط(

عجالت من األلومنيوم المصقول 
 قياس 20 بوصة

قياسية في بالتينوم

عجالت من األلومنيوم المصقول 
 قياس 22 بوصة
قياسية في ليمتد

عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي 
 قياس 17 بوصة

 )مضّمنة في مجموعة تجهيزات XL الكرومية(
XLT قياسية في

 عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6
  شعاعات قياس 18 بوصة

 مع جيوب مطلية باللون األسود اللّماع
 )مضّمنة في مجموعة تجهيزات المظهر

الرياضّية لطراَزي XLT والريات(

عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 
 شعاعات قياس 20 بوصة

 مع جيوب مطلية باللون المعدني
)مضّمنة في مجموعة تجهيزات المظهر الرياضي 

لطراز ريجوالر كاب في الشرق األوسط(

عجالت من األلومنيوم المطلي بـ6 
 شعاعات قياس 20 بوصة

)تتطّلب مجموعة تجهيزات المظهر 
الرياضّية لطراَزي XLT والريات(

 عجالت فضية فوالذية قياس 17 بوصة
XL قياسية في

العجالت



3031  1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.  2غير متوفر في محرك سعة 3.3 لتر مع مجموعة تجهيزات سحب المقطورة المتوفرة.  3احرص دائمًا على ربط حزام األمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص 
بالوسائد الهوائية.  4غير متوفر في األردن ولبنان.  5متوفر في األردن، ولبنان، والعراق فقط

XLXLTليمتدبالتينومالريات

المّيزات القياسية

التجهيزات الميكانيكية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيطقم أسالك بـ4 دبابيس لسحب المقطورة مع وحدة تثبيت للرأس الكروّي للسّقاطة في المصّد الخلفّي

فرامل قرصية مهّواة للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS ونظام التوزيع اإللكتروني لقوة 
EBD قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالفرملة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيخّزان وقود سعة 87 لتر )بنزين في ريجوالر كاب/سوبر كاب(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيخّزان وقود سعة 98 لتر )بنزين في سوبركرو(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيخّزان وقود سعة 139 لتر )هجين(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإعادة ضبط المحّرك كّل 100,000 ميل )في ظل ظروف قيادة عادية مع تغييرات روتينية للسائل والفلتر(

نظام تعليق أمامّي بنوابض ملتفة حول ممتّصات الصدمات ذات وصالت شوكية مزدوجة مع ممتصات 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيصدمات مضغوطة بالغاز

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمكبح إيقاف إلكترونّي

EPAS قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تبريد المحّرك مجّهز بوسائل واقية تعمل تلقائيًا عند اإلخفاق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعمود توازن أمامي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعجلة وإطار احتياطي مع قفل وحاملة خلفية تحت الهيكل

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعليق خلفّي بشرائح عاملة بمرحلتين وبنسب ضغط متبّدلة مع ممتصات صدمات متداخلة مثّبتة على الجانبين.

محاور خلفية

) 4x2 قياسيقياسيقياسيقياسيمحدود االنزالق بنسبة 3.55 ) 5.0 لتر-

) 4x2 سعة 3.5 لتر EcoBoost قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمحدود االنزالق1 بنسبة 3.31 )محّرك

) 4x2 قياسيقياسيقياسيمحدود االنزالق1 بنسبة 3.55 ) 3.3 لتر--

) 4x4 سعة 3.5 لتر EcoBoost قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقابل لإلقفال إلكترونيًا1 بنسبة 3.55 )محّرك

) 4x4 سعة 3.3 لتر، و5.0 لتر، و3.5 لتر PowerBoost قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقابل لإلقفال إلكترونيًا1 بنسبة 3.55 )محّرك

PRO POWER ONBOARD نظام

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي 2.3 كيلوواط )محّرك PowerBoost سعة 3.5 لتر(

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياإليقاف التلقائّي

ميزة إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما يخفت ضوء النهار )ميزة إضاءة المصابيح األمامية وإطفائها تلقائيًا( مع ميزة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالتحّكم التلقائي باإلضاءة العالية وميزة إضاءة المصابيح األمامية تلقائيًا عند تشغيل المّساحات

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التحكم بالمركبة عند المنعطفات

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمساعد اإلقالع على التالل

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام البقاء في خط السير

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيكاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التحّكم بالمقطورة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام االستشعار عند الرجوع1

التواصل والترفيه

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمأخذ للطاقة قوة 12 فولت في لوحة القيادة

من الخارج

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصباح توقف مثّبت عاليًا في الوسط مع مصباح للحمولة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

 ) 4x4( قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمشابك سحب أمامية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيصندوق شاحنة مع سكك جانبية وصفائح تزيينية في باب الصندوق الخلفي، و4 مشابك تثبيت حمولة

باب صندوق خلفي قابل للنزع مع مساعد على رفع باب الصندوق، وقفل بالمفتاح، وجيوب للمشابك، 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيومشبكين لتثبيت الحمولة يمكن استعمالهما أيضًا لفتح القناني

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمّساحات للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغّيرة مع بخاخات رش

السالمة واألمان

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

وسائد هوائية عاملة على مرحلتين للسائق والراكب في جهة اليمين3، وسائد هوائية جانبية أمامية3، نظام 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي»سيفتي كانوبي« للسالمة مع ستائر هوائية جانبية3 وجهاز استشعار لحاالت التدهور

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

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

XLXLTليمتدبالتينومالريات

المّيزات ومجموعات التجهيزات المتوفرة:

التجهيزات الميكانيكية

) 4x2( قياسيقياسينظام دفع بالعجالت الخلفية---

) 4x4( قياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّينظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة

سقاطة لسحب المقطورة من الفئة الثانية مع وصلة بـ4/7 دبابيس وموّصل ذكي لسحب المقطورة )يتضّمن 
قياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّيتغطية للمقطورة عند تجهيزه بنظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية(

قياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّينظام التحّكم بمكابح المقطورة1

قياسياختيارّياختيارّياختيارّي-بطانات ألقواس العجالت الخلفية1

) 4x4( 1اختيارّيخيار خاص بالتجهيزاتخيار خاص بالتجهيزاتاختيارّياختيارّيعلبة تبديل سرعة صفائح سفلية واقية للترس التفاضلي األمامي، صندوق التحويل، وخزان الوقود

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيخزان وقود لنطاق أكبر سعة 136 لتر1

---قياسيقياسيمحّرك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي )ريجوالر كاب فقط(

-قياسيقياسيقياسيقياسيمحّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي1 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمحّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي )غير متوفر في ريجوالر كاب(

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمحّرك PowerBoost®  V6 سعة 3.5 لتر الهجين بالكامل )سوبركرو فقط(

 ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ10 سرعات مع أنماط قيادة قابلة لالختيار )غير متوفر مع
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيPowerBoost سعة 3.5 لتر(

ناقل حركة إلكترونّي أوتوماتيكّي بـ10 سرعات مع أنماط قيادة قابلة لالختيار في مركبة كهربائية هجينة )مع 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيPowerboost سعة 3.5 لتر فقط( 3

من الخارج

قياسيقياسياختيارّي--عتبات جانبية طويلة تفتح آليًا1 )سوبركرو(

---اختيارّياختيارّيعتبات جانبية سوداء بأسلوب المنّصة1

--اختيارّياختيارّي-عتبات جانبّية طويلة مزّواة باللون األسود قياس 6 بوصات1 )تتطّلب مجموعة تجهيزات XL الرياضية(

--اختيارّياختيارّي-عتبات جانبية طويلة مزّواة من الكروم قياس 6 بوصات1 )سوبر كاب/سوبركرو(

---قياسيقياسيمصابيح هالوجين أمامية وخلفية

---قياسياختيارّيمصابيح هالوجين للضباب1

--قياسيخيار خاص بالتجهيزات-مصابيح أمامية عاكسة عاملة بتقنية LED، ومصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح متفاعلة مع الزوايا

LED قياسيقياسيقياسي--مصابيح خلفية عاملة بتقنية

قياسيقياسيقياسياختيارّي-إضاءة في صندوق الحمولة بتقنية LED مع اإلضاءة في محيط الشاحنة1

مصابيح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع شعاع ضوئّي ديناميكّي، ومصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع 
قياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات--مصابيح متفاعلة مع الزوايا

----قياسيمرايا جانبية قابلة للطّي يدويًا مع زجاج مرآة يدوّي

---قياسيخيار خاص بالتجهيزاتمرايا جانبية قابلة للطّي يدويًا مع زجاج آلّي مدّفأ

مرايا جانبية قابلة للطّي يدويًا مع زجاج مرآة قابل للتدفئة والتعديل آليًا؛ ومصابيح تأشير مضّمنة؛ ومرآة تلقائية 
---اختيارّي-التعتيم للرؤية الخلفية1

مرايا جانبية قابلة للطّي يدويًا مع زجاج مرآة قابل للتدفئة والتعديل آليًا، ومصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة 
---اختيارّي-بتقنية LED، وأضواء كاشفة عاملة بتقنية LED، ومصابيح تأشير مضّمنة، ومرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية1

مرايا لسحب المقطورات قابلة للطّي والتمديد أو التقليص يدويًا مع زجاج مرآة قابل للتدفئة والتعديل آليًا؛ 
---اختيارّي-ومصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED؛ وأضواء كاشفة عاملة بتقنية LED؛ ومصابيح تأشير مضّمنة1

مرايا جانبية قابلة للطّي آليًا، مع زجاج مرآة قابل للتدفئة والتعديل آليًا، وذاكرة؛ ومصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة 
قياسيقياسيقياسي--بتقنية LED؛ وأضواء كاشفة عاملة بتقنية LED؛ ومصابيح تأشير مضّمنة؛ وميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق

-قياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات-إمكانية فتح باب الصندوق عن ُبعد

قياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّينظام ™BoxLink مع 4 مرابط تثبيت فاخرة4

---اختيارّياختيارّيباب صندوق خلفي آلي مع عتبة خاصة به وسطح للعمل

---اختيارّياختيارّيعتبة لباب الصندوق الخلفي مع سطح للعمل في الصندوق الخلفي1

---اختيارّياختيارّيبطانة الصندوق – بطانة بالستيكية قابلة للنزع1

Tough Bed® اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيبطانة الصندوق – بطانة الصندوق المغّلفة بالرش

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد

نظام Ford Co-Pilot360 2.0 :1 مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي، نظام 
المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع، نظام البقاء في خط السير، ميزة 
التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية، كاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة، نظام 

االستشعار عند الرجوع، نظام دعم الفرملة عند الرجوع، الفرملة بعد وقوع حادث

قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي

نظام Ford Co-Pilot360 Assist 2.0 :1 مثّبت السرعة التفاعلي الذكي مع ميزة التوقف واالنطالق التلقائي، 
نظام البقاء في وسط خط السير، مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة، المساعد عند التقاطع )يتضّمن 

مّساحات للزجاج األمامي متحّسسة للمطر ونظام االستشعار عند التقدم(
قياسيقياسياختيارّياختيارّي-

قياسياختيارّياختيارّياختيارّي-نظام فورد Co-Pilot360 Active 2.0: مساعد الركن النشط 2.0 

اختيارّياختيارّي---نظام التوجيه المتكّيف

قياسياختيارّي---مجموعة تجهيزات الكاميرا بزاوية 360 درجة:1 كاميرا بزاوية 360 درجة ونظام إرشاد المقطورة عند الرجوع إلى الخلف
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مجموعات التجهيزات العملية

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة1 )ضرورية لسحب حتى 5125 كلغ(: سّقاطة لسحب المقطورة من الفئة IV، وصلة بـ4/7 دبابيس، موّصل ذكي لسحب المقطورة، نظام التحكم بمكابح المقطورة، 
مصباح وصل المقطورة؛ تتضّمن أيضًا مساعد إرجاع المقطورة في XLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد.

اختيارية في XL، وXLT، والريات، وبالتينوم، وليمتد

مجموعة تجهيزات FX4  للطرقات الوعرة4x4( 1  فقط(: تتضّمن محورًا خلفيًا قاباًل لإلقفال إلكترونيًا؛ نمط الصخور-الزحف Rock Crawl؛ نظام ضبط السرعة على المنحدرات؛ ممتّصات صدمات أمامية 
مضبوطة لألداء على الطرقات الوعرة؛ ترس تفاضيلي أمامي؛ ملصقات FX4 Off-Road  على الصندوق؛ بطانات لألرضية

اختيارية في XL، وXLT، والريات، وبالتينوم

مجموعات التجهيزات المتوفرة

XL

مجموعة التجهيزات 101A : مجموعة التجهيزات اآللية XL )انظر إلى المحتوى أدناه( + مثّبت السرعة + نظام االستشعار عند الرجوع + عتبات جانبية سوداء بأسلوب المنّصة1

مجموعة التجهيزات اآللية XL )قياسية في سوبركرو(: أقفال آلية لألبواب وباب الصندوق مع ميزة اإلقفال التلقائي؛ نظام الدخول بدون مفتاح؛ نوافذ تعمل آليًا؛ مرايا جانبية قابلة للطي يدويًا مع زجاج 
آلي مدّفأ؛ ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها؛ ميزة المفتاح المبرمج MyKey؛ نظام اإلنذار المحيطي.

مجموعة التجهيزات الكرومية في XL 1: عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي قياس 17 بوصة، مصّدات من الكروم، مصابيح هالوجين للضباب.

XLT

مجموعة التجهيزات 301A : مقعد السائق قابل للتعديل آليًا بـ8 وضعيات + شاشة خاصة باإلنتاجية قياس 8 بوصات في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة + مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية + فسحة 
تخزين تحت المقعد الخلفي )سوبر كاب/سوبركرو( + نظام SYNC®4 مع نظام االتصاالت والترفيه المنّشط صوتيًا + مرايا جانبية قابلة للطي يدويًا مع زجاج آلي مدّفأ ومصابيح تأشير لالنعطاف مدمجة + 

لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode للدخول بدون مفتاح + سقاطة لسحب المقطورة من الفئة الرابعة + ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق + مقود مغّلف بالجلد.

مجموعة التجهيزات 302A  )سوبر كاب/سوبركرو(: تتضّمن محتوى مجموعة التجهيزات 301A  + مجموعة تجهيزات XLT الكرومية )انظر إلى المحتوى أدناه( + شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة في 
اللوحة المركزية + مقعد سائق مدّفأ قابل للتعديل آليًا بـ10 وضعيات + مقعد راكب أمامي جهة اليمين مدّفأ وقابل للتعديل آليًا بعدة وضعيات + مآخذ طاقة للتيار الكهربائي بقدرة 400 واط في لوحة 
القيادة، وفي الكونسول المركزي االنسيابي الخلفي )في حال تجهيزه( وصندوق الحمولة1 + نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر + نظام التشغيل عن ُبعد + إمكانية فتح باب الصندوق عن ُبعد 

+ مصابيح أمامية عاكسة عاملة بتقنية LED + مصابيح للضباب عاملة بتقنية LED مع مصابيح متفاعلة مع الزوايا بتقنية LED + مصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية LED وأضواء كاشفة في 
المرايا الجانبية عاملة بتقنية LED + إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED مع اإلضاءة في محيط الشاحنة.

XLT مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية1 للشرق األوسط )ريجوالر كاب(: واجهة أمامية بلون الهيكل، عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة، إطارات BSW لكل 
الطرقات 275/60R20 ، شبكة أمامية بأسلوب القضبان األفقية والعمودية من الكروم مع إطار من الكروم ومنخل أسود، مقابض أبواب وصندوق خلفي من الكروم، إطار بلون الهيكل على األبواب 

الجانبية، أسود على باب الصندوق الخلفي، مشابك سحب أمامية من الكروم، عادم بمخرج فردي من الكروم.

XLT مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية1 للشرق األوسط )ريجوالر كاب(: واجهة أمامية بلون الهيكل وأفاريز للعجالت، ملصقات فريدة لجانَبي الشاحنة وغطاء المحرك )غير متوفرة مع مجموعة تجهيزات 
FX4  للطرقات الوعرة(، عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي »فالش غراي«، إطارات BSW لكل الطرقات 275/60R20 ، شبكة أمامّية بأسلوب القضبان 

األفقية والعمودية باللون األسود مع إطار بلون الهيكل ومنخل أسود، باب ومقابض باب الصندوق الخلفي بلون الهيكل، إطار بلون الهيكل على األبواب الجانبية، أسود على باب الصندوق الخلفي، 
مصّدات أمامية وخلفية بلون الهيكل، عادم بمخرج فردي من الكروم.

مجموعة تجهيزات XLT الكرومية1 )سوبر كاب/سوبركرو(: عجالت ألومنيوم لكافة األحوال الجويةبمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 18 بوصة مع إطارات 265/60R18 BSW  لكافة 
األحوال الجوية )4x2 ( أو إطارات 275/65R18 OWL  لكافة الطرقات )4x4 ؛ إطارات؛ شبكة أمامّية من الكروم؛ صفائح سفلية فضية أمامية واقية؛ مشابك سحب أمامية من الكروم )4x4 (؛ مقابض األبواب 

والصندوق الخلفي ودعسات جانبّية مزّواة  did not get it !قياس 5 بوصات، ومخرج عادم.

مجموعة تجهيزات XLT الرياضية1 )سوبر كاب/سوبركرو(: عجالت من األلمنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 18 بوصة مع جيوب مطلية باللون األسود الشديد اللمعان، شبكة باللون الرمادي الداكن، 
صفائح سفلية أمامية واقية، شعارات عند الرفاريف األمامية، ودعسات جانبية مزّواة!! قياس 5 بوصات؛ مصّدات، ومقابض األبواب وباب الصندوق الخلفي بلون الهيكل؛ ملصقات SPORT على 

الصندوق )غير متوفرة مع مجموعة تجهيزات FX4  للطرقات الوعرة(؛ مخرج عادم من الكروم؛ لمسة فريدة على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة وكسوة األبواب؛ مقاعد مقّعرة أمامية من قماش سبورت 
ين. باللون األسود في XLT مع كونسول مركزي وناقل حركة انسيابيَّ

الريات

مجموعة التجهيزات 502A : مآخذ طاقة للتيار الكهربائي بقدرة 400 واط في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة، + نظام الصوت B&O مع 8 مكبرات صوت مع مضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، 
وتكنولوجيا بث الراديو HD Radio + مجموعة تجهيزات الريات الكرومية )انظر إلى المحتوى أدناه( + نظام Ford Co-Pilot360 Assist 2.0 + مقاعد مقّعرة أمامية مع كونسول مركزي ومقبض ناقل 

حركة أرضي بتصميم انسيابي + عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة آليًا مع ذاكرة + عجلة قيادة مدّفأة + مقاعد خلفية جانبية مدّفأة )سوبركور( + مصابيح أمامية كاشفة عاملة بتقنية LED مع شعاع 
ضوئّي ديناميكّي + مّساحات للزجاج األمامي متحّسسة للمطر + مرايا جانبية قابلة للطي آليًا مع زجاج آلي مدّفأ، وذاكرة، ومصابيح تأشير مضّمنة، ومصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة عاملة بتقنية 

.LED وميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق + مصابيح خلفية عاملة بتقنية ،LED

مجموعة تجهيزات الريات الكرومية1: عجالت ألومنيوم لكافة األحوال الجوية بمظهر الكروم؛ شبكة من الكروم مع لمسات فضية؛ مشابك سحب أمامية من الكروم )4x4 (، صفائح سفلية أمامية واقية، 
أغطية للمرايا الجانبية، مقابض األبواب والصندوق الخلفي، دعسات جانبّية مزّواة قياس 6 بوصات، ومخرج عادم.

مجموعة تجهيزات الريات الرياضية1: عجالت من األلمنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 18 بوصة مع جيوب مطلية باللون األسود الشديد اللمعان، شبكة باللون الرمادي الداكن، صفائح سفلية أمامية 
واقية، شعارات عند الرفاريف، ودعسات جانبية مزّواة قياس 6 بوصات؛ مصّدات بلون الهيكل؛ ملصقات SPORT على الصندوق )غير متوفرة مع مجموعة تجهيزات FX4  للطرقات الوعرة(؛ مخرج عادم من 

الكروم؛ لمسة فريدة على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة، وغطاء حّيز األجهزة اإللكترونية، وكسوة األبواب؛ مقاعد مقّعرة أمامية مع كونسول مركزي ومقبض ناقل حركة أرضي بتصميم انسيابي.

بالتينوم

 Ford Co-Pilot360 مجموعة تجهيزات + HD Radio مع 18 مكبر صوت مع مضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، وتكنولوجيا بث الراديو B&O Unleashed 701 : نظام صوتيA مجموعة التجهيزات
Active 2.0 + باب صندوق خلفي آلي مع عتبة وسطح للعمل في باب الصندوق الخلفي + مجموعة تجهيزات كاميرا بزاوية 360 درجة.

 1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.32

XLXLTليمتدبالتينومالريات
المّيزات ومجموعات التجهيزات المتوفرة:

المقاعد األمامية
----قياسيمقعد طويل من القماش مجّزأ بنسبة 40/20/40 مع متكأ ذراع قابل للطي والتعديل يدويًا في وضعّيَتين

----اختيارّيمقعد طويل من الفينيل مجّزأ بنسبة 40/20/40 مع متكأ ذراع قابل للطي والتعديل يدويًا في وضعّيَتين

مقاعد أمامّية مقّعرة من القماش قابلة للتعديل يدويًا في وضعّيَتين مع كونسول مركزّي بتصميم انسيابّي 
----اختيارّيومأخذين للطاقة مواجهين للخلف1 )سوبر كاب/سوبركرو(

مقعد طويل من القماش مجّزأ بنسبة 40/20/40 مع متكأ ذراع قابل للطي وفسحة تخزين، ومقعد قابل للتعديل 
---قياسي-يدويًا في وضعّيَتين ومسند ألسفل الظهر يدوي، وفسحة تخزين تحت المقاعد في الوسط قابلة لإلقفال

مقاعد أمامّية مقّعرة من القماش قابلة للتعديل يدويًا في وضعّيَتين، مسند ألسفل الظهر يدوي، وكونسول 
---اختيارّي-مركزّي بتصميم انسيابّي مع مأخذين للطاقة مواجهين للخلف1

مقاعد مكسّوة بالجلد الفاخر؛ مقعد السائق قابل للتعديل في 10 وضعيات وقابل للتدفئة والتهوية مع ذاكرة؛ 
مقعد الراكب األمامي لجهة اليمين قابل للتعديل آليًا في عدة وضعيات وقابل للتدفئة والتهوية؛ كونسول 

مركزي بتصميم انسيابي1
--قياسي--

مقاعد مقّعرة متعددة األطر مع ميزة التدليك المستمر  ®Active Motion وأسطح مقاعد من جلد نيرفانا؛ مقعد 
السائق قابل للتعديل في 10 وضعيات وقابل للتدفئة والتهوية مع ذاكرة؛ مقعد الراكب قابل للتعديل آليًا في 

عدة وضعيات وقابل للتدفئة والتهوية؛ كونسول مركزي بتصميم انسيابي
-قياسي---

مقاعد مقّعرة متعددة األطر مع ميزة التدليك المستمر ®Active Motion؛ مقعد السائق قابل للتعديل في 10 
وضعيات وقابل للتدفئة والتهوية مع ذاكرة؛ مقعد الراكب قابل للتعديل آليًا في عدة وضعيات وقابل للتدفئة 

والتهوية؛ كونسول مركزي بتصميم انسيابي 
قياسي----

كونسول مركزي بتصميم انسيابي مع ناقل حركة قابل للتوضيب، حّيز لألجهزة اإللكترونية، حامالت أكواب، 
قياسيقياسيقياسياختيارّي-ومأخَذين للطاقة مواجَهين للخلف2 

اختيارّياختيارّي--مقاعد قابلة لإلرجاع ألقصى حد 

المقاعد الخلفية
---قياسيقياسيمقعد خلفي قابل للطي مجّزأ بنسبة 60/40 مع مشابك تثبيت في أرضّية التحميل )سوبر كاب/سوبركرو(

مقعد خلفّي مجّزأ بنسبة 60/40 مزود بآلّية للطّي التلقائّي بلمسة واحدة مع فسحة تخزين تحته ومشابك 
تثبيت في أرضّية التحميل )مكسّو بالجلد بالجلد الفاخر في سوبركرو، والفينيل الفاخر في سوبر كاب؛ تتضّمن 

سوبركرو متكأ ذراع قاباًل للطي مع حامالت أكواب(
--قياسي--

مقعد خلفّي مجّزأ بنسبة 60/40 مزود بآلّية للطّي التلقائّي بلمسة واحدة مع أسطح من جلد نيرفانا، متكأ ذراع 
-قياسي---قابل للطي مع حامالت أكواب، فسحة تخزين تحت المقعد، مشابك تثبيت في أرضّية التحميل

مقعد خلفّي مجّزأ من جلد فينيسيا بنسبة 60/40 مزود بآلّية للطّي التلقائّي بلمسة واحدة مع متكأ ذراع قابل 
قياسي----للطي مع حامالت أكواب، فسحة تخزين تحت المقعد، مشابك تثبيت في أرضّية التحميل

قياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات--مقاعد جانبية مدّفأة1 )سوبركرو(

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي-فسحة تخزين تحت المقعد قابلة للطي بالكامل واإلقفال والتقسيم1 )سوبركرو(

من الداخل
---قياسيقياسيشاشة خاصة باإلنتاجية LCD قياس 4 بوصات في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

---قياسيقياسيشاشة لمس LCD في اللوحة المركزية قياس 8 بوصات

--قياسيقياسيقياسيعمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًا
---اختيارّيقياسيأرضية – الفينيل األسود1

---قياسيخيار خاص بالتجهيزاتنظام الدخول بدون مفتاح

قياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات-نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينافذة خلفية ثابتة مع زجاج معّتم

قياسيقياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتمثّبت السرعة

قياسيقياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتأقفال آلية لألبواب وباب الصندوق مع ميزة اإلقفال التلقائي

قياسيقياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتنوافذ أمامية آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة
قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّياألرضية – مع فرش من السجاد في األمام والخلف1

قياسيقياسيقياسيقياسي-ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية

قياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتخيار خاص بالتجهيزاتمرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية
قياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتخيار خاص بالتجهيزاتضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق1

قياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات-شاشة لمس LCD في اللوحة المركزية قياس 12 بوصة

قياسيقياسيقياسي--شاشة لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس 12 بوصة

Ice Blue قياسيقياسيقياسي--إضاءة محيطية باللون األزرق الجليدي

قياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات--عجلة قيادة مدفأة

قياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزات--عمود عجلة قيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة

قياسياختيارّياختيارّيفتحة سقف مزّودة بلوحين1 )سوبركرو(

قياسيقياسيقياسياختيارّي-دواستان قابلتان للتعديل آليًا1؛ مع ميزة الذاكرة في الريات، وبالتينوم، وليمتد

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيبطانات لألرضية2 )سوبر كاب/سوبركرو(
اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيسطح داخلي للعمل1

التواصل والترفيه
---قياسيقياسيراديو AM/FM للبث الصوتي الرقمي )مكبرات صوت؛ أربعة ) 4( مع ريجوالر كاب، ستة ) 6( مع سوبر كاب وسوبركرو(1

مآخذ طاقة للتيار الكهربائي بقدرة 400 واط في لوحة القيادة، وفي الكونسول المركزي االنسيابي الخلفي 
قياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّي)في حال تجهيزه(، وفي صندوق الحمولة1 )سوبر كاب/سوبركرو؛ غير متوفر مع PowerBoost سعة 3.5 لتر(

 HD الصوتي مع 8 مكبرات صوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، وتكنولوجيا بث الراديو B&O نظام
---اختيارّي-Radio / البث الصوتي الرقمي1

قياسيقياسي---منصة شحن السلكّي

 HD الصوتي مع 18 مكبر صوت ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، وتكنولوجيا بث الراديو B&O نظام
قياسيقياسيقياسي--Radio / البث الصوتي الرقمي )بحسب السوق(

السالمة واألمان
قياسيقياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتتكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة

قياسيقياسيقياسيقياسيخيار خاص بالتجهيزاتنظام اإلنذار المحيطي
قياسيقياسيقياسياختيارّي-نظام التشغيل عن ُبعد1

قياسيقياسيقياسياختيارّي-لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بال مفتاح1

قياسيقياسيقياسي--مجموعة تجهيزات األمان المتطّورة مع أجهزة استشعار الميالن واالقتحام
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حقائق وأرقام

السحب )كلغ( 

سوبركرو بقاعدة عجالت 145 بوصةسوبر كاب بقاعدة عجالت 145 بوصةريجوالر كاب بقاعدة عجالت 122 بوصة

نسبة المحورالمحّرك
تصنيف لمجموع 

وزن المركبة 
والمقطورة

4x24x44x24x44x24x4

محّرك V6 سعة 3.3 لتر 
3.73عامل بمختلف أنواع الوقود

57153719

58063719

محّرك V8 سعة 5.0 لتر 
عامل بمختلف أنواع الوقود

3.15
58973765

671344454400

3.73

66224354

716747634717

798355792

83465897

محّرك EcoBoost سعة 
3.5 لتر

3.31
73484990

74845080

3.55

74845035

76205126

802955792

88006305

محّرك PowerBoost سعة 
3.53.73 لتر

77115035

834656702

الصور والمعلومات الواردة في هذا الكتّيب ال تعكس أحدث المواصفات في منطقة الشرق األوسط والمواقع والمركبات المستعملة قد تكون خارج منطقة الشرق األوسط.2تتطّلب مجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى 
للمقطورة.3تتطّلب مجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة ومجموعة تجهيزات قدرة الحمولة العالية المتانة.   34

الحمولة – تصنيفات قدرة الحمولة القصوى )كلغ(

سوبركروسوبر كابريجوالر كاب

تصنيف لمجموع وزن المركبة المحّرك
WB "122 WB "145 WB "145 والمقطورة

3.3L V6 FFV 4x22726900
3.3L V6 FFV 4x42744805
5.0L V8 FFV 4x22812862

3084968

31301064

31981059
5.0L V8 FFV 4x42903832

31981016968
3.5L EcoBoost 4x23062930

31301039

319810432

3.5L EcoBoost 4x43198993953
 3.5L PowerBoost 4x43334830

األبعاد )ملم(

Regular CabSuperCabSuperCrewالناحية الخارجية

4x2 / 4x44x2 / 4x44x2 / 4x4

صندوق 5.5 أقدامصندوق 6.5 أقدامصندوق 6.5 أقدام

    

1920 / 1961صندوق 5.5 أقدام

 1918 / 19201961 / 1956صندوق 6.5 أقدام

العرض

202920292029من دون المرايا

243124312431مع المرايا القياسّية

269026902690مع مرايا جانبية لرؤية المقطورة

212321232123مرايا قياسّية مطوّية

216721672167مرايا جانبية لرؤية المقطورة مطوّية

الطول

5885صندوق 5.5 أقدام

53115885صندوق 6.5 أقدام

قاعدة العجالت

3693صندوق 5.5 أقدام

31193693صندوق 6.5 أقدام

االرتفاع عن األرض )األدنى(

216 / 239صندوق 5.5 أقدام

213 / 221239 / 239صندوق 6.5 أقدام

صندوق الحمولة

1.81.81.5الحجم )متر مكّعب(

544544544االرتفاع الداخلّي

200420041704الطول عند مستوى األرضية

129812981298العرض عند مبيت العجالت

165616561656العرض األقصى عند مستوى األرضية

سوبر كرو أمامية/خلفيةسوبر كاب أمامية/خلفيةريجوالر كاب أماميةالناحية الداخلية

1036 / 10361026 / 10361024حّيز الرأس

1115 / 11151107 / 1115851حّيز الساقين )األقصى(

1588 / 15881590 / 15881590حّيز الردفين

1694 / 16941676 / 16941679حّيز الكتفين

السعات )متر مكّعب(

1.83.33.7إجمالي سعة مقصورة الركاب

1.51.9سعة مقصورة الركاب الخلفية

0.20.91.4سعة الحمولة القصوى خلف المقاعد األمامية

مالحظات حول قدرة الحمولة: إّن القدرات القصوى المبّينة هي للمركبات المزّودة بالتجهيزات المالئمة ومع سائق ال يزن أكثر من 68 كلغ. أما وزن الخيارات والتجهيزات اإلضافية والرّكاب والحمولة اإلضافيين فيجب حسمها من هذا الوزن. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة وكيل فورد. مالحظات 
حول السحب: األوزان القصوى للمقطورة المحّملة مبّينة. يجب أاّل يتخّطى وزن المقطورة 2268 كلغ عند السحب بواسطة السّقاطة المثّبتة بالمصّد فقط. يجب أاّل يتخّطى الوزن اإلجمالّي للمركبة القاطرة )بما في ذلك الخيارات، السّقاطة، الركاب، والحمولة( والمقطورة المحّملة، التصنيف 

لمجموع وزن المركبة والمقطورة. يجب أن يكون وزن لسان المقطورة ما بين 10 و%15 من الوزن اإلجمالّي للمقطورة المحّملة. يجب الحرص على أّن قدرة الحمولة الخاصة بالمركبة )التي تنخفض بسبب التجهيزات االختيارية( تستوعب وزن لسان المقطورة ووزن الركاب والحمولة الذي ُيضاف إلى 
المركبة القاطرة. عند إضافة وزن لسان المقطورة ووزن الركاب والحمولة، يجب أاّل تتخّطى أوزان المركبة تصنيف وزن المحور اإلجمالّي الخلفّي أو تصنيفات وزن المركبة اإلجمالّي. يمكن إيجاد هذه التصنيفات على ملصق شهادة االمتثال لمعايير السالمة في المركبة. يرجى مراجعة دليل السحب 

الخاص بالمقطورات ومقطورات الرحالت لمعرفة المتطّلبات، القيود والسحب مع العجلة الخامسة.



الريات سوبركرو  4x4 . رمادي مكربن. مجموعة التجهيزات الرياضية متوفرة. تجهيزات متوّفرة.



قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 
تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد 
تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير 
مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول 

مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون 
يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصًا لمركبتك. يرجى 
مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن اإلكسسوارات المرّخصة من 
عة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لألكسسوارات. كما أّن اإلكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/

أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد.
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني. تّمت الطباعة في اإلمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومباني 2021.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات 
فورد لكي تكون ممتازة بعد 

سنوات طويلة من الخدمة كما 
كانت في اليوم األول الذي 
استلمتها فيه. ولكي تكون 
قيادتها رائعة بالقدر نفسه 

أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد 

المتطّورة، نحن نلتزم بتصميم 
مركبات تتمّيز بتوفير أكبر في 
استهالك الوقود، وبانبعاثات 

أقّل لثاني أكسيد الكربون، 
وبكلفة إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي 

من فورد تكنولوجيا متطّورة 
مصّممة للمساعدة على تجّنب 
الحوادث، وفي حال كان الحادث 
أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية 

ذكّية مصّممة لُتبقيك على 
اتصال بعالمك، والعديد من 
الحلول الذكّية من فورد التي 
تسّهل الحياة بعض الشيء.
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تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط


