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إكسبيديشن®
فورد



قد تكون الصور في هذا الكتّيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضّمن تجهيزات متوفرة أو 
تجهيزات السوق الثانوية. قد يتم عرض طرازات ما قبل اإلنتاج عبر هذا الكتّيب. قيادة سائق 

محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك 
ومدى صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة.

غالبًا ما يكون الطريق إلى المغامرة غير معّبد.

فورد إكسبيديشن الجديدة.
 SUV نعلم أنه حين نقول سيارة كبيرة، تتبادر فورد إكسبيديشن® إلى ذهنك على الفور، إذ تّتسع هذه السيارة المتعّددة االستعماالت

لثمانية أشخاص. ومع طراز تمبرالين الجديد، وهو طراز إكسبيديشن األكثر استعدادًا للطرقات الوعرة حتى اآلن، تستطيع أنت والركاب 
الذهاب بعيدًا عن الطريق المألوف. يضمن إصدار ستيلث بيرفورمانس الجديد رحالت عائلية على الطرقات بأسلوب إكسبيديشن 
الحقيقي. يتمّيز كالهما بأداء هو األفضل في الفئة1 بفضل محّرك ®EcoBoost ثنائي الشحن التوربيني وعالي القدرة الجديد 
بقوة 440 حصانًا2 وسعة 3.5 لتر. وال ينتهي األمر عند هذا الحد، إذ توفر التصاميم الخارجية األمامية والخلفية الجديدة مستوى 

أعلى من األناقة والرقّي. تشمل المّيزات الجديدة المتطّورة تكنولوجيا منّشطة صوتيًا مثل نظام SYNC® 4 3 مع شاشات كبيرة 
وجديدة. تتطّلب المغامرات العائلية الكبرى نوعًا فريدًا من السيارات الكبيرة، ستجده في الطرازات الستة كافة من سيارة فورد 

إكسبيديشن 2022 الجديدة.

XL | XLT | تمبرالين™ | ليمتد | ستيلث | بالتينوم®

تمبرالين. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.
1. الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت التقليدية الكبيرة غير الفخمة. 2. تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة 

وفق معايير ® J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 3. ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة 
المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض المّيزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ال 

تتوافق كل المّيزات مع الهواتف كافة.  



بالتينوم. مكسّوة بجلد كارميلو. تجهيزات متوفرة.
1. الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت التقليدية الكبيرة غير الفخمة. 2. ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل 

بعض المّيزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ال تتوافق كل المّيزات مع الهواتف كافة. 3. يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC 4 بمنتجات 
األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 4. إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات 

الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. 5. إن 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. تتوفر كل المّيزات 

الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط.

تصميم

رحلتك. يعّزز 
ابَق على اتصال مع نظام ®SYNC األذكى على اإلطالق. تعمل شاشة اللمس القياسية قياس 12 بوصة وشاشة اللمس عالية الدقة األفضل في فئتها1 قياس 15.5 بوصة المتوفرة 

من نظام SYNC 42 على تسهيل تشغيل موسيقاك المفضلة، والتنّقل بين تطبيقاتك، والتفاعل مع هاتفك من خالل التعليمات الصوتية أو اللمسية. كما يوّفر  نظام SYNC 42 نتائج بحث 
™Android Auto، وتطبيقات ®SYNC AppLink من  

 

®Apple CarPlay، والتوافق مع 3,5
 

شاملة ووظائف إضافية، بما في ذلك دليل المالك الرقمي، والوصول الالسلكي إلى التوافق مع 3,4
الهواتف الذكية واألجهزة الجّوالة.

بمجّرد تحريك القرص الدّوار لنقل الحركة، يمكنك بسهولة االنتقال بين أنماط القيادة Park وReverse وDrive. يوّفر نظام الدفع الرباعي المتوفر مع نظام القيادة بحسب التضاريس 7 أنماط 
قيادة قابلة لالختيار، بينما تتيح لك لوحة العدادات ومؤشرات القيادة األفضل في فئتها1 المتوفرة قياس 12.4 بوصة تخصيص مظهر ووظيفة المؤشرات. وتصدر فورد إكسبيديشن® 2022 

المتعّددة االستعماالت SUV صوتًا غامرًا من نظام B&O® Unleashed الصوتي األفضل في فئته1 مع 22 مكبرًا صوتيًا بقوة 1,080 واط، فتبدو كل أغنية وكأنها حفلة موسيقية حقيقية. 
كما يتوفر النظام الصوتي B&O Play مع 12 مكبرًا صوتيًا ويقّدم 680 واط من الصوت الُمعالج رقميًا.

SYNC 4 نظام 
مع شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 12 بوصة

SYNC 4 نظام 
مع شاشة لمس في اللوحة المركزية قياس 15.5 بوصة

 قياسي في بالتينوم® وتمبرالين 501A؛قياسي في طرازات XL، وXLT، وتمبرالين™، وليمتد، وستيلث
متوفر في ليمتد وستيلث

• شاشة لمس LCD قياس 12 بوصة مع لوحة 
لعرض المعلومات عند الطلب

• شاشة خاصة باالنتاجية قياس 8 بوصات في  
لوحة العدادات ومؤشرات القيادة

App Catalog مع SYNC Applink نظام •

• اتصال ال سلكي بالهاتف

Apple Carplay3,4 توافق ال سلكي مع •

Android Auto3,5 توافق ال سلكي مع •

• دليل المالك الرقمي

• التعرف على األوامر الصوتية

اإلضافة إلى:

• شاشة لمس LCD قياس 15.5 بوصة

• شاشة رقمية لإلنتاجية متعّددة األلوان قياس 12.4 بوصة    
في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

• بطاقات تفاعلية في لوحة القيادة

• ملفات شخصية

تختلف المعلومات المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.



بالتينوم® ماكس. مكسّوة بجلد كارميلو. تجهيزات متوفرة.
1. ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.

هائلة. فسحة 

برحلتك. استمتع 
اجلس في مقعد السائق القابل للتعديل آليًا في 10 وضعيات والمتوفر، أو استرح في 

مقاعد الصف الثاني القابلة للطي آليًا بنسبة 40/20/40 والمتوفرة إما من 
القماش، أو مادة ™ActiveX أو مكسّوة بالجلد، أو استرِخ في مقاعد الصف الثالث 

القابلة لإلمالة آليًا بميزة الطي اآللي ®PowerFold، وسرعان ما ستدرك مقدار 
.SUV المساحة والراحة الذي توّفره فورد إكسبيديشن® المتعّددة االستعماالت

مع مقاعد تّتسع لما يصل إلى 8 ركاب، سيقّدر الجميع المساحة الواسعة. ومع 
مقاعد الصف الثاني القابلة لإلمالة واالنزالق والطي آليًا، يمكنك إبقاء كرسي الطفل 
مثبتًا بينما تحّرك المقعد لألمام ببساطة لتسمح للركاب بالوصول إلى الصف الثالث. 

باإلضافة إلى ذلك، توفر حامالت المشروبات الـ 15 المثبتة في مواقع مدروسة مكانًا 
كافيًا ليبقي الركاب مشروباتهم في متناول أيديهم. بغض النظر عن المكان الذي تجلس 

فيه، فمن المؤّكد أنك ستشعر بأقصى درجات الراحة في إكسبيديشن. 

الكتساب المزيد من المساحة – سيارة أطول بحوالى قدم مع 16.9 قدم مكعب1 إضافية 
– تمنحك فورد إكسبيديشن ماكس المتعّددة االستعماالت SUV المساحة التي تحتاج 

إليها، في جميع األماكن المناسبة. تسّهل الفتحات األكبر لألبواب الخلفية الدخول 
والخروج. ويساعدك الرّف التابع لنظام إدارة حّيز الحمولة المتطّور والمتوفر في تخزين 

أغراضك وترتيبها. بينما يمكن فتح باب الصندوق الخلفي العامل اليدويًا والذي يتّم 
تنشيطه بالقدم والمتوفر بمجرد تمرير قدمك تحت المصّد – مع التأّكد من أن وحدة الفتح 
في جيبك أو حقيبتك. كما يساعد زجاج باب الصندوق الخلفي الذي يمكن فتحه يدويًا أو مع 

باب الصندوق الخلفي نفسه في تسهيل الوصول إلى كل ما تنقله معك.

تختلف المعلومات المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.

تختلف المعلومات المبّينة على الشاشة تبعًا للسوق.



بالتينوم. أزرق مطلق معدني مع طالء شفاف بلون خفيف2. تجهيزات متوفرة.
1. إّن 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. 2. ميزة بتكلفة إضافية.

التاّمة. الثقة 

أطلق األوامر.
عّزز ثقتك على الطريق مع مجموعتنا الواسعة من التكنولوجيا المساعدة للسائق1 فورد ™Co-Pilot360 القياسية والمتوفرة التي تستخدم شبكة من أجهزة 
االستشعار والكاميرات المتطّورة لتقديم الدعم في العديد من السيناريوهات، ما يمنحك شعورًا بالثقة والسيطرة في فورد إكسبيديشن® 2022 المتعّددة 
 SUV الجديدة. في الواقع، مع العديد من التكنولوجيات الجديدة في طراز هذه السنة، تم تصميم إكسبيديشن المتعّددة االستعماالت SUV االستعماالت

لتعزيز شعورك بالثقة مهما كانت وجهتك.

CO-PILOT360 تكنولوجيا فورد
CO-PILOT360 نظام فورد

قياسي في كل طراز من فورد إكسبيديشن 2022
•  مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB ونظام 

التحذير من اصطدام أمامي
• نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع

• نظام البقاء في خط السير
• مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

• كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ

  CO-PILOT360                2.0 نظام فورد

 قياسي في تمبرالين 501A، وستيلث، وبالتينوم؛
متوفر في ليمتد

•  كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجزأة وبخاخ في األمام والخلف
• مساعد الركن النشط 2.0 

• مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية
• نظام دعم الفرملة عند الرجوع

ASSIST CO-PILOT360+ نظام فورد

قياسي في تمبرالين™ 501A، وليمتد، وستيلث، وبالتينوم®
•  مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي ونظام البقاء في 

وسط خط السير
• أجهزة استشعار أمامية لركن السيارة

• مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
• المساعد عند التقاطع

التكنولوجيا اإلضافية

قياسي في كل طراز من فورد إكسبيديشن 2022
• مثّبت السرعة

• مساعد اإلقالع على التالل
• الفرملة بعد وقوع حادث

• الفرملة عند الرجوع
• أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

• نظام التحّكم بانحراف المقطورة
قياسي في تمبرالين 501A، وليمتد، وستيلث، وبالتينوم

• مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطر

ASSIST



نمط الطرقات 
العشبية-

الحصوية-الثلجية 
)نظام الدفع 

الرباعي(

تمبرالين. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.
 .SAE الخاصة بجمعية مهندسي السيارات J1349® 1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير

قد تختلف نتائجك. 2. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.

قيادة سائق محترف. يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، 
ومعرفة طريقك ومدى صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة.

 قدرة أعلى

الطويلة. لرحالتك 
ال توصلك فورد إكسبيديشن® 2022 المتعّددة االستعماالت SUV إلى وجهتك فحسب، بل تأخذك إلى أي مكان توّد الذهاب 

إليه بفضل قوة محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر، الذي يتضّمن إصدارًا جديدًا عالي القدرة، يوّلد قوة 
قدرها 440 حصانًا1,2 و691 نيوتن متر من عزم الدوران1,2.

يساعد ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع قدرة ®SelectShift في زيادة الطاقة إلى أقصى حّد، بينما يتيح لك نظام 
القيادة بحسب التضاريس المتوفر، االختيار من بين 7 أنماط قيادة قابلة لالختيار – عبر تحريك القرص الدّوار ببساطة – للمساعدة 

في تحسين ديناميكية القيادة وفقًا لظروف الطريق. اختر طراز إكسبيديشن ماكس الذي يتمّيز بخزان وقود سعة 105 لتر، 
وستختبر مدى سهولة الوصول إلى األماكن البعيدة.

المتوفرة القيادة  أنماط  خيارات 

نمط الطرقات 
الثلجية-الرطبة 
Snow/Wet 
)نظام الدفع 

الخلفي(

نمط       
الوحول-الحفر      

Mud/Rut 
)نظام الدفع 

الرباعي(

نمط السحب-
القطر        

Tow/Haul 
)نظام الدفع 

الخلفي/ نظام 
الدفع الرباعي(

نمط الرمل 
Sand 

)نظام الدفع 
الرباعي(

النمط 
االقتصادي 

Eco 
)نظام الدفع 

الخلفي/ نظام 
الدفع الرباعي(

النمط الرياضي 
Sport 

)نظام الدفع 
الخلفي/ نظام 
الدفع الرباعي(

النمط العادي 
Normal 

)نظام الدفع 
الخلفي/ نظام 
الدفع الرباعي(

محّرك ECOBOOST V6 ثنائي الشحن 
التوربيني سعة 3.5 لتر

1,2 نًا 380 حصا
متر نيوتن   

الدوران1,2 عزم  من   637
قياسي في XL وXLT وليمتد

 محّرك ECOBOOST V6 عالي القدرة
ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر

1,2 نًا حصا  440
متر نيوتن   

الدوران1,2 عزم  من   691
قياسي في تمبرالين™ وإصدار ستيلث بيرفورمانس

1,2 400 حصان
متر نيوتن   

الدوران1,2 عزم  من   65 1
قياسي في بالتينوم®



4x2 .XL. فّضي تكتوني معدني. تجهيزات متوفرة.

4x2 .XLT. أسود العقيق معدني. مجموعة اللمسات السوداء المتوفرة. تجهيزات متوفرة.

تمبرالين. أخضر محّدد معدني. تجهيزات واكسسوارات فورد متوفرة.

1. ال تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض المّيزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. 
ال تتوافق كل المّيزات مع الهواتف كافة. 2. يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام SYNC 4 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي 

المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها. 3. إن نظام Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطّلب هاتف 
iPhone متوافقًا واتصااًل بشبكة اإلنترنت. تتوفر كل المّيزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق األوسط. إن 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. تتوفر كل المّيزات الموجودة في 
أسواق منطقة الشرق األوسط. 4. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك.   

5. القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه.
يرجى دائمًا مراجعة دليل المالك قبل القيادة على الطرقات الوعرة، ومعرفة طريقك ومدى صعوبة المسارات، واستخدام معدات السالمة المناسبة.

XL
تقّدم فورد إكسبيديشن® XL المتعّددة االستعماالت SUV األداء 

األفضل. بفضل محّرك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر بقوة 380 حصانًا، 
يجعل طراز XL من السهل الوصول إلى وجهتك – مع كل ما تحتاج إليه 

من أمتعة وأغراض. زد على ذلك عجالت من األلومنيوم المشغول 
قياس 18 بوصة مع جيوب مطلية باللون الرمادي المغناطيسي، 

وستحصل على مظهر يمتاز بالمتانة وقوة جاهزة في طراز واحد 
قوي. كما يوفر نظام SYNC® 4 الجديد مع شاشة لمس قياس 12 بوصة 
                       Apple CarPlay® والتكنولوجيا المنشطة صوتيًا1 توافقًا السلكيًا مع

و Android Auto™2,3، ما يساعد في إبقائك على اتصال بشكل 
مالئم وفي كل مكان تقريبًا.

XLT
تمتلك فورد إكسبيديشن XLT ما يلزم الصطحاب العائلة واألصدقاء 

معك إلى أي مكان. تقّدم المقاعد المكسّوة بماّدة ™ActiveX المتوفرة 
مساحة مريحة للركاب، في حين يمكن تسطيح مقعد الصف الثالث 

بميزة الطي اآللي ®PowerFold بالكامل بكبسة زّر واحدة، ما يسهل 
نقل المزيد من الحمولة. ومن السهل أيضًا تحميل الحمولة بفضل باب 

الصندوق اآللي المتوفر. أما نظام الوصول الذكي المتوفر بأربعة أبواب، 
فيسمح بفتح أي باب للركاب من خالل لمس مقبض الباب ما دامت 

وحدة الفتح معك. وعندما تصبح في الداخل، تعمل اإلضاءة المحيطية 
المتوفرة على إنارة المقصورة الداخلية. ومع مجموعة اللمسات 

السوداء المتوفرة، ستلفت إكسبيديشن XLT المتعّددة االستعماالت 
SUV األنظار بعجالت من األلمنيوم المطلي باللون األسود اللّماع بـ 6 
شعاعات قياس 20 بوصة، ولمسات مطلية باللون األسود اللّماع التي 

تضيف األناقة إلى المظهر الخارجي أحادي اللون.

تمبرالين
مع قوة محّسنة وقدرة على األداء على الطرقات الوعرة، تم تجهيز فورد إكسبيديشن تيمبرالين™ المتعّددة االستعماالت SUV بمحّرك EcoBoost V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 

3.5 لتر الذي يوّلد قوة قدرها 440 حصانًا 4,5 و691 نيوتن متر من عزم الدوران4,5. أما الصفائح السفلية الواقية الفوالذية في األمام والخلف وأسفل الهيكل، فتوفر الحماية 
على أكثر الطرقات صعوبة. كما تساعد في ذلك ممتّصات الصدمات األمامية والخلفية المضبوطة لألداء على الطرقات الوعرة إلى جانب الترس التفاضلي اإللكتروني المحدود 

االنزالق. مع 269 ملم من االرتفاع عن األرض وزوايا اقتراب وابتعاد محّسنة بفضل المصّد األمامي المستوحى من شاحنة الطرقات الوعرة فورد ®F-150 رابتر™، تساعدك 
فورد إكسبيديشن تمبرالين 2022 في القيادة على الطرقات الوعرة وغيرها. ومما ال شك فيه أن تمبرالين يفرض حضوره على الطريق. يمّثل شعار فورد األسود، والمصابيح 

األمامية والخلفية المعّتمة، واللمسات باللون األحمر أمبر قدرة تمبرالين على تقديم أداء مذهل. أما من الداخل، فيتوّفر خياران فريدان لتعزيز المظهر الداخلي.



ليمتد
تم تصميم كل تفصيل في فورد إكسبيديشن® المتعّددة االستعماالت 

SUV ليتناسب مع أهوائك. من الداخل، تستقبلك المقاعد األمامية 
المكسّوة بالجلد والمدفأة والمهّواة مع ميزة ذاكرة السائق المالئمة 
التي تسترجع اإلعدادات المحفوظة، لتوّفر لك الراحة القصوى، بينما 

يتيح لك عمود عجلة القيادة القابل للسحب واإلمالة آليًا والدّواسات 
القابلة للتعديل آليًا تخصيص المساحة الداخلية كما يحلو لك. تفتح فتحة 

السقف البانورامية ®Vista Roof اآللية لتسمح ألشعة الشمس 
بالدخول، وتضيف العتبات الجانبية التي تفتح آليًا لمسة تصميمية 

راقية.

بيرفورمانس ستيلث 
مع مظهر أنيق وقوة محّسنة، تم تجهيز إصدار ستيلث بيرفورمانس 

بمحّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني وعالي القدرة سعة 
3.5 لتر الذي يوّلد قوة قدرها 440 حصانًا1,2 و691 نيوتن متر من عزم 
الدوران1,2. توّفر اللمسات المنتشرة باللون األسود األبنوسي مظهرًا 
أحادي اللون في الخارج، بينما تعكس حروف EXPEDITION على 

غطاء المحّرك، والعجالت الضخمة من األلومنيوم المطلية باللون 
األسود قياس 22 بوصة، ومكابح حمراء مضبوطة لألداء العالي، مدى 

تمّيز هذا الطراز. في الداخل، يوّفر نظام B&O® Unleashed الصوتي 
األفضل في فئته3 مع 22 مكبرًا صوتيًا صوتًا يشعرك وكأنك في قاعة 
للحفالت الموسيقية، في حين أن الدرزات الحمراء الفريدة تضفي طابعًا 

ممّيزًا على المقصورة الداخلية. تشمل التحديثات على تكنولوجيا مساعدة 
السائق القياسية نظام فورد                  ™Co-Pilot360، الذي يتضّمن 

كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة، ونظام دعم الفرملة عند 
الرجوع، ومساعد الركن النشط 2.0. ال شك في أن طراز إكسبيديشن 

ستيلث يقّدم الرفاهية على نطاق واسع.

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير ®J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. 2. القوة الحصانية وعزم 
الدوران هي خصائص مستقلة وال يمكن تحقيقها في الوقت عينه. 3. الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت التقليدية الكبيرة غير الفخمة. 4. يختلف التوفر تبعًا للسوق. 5. ال تقد وأنت 

شارد الذهن أو عند استخدام األجهزة المحمولة. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان. قد ال تعمل بعض المّيزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ال تتوافق كل 
المّيزات مع الهواتف كافة. 6. ميزة بتكلفة إضافية.

ستيلث. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.

ليمتد. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.

بالتينوم ماكس. أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات6.

بالتينوم4
بدءًا بقوة محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 لتر ووصواًل إلى العجالت الضخمة من األلمنيوم المصقول بـ 12 شعاعًا قياس 22 بوصة والعتبات الجانبية 

التي تفتح آليًا، تمّثل فورد إكسبيديشن المتعّددة االستعماالت SUV البراعة بعينها. تعمل شاشة اللمس السعوية LCD قياس 15.5 بوصة، وهي األكبر في فئتها3، على 
تعزيز نظام SYNC® 4 المنّشط صوتيًا5، بينما ترافقها شاشة لإلنتاجية متعّددة األلوان قياس 12.4 بوصة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة. وتوّفر المقاعد األمامية المكسّوة بالجلد 

والمدّفأة والمهّواة ومتعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion راحة تبعث على االسترخاء لكل من السائق والراكب األمامي، بينما تتمّيز مقاعد الصفين األول 
 B&O اآللية، ونظام Vista Roof والثاني بلمسات مثّقبة ومساند مضّربة. ويجتمع كل من سطح لوحة القيادة المغّلف بالجلد، واللمسات الخشبية، وفتحة السقف البانورامية

Unleashed الصوتي مع 22 مكبرًا صوتيًا لجعل مستوى طراز بالتينوم® ممّيزًا للغاية.

Assist 2.0



 عجالت من األلومنيوم المصقول
بـ 12 شعاعًا قياس 22 بوصة

 قياسية في بالتينوم
302A مضّمنة في ليمتد

عجالت من األلومنيوم 
 المصقول

بـ 6 شعاعات قياس 22 بوصة
اختيارية في بالتينوم

عجالت من األلومنيوم المشغول 
 اللّماع قياس 20 بوصة

مع جيوب مطلية باللون الرمادي 
الكربوني الداكن

قياسية في ليمتد

عجالت من األلومنيوم الفاخر المطلي 
باللون األسود قياس 22 بوصة

 قياسية في ستيلث
مضّمنة في مجموعة تجهيزات المظهر       

لطراز ستيلث

 عجالت من األلومنيوم المطلي
باللون األسود األبنوسي قياس 
 Timberline 18 بوصة مع شعار

منقوش  بالليزر
قياسية في تمبرالين

عجالت من األلومنيوم المطلي باألسود 
اللّماع بـ 6 شعاعات قياس 20 بوصة

مضّمنة مع مجموعة اللمسات السوداء 
XLT في

عجالت من األلومنيوم 
 باللون الفّضي اللّماع

قياس 20 بوصة
    XLT 4x4 قياسية في

عجالت من األلومنيوم 
 المشغول قياس 18 بوصة

مع جيوب مطلية باللون الرمادي 
المغناطيسي

XLT 4 x2 و ، XL قياسية في

العجالت

د بعا أل ا
إكسبيديشن®/ ماكس  من الخارج )ملم( 

)4x4( 4x2  
3,342/3,112 قاعدة العجالت 

5,635/5,333 الطول 
)1,936( 1,940/)1,941( 1,945 االرتفاع – يستثني الخيارات 

2,373 العرض – مع المرايا 
2,124 العرض – مع المرايا مطوّية 

)246( 249/)248( 250 الخلوص األرضي األدنى 
971 البروز األمامي 

1,332/1,251 البروز الخلفي 
)20.1  °( 20.3  °/)21.4  °( 21.5  ° زاوية العبور 
)23.7   °( 24.0  ° /)23.3  °( 23.4  ° زاوية االقتراب 
)21.3  °( 21.5  ° /)21.9  °( 22.2  ° زاوية االبتعاد 

إكسبيديشن/ماكس الناحية الداخلية )ملم( 
الصف األول

1,068 حّيز الرأس )األقصى( 
1,115 حّيز الساقين )األقصى( 

1,648 حّيز الكتفين 
الصف الثاني

1,015 حّيز الرأس 
1,053 حّيز الساقين 

 حّيز الساقين
1,081 )مع المقعد معّدل نحو الخلف بالكامل( 

1,647 حّيز الكتفين 
الصف الثالث

950/948 حّيز الرأس 
917 حّيز الساقين 

 حّيز الساقين
1,038 )مع مقعد الصف الثاني معّدل إلى األمام بالكامل( 

1,634/1,630 حّيز الكتفين 
إكسبيديشن/ ماكس السعات )لتر( 

4,871/4,868 سعة مقصورة الركاب  
سعة الحمولة خلف الصف األول3  3,439/2,968
سعة الحمولة خلف الصف الثاني3  2,077/1,627

 سعة الحمولة خلف الصف الثاني
)مع مقعد الصف الثاني معّدل إلى األمام بالكامل(3 2,254/1,800

972/546 سعة الحمولة خلف الصف الثالث3  
 سعة الحمولة خلف الصف الثالث

1,019/593 )مع مقعد الصف الثالث معّدل عموديًا بالكامل(3 

105.2/87.8 خّزان الوقود 

يتم عرض األبعاد والقدرات لمستويات التجهيزات 
األساسية. قد تختلف األبعاد والسعات بحسب الطراز.

المّيزات القياسية

التجهيزات الميكانيكية
SelectShift® ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع وضع

نظام تعليق مستقّل على العجالت األربعة
نظام مغاليق الشبكة النشطة

سّقاطة لسحب المقطورة من الفئة IV مع موّصالت بـ 4 و7 
دبابيس

نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا 
مشابك سحب أمامية ) في نظام الدفع الرباعي فقط(

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
نظام فورد Co-Pilot360: 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، مصابيح أمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي 
باإلنارة العالية، كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ

مصابيح )مع ميزة تشغيل/ إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا عندما 
يخفت ضوء النهار(

مثّبت السرعة
نظام ضبط السرعة على المنحدرات )في نظام الدفع الرباعي 

فقط(
مساعد اإلقالع على التالل

الفرملة بعد وقوع حادث
الفرملة عند الرجوع 

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة
نظام التحّكم بالمقطورة

الراحة والمالءمة
كونسول مركزي في الصف األول مع مسند ذراع وحّيز لألجهزة 

اإللكترونية مزّود بغطاء
مقعد مجّزأ بنسبة 40/60 في الصف الثالث مع ميزة القلب 

PowerFold® والطي اآللي
مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت )عدد 4(

حامالت للمشروبات )عدد 15(
نظام إدارة الحمولة

طبقة واقية وشبكة لحّيز الحمولة
صندوق تبريد في الكونسول المركزي

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
عجلة قيادة مغّلفة بالجلد

كونسول علوي مع فسحة لتخزين النظارات الشمسية
فلتر منّقي للهواء

مرايا جانبية آلية مع مصابيح إنارة األرضية
نوافذ آلية مع ميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة واحدة للصف األول

التشغيل بكبسة زّر
قرص دّوار لنقل الحركة

منافذ USB بميزة الشحن الذكي للصفين األول والثاني )عدد 4(
أزرار ضبط في عجلة القيادة لمثّبت السرعة ونظام الصوت 

ومفاتيح تحّكم بـ 5 اتجاهات
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

السالمة واألمان
نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System مع 

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين2
وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية2

ستائر هوائية جانبية خاصة بنظام  ®Safety Canopy للسالمة2 
مع جهاز استشعار حاالت التدهور

نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ™AdvanceTrac مع ميزة 
)Roll Stability Control™ (  RSC® التحّكم بالميالن
نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار 

االحتياطي(
تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة اآلمنة

نظام اإلنذار المحيطي
نظام ®SecuriLock الكامن ضد السرقة

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

4  دارك ماتر معدني 3  فّضي تكتوني معدني1  أبيض أكسفورد 2  أخضر محّدد معدني

7  أزرق مطلق معدني خفيف وشفاف 61  أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات51  أسود العقيق معدني

من الخارج

من الداخل

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوفرة فعليًا للطالء/ الكسوات. 1. ميزة بتكلفة إضافية. 2. احرص دائمًا على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 3. ترتبط 
الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.

 قماش بلون العقيق األسود / 1-3.5
XL

قماش بلون ديب سايبرس ومادة 
ActiveX مع درزات باللون البرتقالي 

 التانجرين / 4-7 ,2 ,1
  500A ™تمبرالين

كسوة جلدية بلون العقيق          
 األسود / 4-7 ,2

بالتينوم®

قماش بلون العقيق األسود / 1-7

 كسوة جلدية بلون ديب سايبرس
مع درزات باللون البرتقالي التانجرين / 

1, 2, 4-7 
  501A تمبرالين

كسوة جلدية بلون الحجر الرملي    
 الفاتح / 4-7 ,2

بالتينوم

 قماش بلون الحجر الرملي / 1-7

 كسوة جلدية بلون الحجر الرملي / 1-7
ليمتد

 كسوة جلدية بلون كارميلو / 4-7 ,2
بالتينوم

ActiveX™ مادة 
 بلون العقيق األسود / 1-7

كسوة جلدية بلون خشب    
 الماهوغاني / 3-7 ,1

ليمتد

ActiveX™ مادة 
 بلون الحجر الرملي / 1-7

 كسوة جلدية بلون العقيق األسود
 مع درزات باللون األحمر / 3-7 ,1

ستيلث

200A XLT200A XLT
200A XLT200A XLT



 إ
مجموعات التجهيزات

مجموعة التجهيزات 202A: مقعد السائق قابل للتعديل آليًا 
في 10 وضعيات ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آليًا في 

8 وضعيات، يشتمل على مسند آلّي ألسفل الظهر وقابلّية 
اإلرجاع آليًا، ومقاعد الصف األول مدّفأة ومهّواة، ومقاعد الصف 

الثاني قابلة للطي آليًا ومجزأة بنسبة 40/20/40 مع ميزة الطي 
واالنزالق، ومساند للرأس قابلة للطي آليًا في الصف الثالث، 

 ،ActiveX™ ومقاعد الصفين األول والثاني مكسّوة بمادة
ومقعد الصف الثالث مكسّو بالفينيل، وعجلة قيادة مدّفأة، وعمود 

عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة آليًا، ودّواسات قابلة للتعديل 
آليًا، وميزة الذاكرة لمقعد السائق، وعمود نظام التوجيه، ودّواسات 

ومرايا جانبية، ونظام الوصول الذكي لألبواب األربعة، ونظام 
التشغيل عن ُبعد، وإضاءة محيطية، ومأخذ للطاقة قوة 240 

فولت، ولمسات من الكروم للعتبات الجانبية، ومرايا جانبية قابلة 
للطي آليًا، وباب صندوق آلي، ولوحة مفاتيح SecuriCode غير 

مرئية، ومنصة شحن السلكي
مجموعة التجهيزات 302A: عجالت من األلمنيوم المصقول بـ 12 إ

شعاعًا قياس 22 بوصة، شبكة بلون متباين مع تصاميم من الكروم 
 Co-Pilot360 األحمر، وعتبات جانبية تفتح آليًا، ونظام فورد

Assist 2.0
مجموعة التجهيزات 501A: مقاعد الصف األول مدّفأة ومهّواة، إ

ومقاعد الصف الثاني قابلة للطي آليًا ومجزأة بنسبة 40/20/40 
مع ميزة الطي واالنزالق، ونظام B&O الصوتي مع 12 مكبرًا 

صوتيًا ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، وتقنية الراديو الرقمي 
HD Radio1، وشاشة لمس سعوية LCD قياس 15.5 بوصة 

مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى،  وشاشة 
لإلنتاجية متعّددة األلوان قياس 12.4 بوصة، وإضاءة محيطية، 

وفتحة سقف بانورامية Vista Roof، وميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة 
واحدة لنوافذ الصف الثاني، وفرش لألرضية محّسنة، ومّساحات 

للزجاج األمامي متحّسسة للمطر، ومرآة جانبية تلقائية التعتيم لجهة 
Co-Pilot360 Assist 2.0 السائق، ونظام فورد

مجموعة تجهيزات اللمسات السوداء3: عجالت من األلومنيوم إ
المطلي باللون األسود اللّماع بـ 6 شعاعات قياس 20 بوصة، 

ومقاعد بلون العقيق األسود، وصفائح سفلية أمامية واقية 
ومصّد خلفي باللون األسود اللّماع )مع الطالء الخارجي بلون أسود 

العقيق المعدني فقط(
مجموعة تجهيزات المالءمة: نظام التشغيل عن ُبعدإ

مجموعة تجهيزات المظهر لطراز ستيلث )مجموعة تجهيزات إ
303A(5: عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي باللون األسود 

قياس 22 بوصة، ونظام تعليق مضبوط لألداء الرياضي، وشبكة 
باللون األسود األبنوسي، ولمسات تزيينية لعتبات جانبية تفتح 

آليًا وباب الصندوق الخلفي، ومصّد خلفي باللون األسود، وسكك 
جانبية للحاملة السقفية، وشعارات، وأطر للمصابيح األمامية 

والخلفية، وكونسول مركزي بأسلوب رياضي، وفرش لألرضية في 
الصفين األول والثاني، ودرزات داخلية فريدة باللون األحمر، ونظام 

Co-Pilot360 Assist 2.0 فورد فورد
مجموعة تجهيزات التراث: لمسات تزيينية باللون األسود األبنوسي إ

للشبكة وباب الصندوق الخلفي، وأغطية للمرايا الجانبية بلون 
الهيكل

1. تختلف الوظائف تبعًا للسوق. 2. تنطبق القيود. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على المزيد من المعلومات. 3. ال تضع فرش إضافية لألرضية أو أي غطاء آخر فوق فرش األرضية األصلية. 4. اكسسوار مرّخص 
من قبل فورد. 5. يختلف التوفر تبعًا للسوق.

 ق ق ق
الحركة المحّركات وهيكليات نظام نقل 

محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.5 
لتر )380 حصانًا( مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي

محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة ق
3.5 لتر )400 حصان( مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل 

التلقائي
محّرك EcoBoost® V6 عالي القدرة ثنائي الشحن قق

التوربيني سعة 3.5 لتر )440 حصانًا( مع تكنولوجيا التوقف 
والتشغيل التلقائي

 نظام الدفع بالعجالت الخلفية )RWD(ققققق
)يشتمل على 5 أنماط قيادة قابلة لالختيار(

 نظام دفع رباعي  )4WD(إإإقإإ
)يشتمل على نظام التحّكم بالدفع ®Control Trac مع 
 ،)eLSD(  3.73 ترس تفاضلي محدود االنزالق بنسبة

ونظام القيادة بحسب التضاريس مع 7 أنماط قيادة قابلة 
لالختيار، ونظام ضبط السرعة على المنحدرات، وصفائح 

سفلية واقية(

قق
الميكانيكية التجهيزات 

نظام عادم مزدوج
ممتصات صدمات فاخرة أمامية وخلفية للطرقات الوعرة ق

ونظام تعليق للطرقات الصعبة مع زيادة االرتفاع عن األرض
نظام فورد للتحّكم بالمسار ™Trail Controlق
رادييتر متينق

نظام تعليق مضبوط لألداء الرياضيق

نظام تعليق مع التخميد المتكّيف باستمرار CCD مع المعاينة قإإ
المسبقة للطرقات

 ق ق م

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد 
Co-Pilot360: مثّبت السرعة  Assist+ نظام فورد
التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائي ونظام 

البقاء في وسط خط السير، والمساعد عند التقاطع، وأجهزة 
االستشعار في األمام، ومساعد الكشف عن الزوايا غير 

المرئية، ونظام المالحة1
Co-Pilot360: كاميرا بزاوية ققمم Assist نظام فورد 2.0

360 درجة مع رؤية مجّزأة وبخاخات رش أمامية وخلفية، 
ومساعد الركن النشط 2.0 ، ونظام دعم الفرملة عند الرجوع

مّساحات الزجاج األمامي متحّسسة للمطرقققم
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المظهر

سكك جانبية للحاملة السقفية باللون األسود وأغطية 
للمرايا الجانبية، ومقابض أبواب بلون الهيكل ولمسات 

تزيينية لباب الصندوق الخلفي
شبكة من الكروم، وأغطية للمرايا الجانبية بلون الهيكل، ق

وسكك جانبية للحاملة السقفية باللون األسود
شبكة باللون الرمادي الكربوني الداكن ولمسات تزيينية لباب ق

الصندوق الخلفي، ومشابك سحب باللون األحمر أمبر، 
وسكك جانبية للحاملة السقفية باللون األسود، وشعارات 

Timberline الخارجية
شبكة من الكروم، ولمسات تزيينية لباب الصندوق الخلفي، ق

وإطارات لمصابيح الضباب، وسكك جانبية للحاملة السقفية 
بلون فاتح مع أغطية طرفية باللون األسود، وأغطية للمرايا 

الجانبية بلون الهيكل
شبكة باللون األسود األبنوسي ولمسات تزيينية لباب ق

الصندوق الخلفي، ومصّد خلفي باللون األسود، وسكك 
جانبية للحاملة السقفية، وشعارات، وأطر للمصابيح 

األمامية والخلفية
منخل الشبكة باللون الفّضي، وأغطية للمرايا الجانبية من ق

األلومنيوم الساتيني؛ وسكك جانبية للحاملة السقفية من 
الكروم؛ ومقابض لألبواب بلون الهيكل مع لمسات من 

األلمنيوم الساتيني؛ وشعار PLATINUM الخارجي
عتبات جانبية مثّبتةقققق

عتبات جانبية تفتح آليًاققم

مصابيح أمامية عاملة بتقنية LEDقق

مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع إضاءة ممّيزةقققق

مصابيح للضباب عاملة بتقنية LEDقققققق

اإلضاءة في محيط المركبةقق

مصابيح خلفية عاملة بتقنية LEDققق

لوحات عتبات الصعود لألبواب األمامية من األلومنيوم ق
المحفوف

 ق ق

والمالءمة الراحة 
مقاعد مقّعرة في الصف األول، مع مقعد السائق قابل 

للتعديل آليًا في 8 وضعيات ومقعد الراكب قابل للتعديل 
يدويًا في 4 وضعيات

عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة يدويًاقق

مقاعد الصف الثاني قابلة للطي ومجزأة بنسبة ققق
40/20/40 مع ميزة انزالق المقعد األوسط 

®CenterSlide وميزة اإلرجاع يدويًا

منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي في الصف الثالث ققققق
)عدد 4(

مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفيةققققق

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطقق

نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثالثي المناطقققققق

مقاعد مقّعرة في الصف األول، مع مقعد السائق قابل ققققم
للتعديل آليًا في 10 وضعيات ومقعد الراكب قابل للتعديل 

آليًا في 8 وضعيات، بما في ذلك مسند آلي ألسفل 
الظهر مع ميزة اإلرجاع

منفذ للطاقة بقّوة 220 فولتققققم

ميزة الذاكرة لمقعد السائق، وعمود نظام التوجيه، ققققم
ودّواسات ومرايا جانبية

دّواسات قابلة للتعديل آليًاققققم

مساند للرأس قابلة للطي آليًا في الصف الثالثققققم

مرايا جانبية قابلة للطي آليًا مع آلية الطي التلقائي، ققققم
ومصابيح تأشير لالنعطاف مضّمنة

عمود عجلة قيادة قابل للسحب واإلمالة آليًاققققم

نظام التشغيل عن ُبعدققققم

منصة شحن السلكيققققم

عجلة قيادة مدفأةقققإم

مقاعد الصف الثاني قابلة للطي آليًا ومجزأة بنسبة ققققم
40/20/40 مع ميزة الطي واالنزالق، وميزة انزالق 

CenterSlide2 المقعد األوسط
نظام التحكم النشط بالضجيج المعّزز وصوت محّرك معّززقق

فتحة السقف البانورامية اآللية Vista Roof®2قققإإ

مقاعد الصف األول مدفأة ومهّواةقققمم

إضاءة محيطيةقققمم

باب الصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدمقققق

مرآة جانبية تلقائية التعتيم لجهة السائققققم

ميزة الفتح/ اإلغالق بكبسة واحدة لنوافذ الصف الثانيقققم

نظام التحّكم النشط بالضجيجقق

فرش لألرضية من السّجاد محّسنة للصفين األول والثانيققق

مقاعد الصف األّول متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر إ
Active Motion®

فرش لألرضية فريدة في الصفين األول والثانيق
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ققققم

السالمة واألمان

نظام الوصول الذكي لألبواب األربعة
مجموعة تجهيزات السالمة المتطّورة )تشتمل على نظام ققققم

®SecuriLock الكامن للحماية من السرقة وأجهزة استشعار 

الميالن/ االقتحام(
لوحة مفاتيح التحّكم ®SecuriCode  للدخول بال مفتاحققققم

 ق ق ق ق ق
االتصال والترفيه

نظام SYNC® 4 مع شاشة لمس سعوية LCD قياس 
12 بوصة مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم 

 ،Applink®   بالمحتوى، واتصال السلكي بالهاتف، وبرنامج
وتوافق السلكي مع تطبيق  ®Apple CarPlay، وتوافق 

السلكي مع  ™Android Auto، ودليل المالك الرقمي
راديو AM/FM ستيريو مع 6 مكبرات صوتية والقدرة على ققق

MP3 تشغيل ملفات
نظام مالحة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير قققإإ

والتصغير1
نظام  SYNC® 4 مع شاشة لمس سعوية LCD قياس قإإم

15.5 بوصة مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم 
 ،Applink بالمحتوى، واتصال السلكي بالهاتف، وبرنامج
وتوافق السلكي مع تطبيق Apple CarPlay، وتوافق 

السلكي مع Android Auto، ودليل المالك الرقمي، 
وبطاقات تفاعلية في لوحة القيادة، وملفات شخصية

نظام ®B&O الصوتي مع 12 مكبرًا صوتيًا ومضّخم لدرجات قم
HD Radio™1 الصوت المنخفضة، وتكنولوجيا بث الراديو

نظام B&O Unleashed الصوتي مع 22 مكبرًا صوتيًا قق
ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة، وتكنولوجيا الراديو 

HD Radio1 الرقمي
شاشة خاصة باإلنتاجية قياس 8 بوصات في لوحة ققققق

العّدادات ومؤشرات القيادة
شاشة خاصة باإلنتاجية متعّددة األلوان قياس 12.4 قإإم

بوصات في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

إإإإإإ

الخيارات2
فرش ذو وجهين ألرضية حّيز الحمولة الخلفي

 بطانات لألرضية للصفين األول والثانيإإإإقإ
)تشتمل على فرش لألرضية قياسية(3

نظام ترفيه في مسنَدي الرأس في المقعد الخلفي4إإإإإ
نظام إدارة حّيز الحمولة المتطّورقإإإ

1 س
ماك

 /®
وم

تين
ال

ب
ث

تيل
س

تد
يم

ل
™
ن

الي
بر

تم
س

ماك
 /X

LT
س

ماك
 /X

L

1 س
ماك

 /®
وم

تين
ال

ب
ث

تيل
س

تد
يم

ل
™
ن

الي
بر

تم
س

ماك
 /X

LT
س

ماك
 /X

Lق: قياسي

ا: اختياري

م: من ضمن مجموعة التجهيزات
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تمبرالين. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.

ثالجة في الكونسول المركزي1

أ. يتم عرض ثالجة الكونسول مغلقة

ب. يتم عرض ثالجة الكونسول مفتوحة

ج. تفاصيل أزرار ثالجة الكونسول
accessories.ford.com  |  يمكنك شراء المجموعة الكاملة عبر موقع

ستيلث. دارك ماتر معدني. تجهيزات متوفرة.
1. اكسسوار مرّخص من قبل فورد.

إن فورد وOval Device، وميزة التدليك المستمّر Active Motion، وActiveX، ونظام التحكم اإللكتروني بالثبات AdvanceTrac، وبرنامج AppLink، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 
BLIS، وميزة انزالق المقعد األوسط CenterSlide، ونظام التحّكم بالدفع Control Trac، ونظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel، وEcoboost، وإكسبيديشن، وF-150، ونظام فورد  

 Personal Safety ونظام السالمة الشخصية ،MyKey وميزة المفتاح المبرمج ،Hill Descent Control ونظام ضبط السرعة على المنحدرات ،Trail Control ونظام التحكم بالمسار ،Co-Pilot360
System، وبالتينوم، وميزة الطي اآللي PowerFold، ورابتر، وميزة التحكم بالميالن RSC، ونظام Safety Canopy، ولوحة مفاتيح التحّكم SecuriCode، ونظام SecuriLock، وناقل الحركة 
SelectShift، ونظام SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث، ونظام المزامنة SYNC، ونظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management System، وتمبرالين، 

وفتحة السقف Vista Roof، وغيرها من العالمات التجارية ذات الصلة هي عالمات تجارية لشركة فورد موتور كومباني.
إّن          إّن Apple وApple CarPlay هما عالمتان تجاريتان لشركة .Apple Inc، مسّجلتان في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.   .Google هما عالمتان تجاريتان لشركة  Android Autoو Android إّن
BANG & OLUFSEN وB&O هما عالمتان تجاريتان مسّجلتان لمجموعة Bang & Olufsen. تم الترخيص من قبل شركة هارمان بيكر أوتومتيف سيستمز المحدودة المسؤولية. جميع الحقوق محفوظة. 

.iBiquity Digital Corporation هي عالمة تجارية خاصة بشركة HD Radio تقنية البث
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 بصفتنا وكيل فورد المحلي، نفتخر بخدمتك اآلن وفي المستقبل.

بدءًا من القيادة التجريبية للمركبات وعروض المنتجات ووصواًل إلى الخدمة 

والصيانة المخّصصة، إننا ملتزمون بتقديم تجربة خاصة بملكية فورد تفوق 

توّقعاتك.
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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.

جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومباني 2022.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. 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. تم التحقق من صحة مزاعم 

»األفضل في الفئة« بالمقارنة مع المعلومات التنافسية المتاحة في وقت إصدار هذا الكتّيب.
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 اكسسوارات فورد 

عة لالكسسوارات. كما أّن االكسسوارات  األصلّية. وُيشار إلى أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ المرّخصة من فورد FLA مصمَّ

الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي للحصول على تفاصيل و/ أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.


