
E X P L O R E R إكسبلورر



Built for life’s adventures. مصّممة لمغامرات الحياة.

2

ST. Atlas Blue. ST Street Pack. Available equipment.  .تجهيزات متوّفرة .ST أزرق أطلس. مجموعة تجهيزات الشارع .ST

INTRODUCING THE FORD EXPLORER.
The name says it all: EXPLORER. And it does just that – empowering adventure-seekers and active 
families to pack up their gear, load up the gang, and head out. When the 4-door EXPLORER and 2-door 
EXPLORER Sport debuted nearly 3 decades ago, these category-defining vehicles created a new way 
to travel.

In that time, you’ve shared your experiences with us. And we’ve taken that input to heart. Your needs, 
wants and desires helped us craft this latest generation of the SUV that started it all. And as with those 
that came before it, we poured our passion, expertise and knowledge into building an EXPLORER that’s 
made for you – and your family.

Built for life’s adventures.

نقّدم لك فورد إكسبلورر.
اسمها خير دليل على خصائصها: إكسبلورر. أي المركبة المستكشفة، وهذا ما تقوم به – فهي تسمح لعشاق المغامرات والعائالت 

التي تحب القيام باألنشطة الخارجية، بتوضيب أغراضهم، والصعود على متنها واالنطالق. عندما تم طرح إكسبلورر بـ 4 أبواب 
وإكسبلورر سبورت ببابين منذ قرابة 30 عامًا في األسواق، أّدت هذه المركبات الرائدة في الفئة إلى ابتكار وسيلة جديدة للتنقل.

خالل ذاك الوقت، شاركتم تجاربكم معنا، وأصغينا إلى مالحظاتكم بكل طيبة خاطر. ساعدتنا احتياجاتكم ومتطّلباتكم ورغباتكم في صقل 
الجيل الجديد من السيارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV التي شّكلت بداية كل شيء. وكما في الطرازات السابقة، وضعنا 

شغفنا وخبرتنا ومعرفتنا لبناء سيارة إكسبلورر مصنوعة من أجلك – ومن أجل عائلتك.
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Adventure is calling – here is your answer.
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Available equipment and aftermarket accessories shown. Availability varies by market. For clarification, please visit your local Ford Distributor. 1Horsepower rating based on premium fuel per SAE J1349® standard. Your 
results may vary.

يتم عرض التجهيزات واالكسسوارات المتوّفرة التي يتم تثبيتها بعد شراء المركبة. يختلف التوّفر تبعًا للسوق. للتوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي. 1تستند تصنيفات القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق 
تصنيف ® J1349 القياسي الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك.

هل تناديك المغامرة؟ هنا الجواب.

XLT | 18" 5-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum Wheels

LIMITED HYBRID | 20" 10-Spoke Aluminum Wheels
ليمتد هايبريد | عجالت من األلومنيوم بـ 10 شعاعات قياس 20 بوصة

ناقل حركة بـ 10 سرعات
يقّدم االستجابة السلسة واألداء الموثوق في كل رحلة.

أنماط قيادة
تسمح لك هذه السيارة باختيار النمط الذي يالئم الطريق. يتمّيز نظام 
الدفع الرباعي المتوّفر مع نظام القيادة بحسب التضاريس بـ 7 أنماط 

قيادة قابلة لالختيار )بما في ذلك نمط الثلوج/ الرمال الكثيفة(.

خيارات للقوة المحّركة
اختر التي تالئمك. ما من »قياس واحد يالئم الجميع« مع 

طرازات إكسبلورر.

400 حصان1
يحّق لطراز ST التباهي بنفسه. مع محّرك EcoBoost® V6 ثنائي الشحن التوربيني 

سعة 3.0 لتر الذي يتمتع بقوة 400 حصان و415 رطل-قدم من عزم الدوران، يعد 
هذا الجيل من إكسبلورر® السيارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV األقوى على 

اإلطالق من فورد.

SPEED TRANSMISSION
Delivering a smooth responsiveness and 
confident performance on every drive.

DRIVE MODES
Let you match the mode to the road. Available 4WD with 
the Terrain Management System™ features 7 Selectable 
Drive Modes (including a Deep Snow/Sand mode).

POWERTRAIN CHOICES
Choose the one that best suits you. There’s no 
“one size fits all” with the EXPLORER lineup.

400 HP1

When it comes to bragging rights, ST has them. With a twin-turbo  
3.0L EcoBoost® V6 engine that boasts 400 hp and 415 lb. -ft. of torque, 
this generation Explorer® SUV is the most powerful Ford Explorer ever.

ST | 21" Aluminum Wheels
ST | عجالت من األلومنيوم قياس 21 بوصة

XLT | عجالت من األلومنيوم المطلي بالفضي اللماع 
بـ 5 شعاعات قياس 18 بوصة



االستفادة من الوظائف بأفضل شكل.

خدمات السلكية
تسمح لك منصة شحن السلكّي متوّفرة1 

موجودة أمام متكأ ذراع الكونسول المركزي 
بشحن هاتفك من دون أسالك، وإبقائه في 

متناولك.
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12.3"
DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER
Lets you configure the look and function of the gauges you use most
frequently. The 7 Selectable Drive Modes of the Terrain Management
System™ are confirmed here by beautiful 3D animation. Standard on ST

12
HIGH-PERFORMANCE SPEAKERS
Can transform 780 watts of digitally 
processed sound from the available B&O 
Sound System into pure audio bliss.

UP TO

DIAL IN SIMPLICITY
A simple turn of the nicely calibrated 
rotary gear shift dial moves the 
10-speed automatic transmission 
easily from Park to Reverse to Drive.

GO WIRELESS
An available wireless charging pad1

positioned conveniently in front of 
the center console armrest lets your 
phone charge cord-free, yet stay 
within reach.

لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية12.3
تسمح لك بتخصيص مظهر ووظيفة المؤشرات التي غالبًا ما تستخدمها. يتّم تأكيد أنماط 
القيادة الـ 7 القابلة لالختيار ضمن نظام القيادة بحسب التضاريس من خالل رسوم ثالثية 

ST األبعاد. قياسية في

12
مكّبرًا صوتيًا عالي األداء

تستطيع هذه المكّبرات الصوتية تحويل 780 واط من 
الصوت المعالج رقميًا من نظام الصوت B&O المتوّفر 

إلى صوت نقي تطرب له اآلذان.

حتى

بوصة

البساطة في القرص الدّوار
تسمح لك حركة بسيطة من القرص الدّوار بنقل 

ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ 10 سرعات من 
وضعية الركن، إلى الرجوع إلى الخلف، إلى 

القيادة.

Functionality at its best.

1Qi wireless charging may not be compatible with all phones. 1الشحن الالسلكّي Qi قد ال يكون متوافقًا مع األجهزة الجّوالة كافة.
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CLEAN IT EASILY
Place muddy or dirty items on the
washable side of the available reversible 
load floor. Then simply remove it and wash 
it clean with ease.

MAX. INTERIOR 
DIMENSIONS (mm)
 1st / 2nd / 3rd row
Headroom: 1,035 / 1,028 / 988
Leg room: 1,093 / 991 / 817
Hip room: 1,504 / 1,501 / 1,038
Shoulder room: 1,570 / 1,573 / 1,388

As spacious as it is sophisticated. فسيحة ومتطّورة.

Settle in to one of the 1st- or 2nd-row seats and you’ll 
quickly see that FORD EXPLORER® is as big on space 
as it is on comfort. With room for up to 7, passengers 
will appreciate the expansive space on long trips – or 
on quick spins around the block. Get maximum cargo 
room by folding the 2nd- and 3rd-row seats flat. With 
the available PowerFold® feature, folding them down 
is as simple as pressing a button. 

Life is full. EXPLORER gives you room to enjoy 
everything in it. 

حين تجلس في مقاعد الصف األول أو الثاني، ستالحظ على الفور مقدار 
المساحة والراحة الذي توّفره فورد إكسبلورر®. ومع وجود حّيز كاٍف لـ 7 
أشخاص، سيقّدر الركاب المساحة الشاسعة في الرحالت الطويلة – أو 
في الجوالت السريعة في الحّي. احصل على أقصى حّيز للحمولة من 

خالل طي مقاعد الصف الثاني والثالث وتسطيحها. ومع ميزة الطي اآللي 
®PowerFold المتوّفرة، يمكنك ببساطة طي المقاعد بكبسة زّر. 

MAX. INTERIOR 
CAPACITIES (liters)
Passenger volume: 4,323
Cargo volume behind 1st row: 2,486
Cargo volume behind 2nd row: 1,356
Cargo volume behind 3rd row: 515

تنظيف سهل
ضع األغراض الموحلة أو الوسخة على الجهة القابلة 

للغسل ألرضية التحميل المتوّفرة ذات الوجهين.
 ثّم انزعها بكل بساطة واغسلها بسهولة.

اشحن أجهزتك أينما كنت
 USB-A تتوّفر 8 مآخذ للطاقة، بما في ذلك منفذان

ومنفذان USB-C، في مقصورة سيارة إكسبلورر 
لمساعدة الجميع على إبقاء أجهزتهم مشحونة وجاهزة 

لالستعمال.

القصوى  الداخلية  األبعاد 
)ملم( 

الثالث  / الثاني   / الصف األول   
988  /  1028  / حّيز الرأس:           1035 
817  /  991  / حّيز الساقين:           1093 

1038  /  1501  / حّيز الردفين:           1504 
1387  /  1573  / حّيز الكتفين:           1570 

القصوى  الداخلية  السعات 
)لتر(  

4,323 سعة مقصورة الركاب:    
2,486 سعة الحمولة خلف الصف األول:   
1,356 سعة الحمولة خلف الصف الثاني:  

515 سعة الحمولة خلف الصف الثالث:  

STAY CHARGED
Up to 8 available powerpoints, including 
2 USB-A and 2 USB-C ports, are located 
throughout the EXPLORER interior to 
help keep everyone’s devices charged 
and ready to go.

U.S. model shown. Availability varies by market. Please check with your Distributor for current product information. يتم عرض طراز أمريكي. يختلف التوّفر تبعًا للسوق. ُيرجى مراجعة الوكيل المحلي للحصول على معلومات حول المنتجات الحالية.

ثمة مساحة للجميع. إكسبلورر تفسح لك المجال لالستمتاع بكل لحظة. 



 

Wheels .Make it yoursالعجالت
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أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات1,2
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أحمر رابيد معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1,2
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أزرق أطلس2
 ST،ليمتد ،XLT،متوّفر في الطراز األساسي

EXTERIOR

أسود العقيق2
 ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

1 2 3

5

أبيض أكسفورد
متوّفر في الطراز األساسي، XLT، ليمتد 

Oxford White
Available on Base, XLT, Limited 

Star White Metallic Tri-coat1,2

Available on XLT, Limited, ST 
Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1,2

Available on XLT, Limited, ST 

Atlas Blue2

Available on Base, XLT, Limited, ST 
Stone Blue1,2

Available on XLT, Limited, ST 

Agate Black2

Available on Base, XLT, Limited, ST 

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.
Colors are representative only. See your Distributor for actual paint/trim options. 1 Additional charge. 2Metallic.

18" 5-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum
(Standard on Base 100A)

18" Painted Aluminum
(Standard on XLT 200A)

20" Premium Painted Aluminum
(Standard on XLT 202A and LTD 301A)

21" Aluminum
(Standard on ST 401A)

أزرق حجري 1،2
ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

عجالت من األلومنيوم المطلي بالفضي اللماع   
بـ 5 شعاعات قياس 18 بوصة

) 100A قياسية في الطراز األساسي(

عجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة
) XLT  200A قياسية في الطراز األساسي(

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس 20 بوصة
) 301A وليمتد XLT 202A قياسية في(

عجالت من األلومنيوم قياس 21 بوصة
)ST 401A قياسّية في(

Choosing the color and trim for your EXPLORER is an opportunity 
to personalize your selection.

خّصصها لتناسب شخصيتك.
اختيار اللون ومستوى التجهيزات لسيارة إكسبلورر هو فرصة إلضفاء طابع 

شخصي على سيارتك.

من الخارج

Iconic Silver2

Available on Base, XLT, Limited, ST 

فضي أيقوني2
ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

رمادي كربوني2
ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

أحمر ديب جويل معدني مع طالء خفيف وشفاف1,2
ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

Carbonized Gray2

Available on Base, XLT, Limited, ST

Deep Jewel Red Metallic Tinted Clearcoat1,2

Available on XLT, Limited, ST

Forged Green2

Available on Base, XLT, Limited, ST

أخضر محّدد 1,2
ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

7 – مقاعد من مادة ActiveXTM بلون الحجر الرملي
XLT متوّفر في

8 – مقاعد من مادة ActiveXTM باللون األسود 
األبنوسي

XLT متوّفر في

7 – ActiveX™ Sandstone Seating Material
Available on XLT

8 – ActiveX Ebony Seating Material
Available on XLT

4 – جلد بلون الحجر الرملي
متوّفر في ليمتد

5 – جلد باللون األسود األبنوسي
ST ،متوّفر في ليمتد

1 – قماش بلون الحجر الرملي
متوّفر في الطراز األساسي

2 – قماش بلون الحجر الرملي
XLT متوّفر في

INTERIOR

3 – قماش باللون األسود األبنوسي
XLT متوّفر في

1 – Sandstone Cloth
Available on Base

4 – Sandstone Leather
Available on Limited

2 – Sandstone Cloth
Available on XLT

5 – Ebony Black Leather
Available on Limited, ST

3 – Ebony Cloth
Available on XLT

من الداخل 

6 – جلد باللون األسود األبنوسي مع لمسات 
مثّقبة مكروية ودرزات سيتي سيلفر المتباينة

ST متوّفر في

6 – Ebony Leather with Micro-Perforated Inserts
and City Silver Accent Stitching
Available on ST

XLT
 ليمتد

STBASE LIMITED
 الطراز 

األساسي
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20" 10-Spoke Aluminum
(Standard on LTD 310A)

عجالت من األلومنيوم قياس 20 بوصة 
بـ 10 شعاعات

) 310A قياسية في ليمتد(

U.S. model shown. يتم عرض طراز أمريكي.



EXPLORER
BASE 
100A

XLT 
200A

XLT 
202A

LIMITED 
301A

LIMITED 
310A

ST 
401A

Powertrain Availability
3.3L Ti-VCT V6 Petrol 10-speed A/T; Power – 285HP; Torque – 353Nm Std - - - - -
2.3L EcoBoost® I-4 Petrol 10-speed A/T; Power – 300HP; Torque – 420Nm Opt Std Std Std - -
3.3L Hybrid V6 Petrol 10-speed A/T; Power – 318HP; Torque – 437Nm - - - - Std -
3.0L EcoBoost V6 Petrol 10-speed A/T; Power – 400HP; Torque – 563Nm - - - - - Std
Drive Configuration RWD / 4WD RWD / 4WD RWD / 4WD 4WD RWD 4WD

Steering
Electric Power-Assisted Steering (EPAS) Std Std Std Std Std Std

Suspension
Independent MacPherson strut front; independent multilink rear Std Std Std Std Std Std
Front and rear stabilizer bars Std Std Std Std Std Std

Wheels
18" 5-spoke Sparkle Silver-painted Aluminum Std - - - - -
18" painted Aluminum - Std - - - -
20" premium painted Aluminum - - Std Std - -
20" 10-spoke Aluminum - - - - Std -
21" Aluminum - - - - - Std

Exterior
Door handles (paint) MIC Paint Paint Paint Paint Paint
Body-color bumpers – front and rear Std Std Std Std Std Std
LED tail lamps Std Std Std Std Std Std
Roof rails - Std Std Std Std Std
High-series brakes - - - - Std -
Grille with chrome bars - Std Std Std Std -
LED fog lamps - - Std Std Std Std
Skid plate elements – front and rear - - - Silver Silver Gloss Black
LED signature lighting - Std Std Std Std Std
Liftgate Power Power Power Hands-free Hands-free Hands-free
Privacy glass Std Std Std Std Std Std
Mirrors, sideview – power, black Std Std Std - - -
Mirrors, sideview – power-folding with autofold, LED turn signal indicator, security approach lamps,  
driver/passenger side memory,  and gloss black caps - - - Std Std Std

Interior
Auto Stop/Start (2.3L and 3.0L EcoBoost engines only) Std Std Std Std - Std
A/C Tri-zone Tri-zone Tri-zone Tri-zone Tri-zone Tri-zone
Cruise control Std Std - - - -
Adaptive Cruise Control and Forward Collision Warning with Brake Support - - Std Std Std Std
Illuminated visor vanity mirrors – driver and front passenger Std Std Std Std Std Std
Cluster productivity screen 4.2" 6.5" 6.5" 6.5" 6.5" 12.3"
Rotary gear shift dial Std Std Std Std Std Std
Powerpoints (12V) 5 4 4 3 3 3
Steering column – tilt/telescoping Manual Manual Manual Power Power Power
Steering-wheel-mounted controls – 5-way, audio, cruise controls Std Std Std Std Std Std
Airbags – first row: driver and passenger dual-stage front, front seat, side and driver/
passenger knee — all rows: Safety Canopy® side-curtain with rollover sensor 8 8 8 8 8 8

Day/night rear-view mirror Manual Manual Manual Auto Auto Auto
Headlamps LED LED LED LED LED LED
BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert Std Std Std Std Std Std
Rear-view camera Std Std Std - - -
360-degree camera - - - Std Std Std
Leather-wrapped steering wheel - Std Std Std Std Std
Perimeter alarm - Std Std Std Std Std
Power-opening panoramic roof - - Std Std Std Std
Ambient lighting - - - Std Std Std
Door-sill scuff plates with bright inserts, front - - - Std Std -
Electric parking brake Std Std Std Std Std Std



EXPLORER
BASE 
100A

XLT 
200A

XLT 
202A

LIMITED 
301A

LIMITED 
310A

ST 
401A

Interior (cont.)
Seats Cloth Cloth ActiveX Leather Leather Leather
Front heated and ventilated - - - Std Std Std
Memory driver’s seat - - - Std Std Std
Second-row armrest and dual cupholders - - - Std Std Std
PowerFold® third-row seat (folds flat) - - - Std Std Std
Power-adjustable driver’s seat 8-way 10-way 10-way 10-way 10-way 10-way
Power-adjustable passenger seat - 4-way 8-way 8-way 8-way 8-way

Driver-Assist Technology
Auto-on/off headlamps Std Std Std Std Std Std
Hill Start Assist Std Std Std Std Std Std
LCD screen in center stack 8" 8" 8" 8" 8" 8"
Apple CarPlay®/Android AutoTM/AppLink® 3.0 Std Std Std Std Std Std
Navigation - - Std Std Std Std
USB ports 2 4 4 4 4 4
Reverse sensing system Std Std Std Std Std Std
Forward sensing system - - - Std Std Std
Active Park Assist 2.0 - - - - - Std
Lane-keeping System Std Std Std Std Std Std
Rain-sensing wipers (front only) - - - Std Std Std
Auto high-beam headlamps Std Std Std Std Std Std
Auto hold Std Std Std Std Std Std
Pedestrian detection Std Std Std Std Std Std
Forward collision warning Std Std Std Std Std Std
Dynamic brake support Std Std Std Std Std Std
Post-collision braking Std Std Std Std Std Std
Intelligent Oil-Life Monitor® Std Std Std Std Std Std
Lane centering - - Std Std Std Std
Evasive steering assist - - Std Std Std Std
Wireless charging pad - - - Std Std Std
Pedestrian alert sounder - - - - Std -
Reverse brake assist - - - - - Std

Functionality
Keyless-entry integrated key Std - - - - -
Intelligent Access with push-button start - Std Std Std Std Std
SecuriCode™ – keyless-entry keypad - - Std Std Std Std
Remote start system - - Std Std Std Std
220V A/C power - - - Std Std Std
Sport-tuned suspension - - - - - Std
Hill Descent ControlTM (4WD only) Std Std Std Std - Std
Terrain Management SystemTM Std Std Std Std - Std
Active noise cancellation - - - - Std -

Audio & Entertainment
x6 speakers Std Std Std - - -
Branded audio with x12 speakers - - - Std Std Std
Dual-headrest rear seat entertainment system - - Opt Opt Opt Opt

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



إكسبلورر
الطراز 

 األساسي
100A

XLT 
 200A

XLT 
 202A

 ليمتد
 301A 

 ليمتد
 310A 

ST 
 401A

القوى المحّركة المتوّفرة
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.3 لتر عامل بالبنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات؛ القوة – 285 حصانًا؛ 

-----ميزة قياسيةعزم الدوران – 353 نيوتن متر

محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.3 لتر عامل بالبنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات؛ القوة – 300 حصان؛ 
--ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة اختياريةعزم الدوران – 420 نيوتن متر

محّرك V6 هجين سعة 3.3 لتر عامل بالبنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات؛ القوة – 318 حصانًا؛ عزم 
-ميزة قياسية----الدوران – 437 نيوتن متر

محّرك EcoBoost V6 سعة 3.0 لتر عامل بالبنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات؛ القوة – 400 حصان؛ 
ميزة قياسية-----عزم الدوران – 563 نيوتن متر

نظام دفع خلفي / تنسيق الدفع
نظام دفع رباعي

نظام دفع خلفي / 
نظام دفع رباعي

نظام دفع خلفي / 
نظام دفع رباعينظام دفع خلفينظام دفع رباعينظام دفع رباعي

نظام التوجيه
)EPAS( ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

نظام التعليق
ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام ماكفرسون مستقّل في األمام؛ مستقّل متعّدد الوصالت في الخلف

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةعمودا توازن في األمام والخلف

العجالت
-----ميزة قياسيةعجالت من األلومنيوم المطلي بالفضي اللماع بـ 5 شعاعات قياس 18 بوصة

----ميزة قياسية-عجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة

--ميزة قياسيةميزة قياسية--عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي قياس 20 بوصة

-ميزة قياسية----عجالت من األلومنيوم بـ 10 شعاعات قياس 20 بوصة

ميزة قياسية-----عجالت من األلومنيوم قياس 21 بوصة

من الخارج

لون مضّمن مع مقابض األبواب )مطلية(
مطليةمطليةمطليةمطليةمطليةالقولبة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةالمصّدان، األمامي والخلفي بلون الهيكل

LED ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةمصابيح خلفية بتقنية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-سكك سقفية

-ميزة قياسية----فرامل الفئات العالية

-ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-شبكة أمامية مع قضبان من الكروم

LED ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--مصابيح للضباب عاملة بتقنية

اللون األسود اللون الفضياللون الفضي---صفائح سفلية واقية، في األمام والخلف
اللماع

LED ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-إضاءة متمّيزة عاملة بتقنية

عامل اليدويًاعامل اليدويًاعامل اليدويًاالقوةالقوةالقوةباب الصندوق الخلفي

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةزجاج قاتم للخصوصية

---ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةالمرايا الجانبية – آلية وباللون األسود

 ،LED المرايا الجانبية – قابلة للطي آليًا مع ميزة الطي التلقائي، مصابيح للتأشير باالنعطاف بتقنية
ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مصابيح إنارة األرضية، ذاكرة للسائق والراكب األمامي، وأغطية باللون األسود اللماع

من الداخل
ميزة قياسية-ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام التوقف والتشغيل التلقائي )محّركات EcoBoost سعة 2.3 لتر و3.0 لتر فقط(

ثالثي المناطقثالثي المناطقثالثي المناطقثالثي المناطقثالثي المناطقثالثي المناطقمكّيف الهواء

----ميزة قياسيةميزة قياسيةمثّبت السرعة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةمرايا مضاءة في حاجَبي الشمس – جهة السائق والراكب األمامي

12.3 بوصة6.5 بوصة6.5 بوصة6.5 بوصة6.5 بوصة4.2 بوصةشاشة لإلنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة
ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةقرص دّوار لنقل الحركة

544333مآخذ للطاقة )12 فولت(
آليآليآلييدوييدوييدويعمود عجلة القيادة – قابل للسحب باتجاه السائق واإلمالة عموديًا

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةأزرار التحكم المثّبتة في عجلة القيادة – مفاتيح تحّكم بخمسة اتجاهات، أزرار للتحّكم بالصوت ومثّبت السرعة

وسائد هوائية – في الصف األول: وسائد هوائية تعمل على مرحلتين لجهة السائق والراكب األمامي، وسائد 
هوائية جانبية للمقاعد األمامية، ووسادة هوائية لركبة للسائق والراكب األمامي — الصفوف كافة:

 نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبّية وأجهزة استشعار حاالت التدهور

تلقائيةتلقائيةتلقائيةيدويةيدويةيدويةمرآة للرؤية الخلفية للنهار/ الليل

عاملة بتقنية المصابيح األمامية
LED

عاملة بتقنية 
LED

عاملة بتقنية 
LED

عاملة بتقنية 
LED

عاملة بتقنية 
LED

عاملة بتقنية 
LED

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع

---ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةكاميرا للرؤية الخلفية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---كاميرا بزاوية 360 درجة 

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-عجلة قيادة مغّلفة بالجلد

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-نظام اإلنذار المحيطي

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--فتحة سقف بانورامية آلية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---إضاءة محيطية

-ميزة قياسيةميزة قياسية---لوحات عتبات الصعود مع إدخاالت لّماعة، أمامية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةمكبح إيقاف كهربائي



تنطبق القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.

إكسبلورر
الطراز 

 األساسي
 100A

XLT 
 200A

XLT 
 202A 301A 310 ليمتدA ليمتدST 

 401A

من مادة من القماشمن القماشالمقاعد
ActiveXمن الجلدمن الجلدمن الجلد

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---المقاعد األمامية مدّفأة ومهّواة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مقعد للسائق مع ذاكرة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مسند للذراع وحاملتا أكواب في الصف الثاني

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مقاعد الصف الثالث مع ميزة الطي اآللي ®PowerFold )الطي والتسطيح بالكامل(

10 وضعيات10 وضعيات10 وضعيات10 وضعيات10 وضعيات8 وضعياتمقعد السائق القابل للتعديل آليًا
8 وضعيات8 وضعيات8 وضعيات8 وضعيات4 وضعيات-مقعد الراكب األمامي القابل للتعديل آليًا

تكنولوجيا مساعدة السائق
ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةمصابيح أمامية مع ميزة التشغيل/ اإلطفاء تلقائيًا

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةمساعد اإلقالع على التالل

8 بوصات8 بوصات8 بوصات8 بوصات8 بوصات8 بوصاتشاشة LCD في اللوحة المركزية
AppLink® 3.0 نظام /Android AutoTM نظام /Apple CarPlay®  ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--المالحة

USB منافذ

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام استشعار عند الرجوع

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---نظام استشعار أمامي

ميزة قياسية-----مساعد الركن النشط 2.0 

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام البقاء في خط السير

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مّساحات متحّسسة للمطر )في األمام فقط(

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةالمصابيح األمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة اإليقاف التلقائي

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةرصد المشاة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام التحذير من اصطدام أمامي

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةدعم الفرملة الديناميكي

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةالفرملة بعد وقوع حادث

Intelligent Oil-Life Monitor® ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةالنظام الذكي لتتّبع صالحية الزيت

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--نظام البقاء في وسط خط السير

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---منصة شحن السلكي

-ميزة قياسية----نظام اإلنذار بوجود مشاة

ميزة قياسية-----نظام دعم الفرملة عند الرجوع

الوظائف
-----ميزة قياسيةميزة الدخول بدون مفتاح مضّمنة في المفتاح

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية-نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بال مفتاح

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية--نظام التشغيل عن ُبعد

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---مأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 220 فولت 

ميزة قياسية-----نظام تعليق مضبوط لألداء الرياضي

ميزة قياسية-ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام ضبط السرعة على المنحدرات )في نظام الدفع الرباعي فقط(

ميزة قياسية-ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسيةنظام القيادة بحسب التضاريس

-ميزة قياسية----نظام إلغاء الضجيج النشط

نظام الصوت والترفيه
---ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية6 مكّبرات صوتية

ميزة قياسيةميزة قياسيةميزة قياسية---نظام صوت من ماركة معروفة مع 12 مكّبرًا صوتيًا

ميزة اختياريةميزة اختياريةميزة اختياريةميزة اختيارية--نظام ترفيه في مسنَدي الرأس في المقعد الخلفي



Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or production variability. Information is provided on an “as 
is” basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of any kind, express 
or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, content, availability, and 
products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Distributor  
is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles. 

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Distributor 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. See your Distributor for limited warranty information on Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested  
to Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Distributor for details and/or a copy of all limited warranties.

Quality
We design and build your Ford 
to feel as good after many years 
of service as it did the day you 
picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Green
Using advanced Ford technology, 
we’re committed to creating 
vehicles with improved fuel 
economy, reduced CO2 emissions 
and a lower overall cost  
of ownership.

Safe
Ford’s Intelligent Protection System 
uses sophisticated technology 
designed to help prevent an 
accident and, if one should 
happen, to protect you.

Smart
Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to connect 
your world, and many clever 
solutions from Ford that make  
life a little easier.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the  
Ford Distributor Network. Published by Ford Motor Company. ©2022 Ford Motor Company.

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. 

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 

رة من ِقبل  مة ومطوَّ عة لالكسسوارات. كما أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA مصمَّ فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن االكسسوارات المرّخصة من فورد FLA تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي للحصول على تفاصيل و/ أو نسخة عن الكفاالت المحدودة. الشركة المصنِّ

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. جميع الحقوق محفوظة© 
لشركة فورد موتور كومباني 2022.

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
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