
F - 1 5 0



2 3

The pickup that altered the truck landscape forever continues to power ahead. As part of the legendary F-Series line-up that’s been America’s best-selling truck for 40 years, the new 2018 F-150 
is even tougher, even smarter and even more capable. With muscular new styling front and rear. New and improved engines. Class-best¹ max. towing.² Plus, segment-first and class-exclusive driver-
assist technology. Whether you’re hauling aggregate at work or towing your boat on the weekend, you want a Built Ford Tough workhorse that’s proven itself. Year after punishing year. Introducing 
the 2018 F-150.

شاحنة البيك أب التي قلبت قطاع الشاحنات رأسًا على عقب تستمّر في المضّي قدمًا بكّل قّوة وزخم. هذه الشاحنة هي جزء من مجموعة شاحنات F-Series األسطورّية، الشاحنات األكثر مبيعًا 
في أميركا طوال 40 سنة، وF-150  2018 الجديدة هي أكثر صالبة وذكاًء وقدرًة من أّي وقت مضى. مع تصميم جديد مفعم بالقّوة في األمام والخلف، ومحّركات جديدة ومحّسنة، باإلضافة إلى 

قدرة السحب القصوى2 الفضلى في الفئة1، وتكنولوجيا مساعدة السائق األولى من نوعها والحصرّية في الفئة. سواء كنت تنقل الحصى أثناء دوام العمل أو تسحب قاربك خالل عطلة األسبوع، 
.2018  F-150 سنة بعد سنة من المهام الشاقة. نقّدم لك شاحنة .Built Ford Tough أنت بحاجة إلى شاحنة جّبارة أثبتت جدارتها ومصنوعة وفق معايير تصميم فورد المتين

Lariat SuperCrew® 4x4. Ruby Red. Sport Package. Available equipment. ¹Class is full-size pickups under 8 500 lbs. GVWR, based on Ford segmentation. ²When properly configured. See charts on page 37 for maximum ratings by 
configuration.

2018 F-150

الريات سوبركرو ®4x4  SuperCrew  أحمر ياقوتي. مجموعة التجهيزات الرياضية. تجهيزات متوّفرة. 1الفئة هي شاحنات البيك أب الكبيرة الحجم دون 8500 رطل وفق تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي GVWR تبعًا لتصنيفات فورد. 
2عند تجهيزها بالشكل المناسب. يرجى مراجعة الجداول البيانية في الصفحة 37 لمعرفة التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة.
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Newly designed tail lamps flank a sculpted tailgate complete with rugged new “F-150” stamping on XL through KING RANCH® models. For further style differentiation, KING RANCH® 
Chrome Package, PLATINUM and LIMITED replace the stamping with a unique satin-aluminum tailgate treatment.

From XL to LIMITED, new grilles, headlamps and bumpers give F-150 a wider, planted-to-the-ground attitude. On LARIAT Sport Package (shown), body-color-painted twin grille bars 
project an athletic appearance. New wheel designs, ranging from 18 to 22 inches, complete the exterior changes.

 King® وصواًل إلى كينج رانش XL المدموغة الجديدة المفعمة بالصالبة ضمن طرازات F-150 تحيط المصابيح الخلفّية ذات التصميم الجديد بباب الصندوق المنحوت وتتكامل مع شعارات
Ranch. وللتمييز بوضوح بين الفئات، يتّم استبدال الشعارات المدموغة ضمن مجموعة تجهيزات كينج رانش ®King Ranch الكرومّية، وضمن طرازات بالتينوم وليمتد، بلمسات فريدة من 

األلومنيوم الساتينّي المظهر على باب الصندوق.

إّن الشبكات األمامّية والمصابيح األمامّية والمصّدات الجديدة تمنح F-150 وقفة عريضة وثابتة ضمن طرازات XL إلى ليمتد. كما تتمّيز بمظهر رياضّي ضمن مجموعة تجهيزات الريات 
الرياضية )المبّينة(، من خالل قضبان الشبكة األمامية الثنائّية بلون الهيكل. وتكتمل التغييرات الخارجّية بتصاميم العجالت الجديدة التي تتراوح بين 18 و22 بوصة.



المّيزات الحصرية في الفئة
 Auto Start-Stop تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي

 Pro™ القياسّية / مساعد الركن النشط2 / مساعد إرجاع المقطورة
Trailer Backup Assist 2 / إضاءة في المرايا الجانبية عاملة 

بتقنية LED 2 / وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة2 / منصات 
تحميل قابلة للتوضيب2 / مثّبت السرعة التفاعلي مع تكنولوجيا 

التوّقف واالنطالق التلقائي2 / عتبة باب الصندوق2 / نظام 
™BoxLink مع مرابط تثبيت فاخرة2 / فتحة سقف آلّية مزّودة 
.2 Harman الفاخر من B&O Play™ بلوحين2 / نظام الصوت
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First-in-class
High-strength, aluminum alloy body and cargo box¹ / 
360° camera with split-view display² / remote tailgate 
release² / inflatable rear-seat outboard safety belts.²

Best-in-class
13 200-lb. max. Towing capacity³. 637net Nm of torque²,⁴ 
on f-150 / 691net Nm of torque⁵ on RAPTOR / F-series: 
America’s best-selling truck for 40 years.

األفضل في الفئة
قدرة الحمولة القصوى 13200 رطاًل3. 637 نيوتن متر من 
عزم الدوران الصافي2،4 في F-150 /  691 نيوتن متر من 

عزم الدوران الصافي5 في رابتر / F-Series: الشاحنة األكثر 
مبيعًا في أميركا طوال 40 عامًا.

Class-exclusive
Standard auto-start/stop technology / Active Park 
Assist² / pro trailer backup assist™² / led sideview mirror 
spotlights² / smart trailer tow connector² / stowable 
loading ramps² / adaptive cruise control with stop-and-
go² / tailgate step² / BoxLink™ with premium locking 
cleats² / twin-panel moonroof² / B&O Play™ premium 
audio system by HARMAN.²

LARIAT SuperCrew® 4x4, Ingot Silver. Available equipment. ¹6 000-series aluminum alloy. ²Available feature. ³When properly configured. See charts on page 37 for maximum ratings by configuration. ⁴3.5L EcoBoost® engine. ⁵High-output 
3.5L EcoBoost engine. Torque rating achieved with 93-octane fuel. *3.5L EcoBoost® engine tested using 91 RON fuel as per Society of Automotive Engineers (SAE) tests. **High-output 3.5L EcoBoost® engine tested using 98 RON fuel as 
per Society of Automotive Engineers (SAE) tests. 

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

الريات سوبركرو ®4x4  SuperCrew ، بلون فّضي آنغو. تجهيزات متوّفرة. مزيج األلومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000 1. 2ميزة متوفرة. 3عند تجهيزها بالشكل المناسب. يرجى مراجعة الجداول البيانية في الصفحة 37 لمعرفة 
التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة. 4تّم اختبار محّرك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر باستخدام وقود 91 أوكتان وفق اختبارات جمعية مهندسي السيارات SAE.5تّم اختبار محّرك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر العالي القدرة باستخدام وقود 98 

.SAE أوكتان وفق اختبارات جمعية مهندسي السيارات

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.

A FEATURE FOR 
EVERYTHING YOU NEED.

 مّيزات تلّبي
كافة احتياجاتك.

األولى في الفئة
الهيكل وصندوق الحمولة من مزيج األلومنيوم الفائق 

القوة1 / كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة2 / إمكانية 
فتح باب الصندوق عن ُبعد2 / أحزمة أمان خلفية قابلة 

لالنتفاخ للمقاعد الجانبية2.



With every engine reengineered, upgraded, improved or all-new within the past year, 
this is the most advanced F-150 engine line-up ever. And it’s about to offer even more 
choice. All F-150 6-speed automatic 3.3L engines benefit from standard auto-start/
stop technology, and are teamed with automatic transmissions featuring SelectShift® 
capability. Equally noteworthy: the class-exclusive, Ford built, 10-speed automatic 
with everything else is more proof that the best never rest. 

تتمّيز F-150 بمجموعة المحّركات األكثر تطّورًا على اإلطالق حيث إّن كافة المحّركات ُأعيدت 
هندستها أو ترقيتها أو تحسينها أو كانت جديدة كليًا خالل السنة الماضية. وستقّدم 

لك المزيد من الخيارات. تشتمل كافة محّركات F-150 سعة 3.3 لتر المجّهزة بناقل حركة 
 Auto Start-Stop أوتوماتيكي بـ6 سرعات على تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي

القياسّية، وتترافق مع ناقالت حركة أوتوماتيكّية مع وضع ®SelectShift. تجدر اإلشارة أيضًا 
إلى التالي: إّن ناقل الحركة األوتوماتيكي بـ10 سرعات من تصنيع فورد الحصرّي في الفئة، 

باإلضافة إلى كافة المّيزات األخرى، هو خير دليل على أّن األفضل ال يرتاح أبدًا.

The all-new, standard F-150 powerplant for 2018 
delivers where it matters most: higher towing 
capability, more payload capacity, and improved 
fuel efficiency.2 That’s a clean sweep in any truck 
buyer’s ledger. Plus, a higher compression ratio and 
higher max. combustion peak pressure help 
surpass previous horsepower and torque numbers. 
 
A dual-injection system features both direct 
injection and port fuel injection to improve power 
output and efficiency over a wide variety of engine 
loads. 
 
A 6-speed SelectShift® automatic transmission 
with standard auto-start/stop technology is paired 
with the 3.3L Ti-VCT engine. 

290 HP* @ 6 500 rpm 
(216kW* @ 6 500 rpm);

359 net Nm* of Torque @ 4 000 rpm 
Max. towing capacity4 7 700 Ibs.

إّن محّرك F-150 القياسّي الجديد كليًا لسنة 2018 
يقّدم كافة المّيزات التي نرغب فيها: قدرة سحب أكبر، 

قدرة حمولة أكبر، وتحسين الفعالّية في استهالك 
الوقود2. هذه هي كافة المّيزات التي يبحث عنها 
أّي شخص يرغب في شراء شاحنة. كما أّن نسبة 

االنضغاط األكبر وضغط االحتراق األقصى يساعدان 
على التفّوق على بيانات القّوة الحصانّية وعزم الدوران 

 التي حققتها هذه الشاحنة سابقًا.

يتمّيز نظام ضّخ الوقود المزدوج بضّخ الوقود المباشر 
وضّخ الوقود عبر منفذ لتحسين مقدار القّوة والفعالية 

ضمن مجموعة متنّوعة من حموالت المحّرك.

ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ6 سرعات 
مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي القياسّية 

يترافق مع محّرك Ti-VCT سعة 3.3 لتر. 

290 حصانًا* عند 6500 د.د.
)216 كيلوواط* عند 6500 د.د.(؛

359 نيوتن متر* من عزم الدوران 
الصافي عند 4000 د.د.

قدرة السحب القصوى4 7700 رطل.

All-new for the 2017 model year, the 3.5L 
EcoBoost3 soldiers on for 2018 with a class-best 
578net Nm of torque, along with 272kW (365HP). 
Paired with the 10-speed SelectShift® automatic 
transmission, engine torque is readily available 
across the speed range for instant acceleration and 
exceptional low-end and peak performance. 
Exactly what’s needed for hauling heavy loads and 
towing heavy trailers.  
 
A roller-finger follower valvetrain features durable 
intake and exhaust valves, as well as hydraulic 
valve-lash adjusters that optimize engine 
durability. 

375 HP* @ 5 000 rpm  
(280kW* @ 5 000 rpm); 

637 net Nm* of Torque @ 3 500 rpm 
Max. towing capacity4 13 200 Ibs.

يتابع محّرك EcoBoost3 سعة 3.5 لتر المسيرة في 
سنة 2018، بعدما كان محّركًا جديدًا كليًا لسنة 2017، 

من خالل عزم الدوران الصافي األفضل في الفئة 
الذي يبلغ 578 نيوتن متر، باإلضافة إلى 272 كيلوواط 
)365 حصانًا(. ويترافق مع ناقل الحركة األوتوماتيكّي 
®SelectShift بـ10 سرعات، ويتوّفر عزم دوران المحّرك 

عند الطلب ضمن نطاق السرعة لتأمين التسارع الفورّي 
باإلضافة إلى عزم الدوران عند أدنى حّد من عدد دورات 
المحّرك وتعزيز األداء األمثل. هذا ما تحتاج إليه بالضبط 
لنقل الحموالت الثقيلة وسحب المقطورات الثقيلة.  

إّن نظام الصّمامات بوحدات تابعة دوالبية الشكل 
يتمّيز بصّمامات إدخال وإخراج متينة، باإلضافة إلى 
وحدات تعديل ضبط الصمامات الهيدروليكّي التي 

تعّزز ديمومة المحّرك. 

375 حصانًا* عند 5000 د.د.
)280 كيلوواط** عند 4750 د.د.(؛

637 نيوتن متر** من عزم الدوران 
الصافي عند 3500 د.د.

قدرة السحب القصوى4 13200 رطل.

Horsepower and torque – increased. Fuel efficiency 
– improved. The trusted 5.0L V8 engine3 – better 
than ever. A new dual-injection system increases 
compression ratio to 12:1. Upgraded main and 
connecting rod bearings provide greater durability. 
And, new for 2018, the V8 is paired with the 
10-speed SelectShift® automatic transmission for 
the first time. 

An available, class-exclusive CNG/Propane 
Gaseous Engine Prep Package can ready your 
V8-equipped F-150 to be upfit for compressed 
natural gas (CNG), propane autogas, or as a bi-fuel 
vehicle with the ability to switch between CNG or 
propane and gasoline.

395 HP** @ 5 750 rpm
(295kW** @ 5 750 rpm);

542 net Nm** of Torque @ 4 500 rpm 
Max. towing capacity4 11 600 Ibs.

تّم تعزيز القوة الحصانية وعزم الدوران. تّم تحسين 
الفعالية في استهالك الوقود. محّرك V8 سعة 5.0 
لتر - أفضل من أّي وقت مضى. نظام ضّخ الوقود 

المزدوج الجديد يعّزز نسبة االنضغاط إلى 12:1. 
المحامل الرئيسّية ومحامل أذرع التوصيل التي تّمت 

ترقيتها تؤّمن متانة أكبر. أما الجديد لسنة 2018، 
فمحّرك V8 الذي يترافق مع ناقل الحركة األوتوماتيكّي 

®SelectShift بـ10 سرعات للمّرة األولى. 

يمكن لمجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز 
إعداد شاحنة F-150 المزّودة بمحّرك V8 لتكون مناسبة 

للغاز الطبيعي المضغوط CNG، أو غاز البروبان 
السائل، أو كمركبة بنظام وقود مزدوج مع القدرة على 

االنتقال بين الغاز الطبيعي المضغوط CNG أو غاز 
البروبان والبنزين.

395 حصانًا** عند 5750 د.د.
)295 كيلوواط** عند 5750 د.د.(؛

542 نيوتن متر** من عزم الدوران 
الصافي عند 4500 د.د.

قدرة السحب القصوى4 11600 رطل.

ALL-NEW
3.3L Ti-VCT V6

 Ti-VCT V6 محّرك 
سعة 3.3 لتر الجديد كليًا

ENHANCED
5.0L Ti-VCT V8

 Ti-VCT V8 محّرك
سعة 5.0 لتر المعّزز

SECOND-GENERATION
3.5L ECOBOOST

محّرك EcoBoost سعة 3.5 
لتر من الجيل الثاني

¹Based on Ford preliminary testing. ²When compared to previous-generation 3.5l Ti- VCT V6 engine. 
³Available feature. 4When properly configured. See charts on page 37 for maximum ratings by 
configuration. 

1باالستناد إلى اختبارات فورد األّولية. 2مقارنًة بمحّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر من الجيل السابق. 

3ميزة متوفرة. 4عند تجهيزها بالشكل المناسب. يرجى مراجعة الجداول البيانية في الصفحة 37 لمعرفة 

التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة.

*Tested using 91 RON fuel as per Society of Automotive Engineers (SAE) tests.
**Tested using 98 RON fuel as per Society of Automotive Engineers (SAE) tests.

.SAE تّم االختبار باستخدام وقود 91 أوكتان وفق اختبارات جمعية مهندسي السيارات*
.SAE تّم االختبار باستخدام وقود 98 أوكتان وفق اختبارات جمعية مهندسي السيارات**
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5 WAYS TO GET YOU ALL 
TORQUED UP.

5 وسائل للمزيد من 
عزم الدوران.



10-SPEEDS.
COUNTLESS INNOVATIONS. 

Standard with three F-150 engines for 2018, the innovative 10-speed SelectShift® automatic transmission helps deliver higher average power for acceleration – improving 
responsiveness and performance. With a wide-ratio span and optimized gear spacing, including three overdrive gears, the 10-speed gearbox helps improve fuel efficiency. Ten speeds, 
along with tow/haul mode, also enhance confidence while towing. An electronic control system is engineered to help ensure the right gear at the right time, including skip-shift and 
direct downshift capability. With more than 20 patents approved or pending, the first production 10-speed rear-wheel-drive (RWD) planetary transmission is right at home in the 
always-innovating F-150. 

تأتي المحّركات الثالث في F-150 لسنة 2018 مع ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ10 سرعات المبتكر كميزة قياسّية، وهو يساعد على تأمين معّدل قدرة أعلى للتسارع - ما يعّزز 
االستجابة واألداء. من خالل نسب السرعات األوسع نطاقًا والمسافة المعّززة بين التروس، بما في ذلك 3 تروس مع ميزة أوفردرايف، تساعد علبة التروس بـ10 سرعات على تحسين التوفير 

في استهالك الوقود. السرعات العشر، باإلضافة إلى نمط السحب/القطر، تعّزز أيضًا الثقة بالنفس أثناء السحب. كما أّن نظام التحّكم اإللكترونّي مصّمم هندسيًا لضمان استخدام الترس 
المناسب في الوقت المناسب، بما في ذلك ميزة تخّطي التروس ونقل الحركة مباشرة إلى ترس أدنى. ومع أكثر من 20 براءة اختراع تّمت الموافقة عليها أو قيد الدرس، فإّن ناقل الحركة 

بـ10 سرعات بتروس كوكبّية لنظام الدفع الخلفّي الذي يتّم إنتاجه ألّول مّرة يتالءم تمامًا مع F-150 الرائدة في االبتكارات على الدوام.

OPTIMIZE FUEL USAGE during city driving with auto-start/stop technology, standard 
on F-150. It can shut off the engine when the truck comes to a complete stop, then 
restart it automatically. 

AN INTEGRATED ELECTRIC PUMP works with auto-start/stop technology to keep the 
transmission staged for seamless restarts and improved driving efficiency. Active grille 
shutters also contribute to efficiency by closing at cruising speed to reduce drag.

THE 10-SPEED ARCHITECTURE is designed for 
optimum ratio progression and efficiency. A Ford 
patented power flow and Ford patented direct-acting 
hydraulic controls provide accurate and quick upshift and 
downshift capability. 

SELECT THE OPERATING RANGE for automatic shifting 
(in Drive) thanks to progressive range select. Combined 
with SelectShift® operation in manual mode, the 
10-speed delivers a class-leading level of driver control.²

A 150 000-MILE FLUID CHANGE INTERVAL results 
from a patented ultra-low-viscosity automatic 
transmission fluid (ATF) and high-efficiency filtration 
system. An off-axis variable displacement pump improves 
operating. 

PLATINUM SuperCrew® 4x4. Magnetic. Available equipment. ²Based on the number of available driver selectable transmission controls and modes.

بالتينوم سوبركرو ®4x4  SuperCrew  رمادّي مغناطيسّي. تجهيزات متوّفرة. 2باالستناد إلى عدد مفاتيح التحكم بنقل الحركة واألنماط المتوّفرة التي يستطيع السائق االختيار منها.
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10 سرعات. 
ابتكارات ال ُتعّد وال ُتحصى.

هندسة ناقل الحركة بـ10 سرعات مصّممة لتعزيز تعاقب 
نسب السرعات والفعالّية. دفق الطاقة المسّجل ببراءة 

اختراع من فورد وأنظمة التحّكم الهيدروليكّية ذات الِفعل 
المباشر المسّجلة ببراءة اختراع من فورد يؤّمنان القدرة 

على نقل الحركة لسرعة أعلى أو أدنى بدّقة وسرعة أكبر.

يمكنك اختيار نطاق التشغيل لنقل الحركة األوتوماتيكّي 
)في وضعّية القيادة Drive( بفضل نمط اختيار نطاق 

 SelectShift® السرعات التقّدمي. وحين يترافق مع وضع
في النمط اليدوّي، يقّدم ناقل الحركة بـ10 سرعات مستوى 

رائدًا في الفئة من أنظمة التحّكم الخاّصة بالسائق2.

الفترة الفاصلة لتغيير السائل عند 150000 ميل تنتج عن 
سائل ناقل الحركة األوتوماتيكي ATF منخفض اللزوجة 

المسّجل ببراءة اختراع ونظام الفلتر شديد الفعالّية. 
وتتحّسن فعالّية التشغيل من خالل المضخة المتغّيرة 

الدفق خارج المحور.

يتعّزز التوفير في استهالك الوقود أثناء القيادة في المدينة من خالل تكنولوجيا التوقف 
والتشغيل التلقائي، القياسّية في F-150. حيث يمكنه إطفاء المحّرك عندما تتوّقف 

الشاحنة بالكامل، ثّم يقوم بتشغيله تلقائيًا.

تعمل المضّخة الكهربائّية المدمجة مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي إلبقاء ناقل 
الحركة جاهزًا إلعادة التشغيل بسالسة ولتحسين فعالّية القيادة. كما أّن نظام غلق الشبكة 
النشطة يساهم أيضًا في تعزيز الفعالّية من خالل االنغالق عند سرعة التطواف لتخفيض 

مقاومة الهواء.



BUILT FORD TOUGH. .تصميم فورد المتين

A segment-exclusive combination of advanced materials that are durable and inhibit 
corrosion help the 2018 F-150 deliver mightily on its Built Ford Tough promise, 
delivering best-in-class towing.¹ 

¹When properly configured. See charts on page 37 for maximum ratings by configuration.

المزيج الحصرّي في الفئة من المواد المتطّورة المتينة والمقاومة للتآكل يساعد F-150  2018 على أن 
تستوفي المعايير الصارمة التابعة لتصميم فورد المتين Built Ford Tough، ما يقّدم قدرة السحب 

الفضلى في الفئة.1

1عند تجهيزها بالشكل المناسب. يرجى مراجعة الجداول البيانية في الصفحة 37 لمعرفة التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة.
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THE STRONGEST FRAME EVER 
CREATED for F-150 is a fully boxed, 
modular foundation comprised of 
78% high-strength steel. This highly 
rigid structure enhances stiffness 
and durability. 

القاعدة األكثر صالبة التي تّم تصميمها على 
اإلطالق لشاحنة F-150 هي قاعدة معيارّية 
معّلبة بالكامل تتأّلف من %78 من الفوالذ 
الفائق القّوة. هذه البنية الفائقة القّوة تعّزز 

الصالبة والمتانة.

8 RUGGED CROSSMEMBERS
(5 are through-welded) and large cross-
section frame rails form the perfect 
foundation for our revolutionary truck 
body and cargo box.

HIGH STRENGTH ALUMINIUM ALLOY
doesn't rust and resists corrosion.  
In other words, it's engineered to stand 
up to the punishment that happens 
back here.

القطع المعترضة الثمانية الصلبة )5 منها ملّحمة( 
والقضبان اإلطارّية الضخمة بمقطع عرضّي تشّكل 
القاعدة المثالّية لهيكل الشاحنة وصندوق الحمولة 

الثوريين.

مزيج األلومنيوم الفائق القوة ال يتعّرض للصدأ 
ويقاوم التآكل. بمعنى آخر، إنه مصّمم هندسيًا 

لمواجهة أصعب الظروف.

WITH OVER 10 MILLION 
CUSTOMER-EQUIVALENT MILES 
OF TESTING, F-150 is engineered for 
the long haul. Because this truck has 
already passed our toughest tests, it 
will be more than ready for yours. 

مع أكثر من 10 ماليين ميل من االختبارات 
الموازية الستخدامات العمالء، تّمت هندسة 
F-150 لتدوم طوياًل. ألّن هذه الشاحنة سبق 

وتخّطت أقسى اختباراتنا، فستكون جاهزة 
تمامًا لتخّطي اختباراتك.

13



A masterful mix of high-strength, aluminum alloys works together with a unique frame structure 
to help reduce crush into the passenger compartment in certain front, side and rear impacts. A 
patented 12-sided design in the high-strength-steel front-frame horn improves front-impact 
protection, compared to a traditional rectangular design, by helping to dissipate crash energy. 
Additional through-welded crossmembers bolster side-impact protection. 

FIRST-IN-CLASS INFLATABLE REAR SAFETY BELTS¹ for rear outboard 
passengers join 6 standard airbags to enhance occupant protection. To reduce injury 
risk in certain collisions, the fully inflated safety belt distributes crash energy across 
5 times more of an occupant’s body than a non-inflatable safety belt.

أحزمة األمان الخلفية القابلة لالنتفاخ1 األولى في الفئة لركاب المقاعد الجانبية الخلفية ُتضاف 
إلى 6 وسائد هوائية قياسية لتعزيز حماية الركاب. وللتخفيف من احتمال التعّرض لإلصابة في 

بعض االصطدامات، يقوم حزام األمان المنتفخ بالكامل بتوزيع القّوة الناجمة عن االصطدام على 
مساحة من جسم الراكب أكبر بخمس مّرات من حزام األمان غير القابل لالنتفاخ.

ROOF STRENGTH IS REINFORCED by a hydroformed roof rail supported by an 
extruded closed-section roof bow, while an extruded rocker reinforcement helps 
reduce cab intrusion in certain front and side impacts.

تعّززت قوة السقف عبر سكة سقفية مشّكلة هيدروليكيًا ومدّعمة بسقف مقّوس يتمّيز بمقطع 
عرضّي مغلق مشّكل باالنبثاق، كما أّن صفائح أسفل الهيكل المدّعمة المشّكلة باالنبثاق تساعد 

على حماية المقصورة في بعض االصطدامات األمامية والجانبية.

المزيج المتقن من األلومنيوم الفائق القّوة مع بنية فريدة للقاعدة يساعد على التخفيف من 
احتمال اختراق حجرة الرّكاب في بعض حوادث االصطدام األمامية والجانبية والخلفية. التصميم 
المسّجل ببراءة اختراع بـ12 ضلعًا في الناحية األمامية لإلطار المصنوع من الفوالذ الفائق القوة 

يحّسن الحماية من االصطدامات األمامّية، مقارنًة بالتصميم المستطيل التقليدّي، من خالل 
المساعدة على تبديد الطاقة الناجمة عن االصطدام. باإلضافة إلى دعامات معترضة ملّحمة لتعزيز 

الحماية عند االصطدامات الجانبية.
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1Available feature. SuperCrew® only.

1ميزة متوّفرة. سوبركرو ®SuperCrew  فقط.

15



BETTER WARN YOUR HITCH.
13 200 LBS. CLASS-BEST TOWING.
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TRAILER-TOWING PROFICIENCY is possible with the smart towing technology of 
F-150. Strategically placed cameras¹ help you see all around F-150. And when 
hooking up a trailer or navigating it through a crowded site, what you see can make 
all the difference. 

1. While your sideview mirrors are your primary visual aid, Pro Trailer Backup 
Assist™1,2 features a rear-view camera image3 that allows you to view trailer 
direction and help determine trailer placement.  

2. Easily line up truck and trailer with the guidelines of dynamic hitch assist.3  

3.  Our 360° camera with split-view display1,2 works at low speeds in Forward and 
Reverse. Four cameras let you see all sides of F-150 on the 8” color screen¹ in the 
center stack. 

4. Check pressure in each tire with the standard Individual Tire Pressure Monitoring 
System.4 You’ll be notified through the productivity screen⁷ if any tire’s pressure 
is low. A numerical value will even tell you how low. 

5.  A Smart Trailer Tow Connector¹ provides instrument cluster alerts about trailer 
connection status, along with lighting and trailer battery alerts and warnings.5  
If something needs attention, you’ll see it here.  

6. Track towing information, such as trailer brake controller settings, vehicle pitch 
and steering angle, and profiles of up to 10 different trailers – including 
accumulated miles on each.

تتعّزز كفاءة سحب المقطورة من خالل تكنولوجيا السحب الذكّية في F-150. تساعدك 
الكاميرات1 المثّبتة في مواقع استراتيجّية على رؤية كّل ما يحيط بشاحنة F-150. وعندما 

تقوم بتوصيل مقطورة أو قيادتها عبر موقع مزدحم، ما تراه قد يشّكل كّل الفرق.

بالرغم من أّن المرايا الجانبية هي وسيلة الرؤية األساسّية، إاّل أّن مساعد إرجاع   .1 
المقطورة ™Pro Trailer Backup Assist 1,2 يعرض صورة3 كاميرا الرؤية الخلفية   

ما يسمح لك برؤية اتجاه المقطورة ويساعد على تحديد موقعها.   

يمكنك وصل المقطورة بالشاحنة بسهولة من خالل إرشادات المساعد الديناميكي  .2 
لتوصيل المقطورة.3   

تعمل الكاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة1,2 عند السرعات البطيئة عند   .3 
القيادة إلى األمام أو الرجوع إلى الوراء. أربع كاميرات تسمح لك برؤية كافة جوانب    

شاحنة F-150 على الشاشة الملّونة قياس 8 بوصات1 في اللوحة المركزّية.   

يمكنك التحّقق من ضغط الهواء في كّل إطار بفضل نظام مراقبة ضغط اإلطارات  .4 
الفردية القياسّي4. سيتّم تنبيهك عبر شاشة اإلنتاجية7 في حال كان ضغط الهواء    
منخفضًا في أحد اإلطارات. وسُيطلعك النظام أيضًا على مقدار الضغط المنخفض.  

وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة1 تطلق إنذارات في لوحة العّدادات   .5 
ومؤشرات القيادة بشأن حالة توصيل المقطورة، باإلضافة إلى إنذارات وتحذيرات    

حول اإلضاءة وبطارية المقطورة.5 إذا كان أمر ما يستدعي االنتباه فستراه هنا.    

يمكنك أيضًا االّطالع على معلومات السحب، على غرار إعدادات نظام التحكم  بمكابح   .6 
المقطورة، وزاوية انحدار المركبة، وزاوية عجلة التوجيه، واستعراض المعلومات حول    

10 مقطورات مختلفة - بما في ذلك األميال اإلجمالية المتراكمة لكّل واحدة منها.  

PRO TRAILER BACKUP ASSIST 1,2 makes backing up your trailer more intuitive and as 
easy as turning a knob. Simply rotate the knob left or right in the direction you want the 
trailer to go. The system then automatically steers the truck to turn the trailer the 
desired amount. You’ll spend less time backing up, with improved confidence.

يجعل مساعد إرجاع المقطورة Pro Trailer Backup Assist1,2 مسألة إرجاع المقطورة 
بديهّية أكثر وسهلة للغاية بمجّرد تحريك القرص الدّوار. ما عليك سوى تحريك القرص 

الدّوار إلى اليسار أو إلى اليمين في االتجاه الذي ترغب في أن تسلكه المقطورة. ويقوم 
النظام بتوجيه الشاحنة تلقائيًا من أجل تحريك المقطورة بالمقدار المرغوب. ستقوم بإرجاع 

المقطورة في وقٍت أقّل مع تعزيز الثقة بالنفس.
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¹Available feature. 2Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, 
judgment and need to control the vehicle. 3Shown on available 8” screen in center stack. 4Excludes 
spare. 5Shown on available 8” productivity screen.

1ميزة متوّفرة. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان 

انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 3يتّم عرضها على 
الشاشة المتوّفرة قياس 8 بوصات في الّلوحة المركزّية. 4باستثناء اإلطار االحتياطي. 5يتّم عرضها على 

شاشة اإلنتاجّية المتوّفرة قياس 8 بوصات.

هل أنت جاهز للسحب؟
13200 رطل. قدرة السحب الرائدة في الفئة.



Equip F-150 with the second-generation 3.5l EcoBoost engine¹ and max. Trailer Tow Package, and a class-best 13 200 lbs. max. towing capacity²  is yours. Standard trailer sway control, 
BLIS® with trailer tow monitoring,¹ and the stabilization benefits of an integrated trailer brake controller¹,³ enhance towing confidence. To prevent you from rolling back on a grade, standard 
hill start assist momentarily maintains brake pressure until the engine produces enough torque to move F-150 uphill. After you’re on the move, maintain a consistent speed on steep grades 
by locking out the upper gears using the progressive range select feature on both SelectShift® automatic transmissions. Both also feature tow/haul mode, for use when the truck is heavily 
loaded or when towing. 

عندما تجّهز F-150 بمحّرك EcoBoost سعة 3.5 لتر من الجيل الثاني1 ومجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة، تحصل على قدرة السحب القصوى2 الفضلى في الفئة التي تبلغ 13200 
رطل. كما تتعّزز الثقة بالنفس عند السحب من خالل نظام التحّكم بالمقطورة القياسّي، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا الخلفية غير المرئية ®BLIS مع نظام مراقبة سحب المقطورة1، وبفضل مّيزات 
التثبيت لنظام التحّكم بمكابح المقطورة المضّمن1,3. من أجل منع المركبة من الرجوع التلقائي على المنحدرات، يقوم مساعد اإلقالع على التالل القياسي بالمحافظة على ضغط الفرامل مؤقتًا إلى 

أن يوّلد المحّرك ما يكفي من العزم لدفع شاحنة F-150 قدمًا على التّلة. وبعد أن تنطلق، يمكنك الحفاظ على سرعة ثابتة عند المنحدرات القاسية من خالل إقفال التروس العالية باستخدام نمط اختيار 
نطاق السرعات التقّدمي في ناقلي الحركة األوتوماتيكيين ®SelectShift. يتمّيز كالهما بنمط السحب/القطر Tow/Haul، لالستخدام عندما تكون الشاحنة ُمثقلة بالحمولة أو عند سحب مقطورة.

LARIAT SuperCrew® 4x4. Blue Jeans. LARIAT Chrome Package. Max. Trailer Tow Package. Available equipment. ¹Available feature. ²When properly configured. See charts on page 37 for maximum ratings by configuration. 
³Trailer brake controller verified to be compatible with electrically actuated drum brakes and certain electric-over-hydraulic brake systems. See your Ford Dealer for details. Restrictions apply. Some options whilst shown 
as available, may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford distributor.

الريات سوبركرو ®4x4  SuperCrew  أزرق الجينز. مجموعة تجهيزات الريات الكرومية. مجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة. تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2عند تجهيزها بالشكل المناسب. يرجى مراجعة الجداول 
البيانية في الصفحة 37 لمعرفة التصنيفات القصوى تبعًا للتهيئة. 3تّم التأّكد من أّن نظام التحكم بمكابح المقطورة TBC متوافق مع الفرامل الطبلية المؤازرة كهربائيًا وبعض أنظمة الفرملة الكهربائية – الهيدروليكية. يرجى 

مراجعة وكيل فورد لمزيد من التفاصيل. قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.
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READY, SET, TOW. استعّد، تأّهب، اسحب.



And in more ways than ever for 2018. New Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection¹ can automatically apply F-150 brakes to help prevent a collision with 
a vehicle or pedestrian. Other driver-assist features¹ encourage your alertness. Sophisticated radar¹ warns you of vehicles in your blind spots. And a forward-facing 
camera¹ monitors your road position. They’re constantly at your service as you tow, stay centered in or attempt to change lanes, and keep a preset distance from 
the vehicle in front.

أكثر من أّي وقت مضى في طراز 2018. يستطيع مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة1 الجديد أن يضغط على الفرامل تلقائيًا في F-150 للمساعدة على تجّنب االصطدام بأحد المشاة. 
كما تعّزز مّيزات مساَعدة السائق1 األخرى مستوى انتباهك، حيث يحّذرك الرادار1 المتطّور من المركبات الموجودة في الزوايا غير المرئية. وتراقب الكاميرا المواجهة لألمام1 وضعّيتك على الطريق. 

هي في خدمتك دائمًا عندما تسحب المقطورة، أو عندما تكون في وسط المسار، أو عندما تحاول تغيير مسارك، وُتبقيك ضمن مسافة محّددة مسبقًا تفصلك عن المركبة التي أمامك.
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NEW ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP-
AND-GO¹ scans for slower vehicles in front of you.  
It can automatically adjust the speed of F-150 to 
maintain a preset gap from that vehicle. The system 
can be used at both high and low speeds, and can even 
follow the vehicle in front of you to a complete stop.

إّن مثّبت السرعة التفاعلي الجديد مع ميزة التوّقف واالنطالق 
التلقائّي1 يقوم بإجراء مسح بحثًا عن المركبات التي تسير بشكل أبطأ 

أمامك. ويمكنه تعديل سرعة F-150 تلقائيًا للحفاظ على مسافة 
محّددة مسبقًا تفصلك عن تلك المركبة. يمكن استخدام النظام عند 

السرعات العالية والبطيئة على حّد سواء، حتى يمكنه إيقاف المركبة 
ف المركبة التي أمامك. بالكامل في حال توقُّ

NEW PRE-COLLISION ASSIST WITH 
PEDESTRIAN DETECTION¹ can monitor the 
front of your vehicle’s proximity to other vehicles 
and pedestrians. If a potential collision is 
detected, the system can alert you with visible 
and audible warnings. If it determines a collision 
is imminent, active braking may automatically 
apply full braking.3

يستطيع مساعد استباق االصطدام مع رصد المشاة1 الجديد 
مراقبة مدى قرب الناحية األمامّية لمركبتك من المركبات 

األخرى والمشاة. وفي حال الكشف عن أّي اصطداٍم محتمل، 
يقوم النظام بتنبيهك من خالل إنذارات مرئّية وسمعّية. إن 

استشعر النظام بأّن االصطدام وشيك، قد تقوم ميزة الفرملة 
النشطة بتطبيق قوة الفرملة القصوى تلقائيًا3.

CURVE CONTROL⁴ can actually sense when 
you’re taking a turn too fast. When it does, the 
system can slow the truck’s speed as much as  
10 mph in about a second to help you 
maintain control. 

المنعطفات4 حين  بالمركبة عند  التحّكم  نظام  يستشعر 
تسلك منعطفًا بسرعة أعلى من الالزم. وفي تلك الحالة، 

10 أميال في  بإمكانه تخفيف سرعة الشاحنة بما يصل إلى 
الساعة في ظرف ثانية واحدة تقريبًا لمساعدتك في الحفاظ 

السيطرة. على 

BLIS® (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) 
with trailer coverage¹,⁵ warns you if it detects a 
vehicle in either of your blind spots while driving 
forward. Its range can be extended for F-150 to 
include a conventional trailer, once programmed 
into the system. 

 BLIS® ينّبهك نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية
مع التغطية الشاملة للمقطورة1,5 في حال الكشف عن 

مركبة في الزوايا غير المرئّية أثناء القيادة إلى األمام. يمكن 
التقليدّية عندما  F-150 ليشمل المقطورة  تعزيز نطاقه في 

تتّم برمجة ذلك في النظام.

TRAILER SWAY CONTROL monitors the 
motions of F-150 when towing to detect trailer 
sway. If detected, the system selectively applies 
brakes⁴ as needed to help you maintain control 
of the truck and the trailer. 

F-150 عند السحب  يراقب نظام التحّكم بالمقطورة حركة 
للكشف عن أّي انحراف المقطورة. إن تّم رصد ذلك، يقوم 

النظام بتطبيق الفرملة4 انتقائيًا وفق ما تدعو الحاجة 
للمساعدة في إحكام السيطرة على كل من الشاحنة 

والمقطورة.

LANE-KEEPING SYSTEM¹,² monitors lane markings 
and can prompt you to steer back toward center if it 
detects F-150 drifting unintentionally out of its lane. 
A Driver Alert System¹ can even warn you in the 
message center if you could use a break from driving. 

يقوم نظام البقاء في خّط السير1,2 بمراقبة عالمات خّط السير 
ويمكنه تنبيهك للعودة إلى خّط سيرك إن رصد أّن F-150 تنحرف 

بدون قصد عن مسارها. كما يستطيع نظام تنبيه السائق1 أن يحّذرك 
في مركز الرسائل إذا كنت بحاجة إلى التوّقف لالستراحة من القيادة.

ELECTRIC POWER-ASSISTED STEERING supplies 
precise road feel. And because it uses an electric motor 
instead of a hydraulic pump, steering control can be 
programmed and utilized by F-150 systems such as 
segment-first Pro Trailer Backup Assist™¹and class-
exclusive active park assist.¹

يؤّمن نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا تواصاًل دقيقًا مع الطريق. 
وألّنه يستخدم محّركًا كهربائيًا بداًل من مضّخة هيدروليكية، يمكن 

برمجة قدرة التحّكم بالتوجيه من ِقبل أنظمة F-150 على غرار مساعد 
إرجاع المقطورة ™Pro Trailer Backup Assist األول في الفئة 

ومساعد الركن النشط الحصرّي في الفئة.1

ADVANCETRAC® WITH RSC® (Roll Stability 
Control™)⁴ helps keep all 4 wheels firmly planted by 
selectively applying individual brakes and modifying 
engine power – enhancing stability in a wide range of 
driving conditions. 

يساعد نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة 
التحكم بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( 4 على تشّبث 

العجالت األربع عبر الضغط على الفرامل انتقائيًا بشكل مستقّل 
وتعديل قوة المحّرك - ما يعّزز الثبات في مختلف ظروف القيادة.

CROSS-TRAFFIC ALERT¹ warns you of vehicles 
approaching from the sides while backing up at 
low speeds. 

يحّذرك نظام اإلنذار عند الرجوع1 من اقتراب المركبات من الجهتين 
أثناء الرجوع إلى الخلف بسرعات منخفضة.

TOUGH LOOKS OUT FOR YOU.

LIMITED SuperCrew® 4x4. Blue Jeans. Available equipment. ¹Available feature. 
Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s 
attention, judgment and need to control the vehicle. ²Lane-keeping System 
does not control steering. ³Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection can 
detect pedestrians, but not in all conditions and does not replace safe driving. 
See owner’s manual for system limitations. ⁴Remember that even advanced 
technology cannot overcome the laws of physics. It’s always possible to lose 
control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions. ⁵BLIS® 
replaces standard integrated blind spot mirrors. Restrictions apply. Some 
options whilst shown as available, may not be compatible together. For more 
clarification, please visit your local Ford distributor.

ليمتد سوبركرو ®4x4  SuperCrew  أزرق الجينز. تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 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. 

2إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه. 3مساعد استباق االصطدام مع 

رصد المشاة قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو ال يحّل 
مكان القيادة اآلمنة. يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 4تذّكر دائمًا 

أّنه مهما كانت التكنولوجيا متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. 
وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة 

للظروف الراهنة. 5إّن نظام ®BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف عن الزوايا 
الخلفية غير المرئية القياسية. قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد 

ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.

صالبة تعتني بك.



GET REALLY LOADED. قدرة حمولة هائلة.

INNOVATIVE CARGO BOX FEATURES on F-150 make accessing the 2,2m3 of cargo box 
volume¹ incredibly easy. 

إّن مّيزات صندوق الحمولة المبتكرة في F-150 تسّهل الوصول إلى سعة صندوق 
الحمولة1 التي تبلغ 2,2 متر مكّعب.
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1. A new tailgate design features rugged “F-150” stamping on XL through KING RANCH® models. 
2. Industry-first remote tailgate release¹ with power remote locking lets you lock, unlock and lower the tailgate – with your key fob. 
3. A class-exclusive tailgate step¹ allows you to easily climb into and out of the cargo box. When not in use, it stows inside the tailgate. 
4. LED cargo box lighting¹ illuminates the box with forward-facing LEDs. Turn them on with a switch in the bed or on the headlamp control in the cab. LED illumination helps you quickly find 

items, especially under a tonneau cover.¹
5. Extending to the end of the tailgate, the stowable bed extender¹ provides 18” of extra carrying space.
6. Class-exclusive stowable loading ramps¹ help you load ATVs and riding lawnmowers simply and easily – without having to lift them into the bed.
7. BoxLink™¹ features 4 removable and lockable premium cleats that provide additional tie-down points to help secure your cargo.2

8. Light your worksite into the night with class-exclusive LED sideview mirror spotlights.¹

.King Ranch® وصواًل إلى كينج رانش XL المدموغة ضمن طرازات F-150 يتمّيز تصميم باب الصندوق الجديد بشعارات  .1
إمكانية فتح باب الصندوق عن ُبعد1 الرائدة في القطاع مع اإلقفال اآللّي عن ُبعد تسمح لك بإقفال باب الصندوق، وفتح القفل وإنزال باب الصندوق – بواسطة وحدة الفتح.  .2
تسمح لك عتبة باب الصندوق1 الحصرّية في الفئة بالصعود والنزول بسهولة تاّمة من صندوق الحمولة. عندما ال تكون قيد االستخدام، يمكن توضيبها داخل باب الصندوق.  .3

إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية LED1 ُتضيء صندوق الحمولة عبر مصابيح LED مواجهة لألمام. يمكنك تشغيلها من خالل مفتاح في صندوق الحمولة أو ضمن وحدة التحّكم   .4
بالمصابيح األمامّية في المقصورة. تساعدك اإلضاءة بتقنية LED على إيجاد األغراض بسرعة، باألخّص تحت غطاء الصندوق.1

تمتّد وحدة تطويل الصندوق القابلة للطّي عند طرف باب الصندوق وتؤّمن 18 بوصة من فسحة التخزين اإلضافية.  .5
منصات التحميل القابلة للتوضيب1 الحصرية في الفئة تساعد على تحميل الدراجات الرباعية المخصصة للطرقات الوعرة وجّزازات العشب ببساطة وسهولة تاّمة - من دون االضطرار إلى   .6

حملها لوضعها في صندوق الحمولة.
يتمّيز نظام BoxLink™1 بأربعة مرابط تثبيت قابلة للنزع واإلقفال تؤّمن نقاط تثبيت إضافية لتثبيت حمولتك2 بطريقة ُمحكمة.  .7

8. يمكنك أن تضيء موقع العمل عندما تعمل حتى الليل من خالل األضواء الكاشفة بتقنية LED في المرايا الجانبية1.

1Available feature. Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible 
together. For more clarification, please visit your local Ford distributor.
2Not available to all markets.

1ميزة متوّفرة. قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا.للمزيد من 

 التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.
2غير متوّفر في كافة األسواق.
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Three new leather trims make their F-150 debut this year.  
On LIMITED, Navy Pier leather makes it even more of a 
standout, trimming the heated and ventilated 10-way power 
multi-contour front seats with Active Motion,® as well as the 
heated steering wheel, center console lid and shifter knob. 
Genuine Dark Ash Swirl wood trim and Satin Aluminum accents 
complement the environment, as does Black carpeting with 
unique floor mats. On PLATINUM, new Dark Marsala leather 
trim does the honors. For KING RANCH,® see the caption at right. 
For 2018, tough looks better than ever.

تّم إطالق ثالث كسوات جلدّية جديدة في F-150 هذه السنة. يتمّيز 
طراز ليمتد بالجلد باللون الكحلّي بير الذي يكسو المقاعد األمامّية 
المتعّددة األطر القابلة للتعديل في 10 وضعّيات، المدفأة والمهّواة 
مع ميزة التدليك المستمّر ®Active Motion، باإلضافة إلى عجلة 

القيادة المدفأة، غطاء الكونسول المركزّي ومقبض ناقل الحركة. 
وتتكامل المقصورة مع خشب الدردار بالنقشة الدائرّية الطبيعّي 

الداكن ولمسات األلومنيوم الساتينّي المظهر، باإلضافة إلى السّجاد 
األسود مع فرش فريد لألرضية. أّما طراز بالتينوم فهو يتمّيز بالجلد 
بلون مارساال الداكن الجديد. لطراز كينج رانش ®KING RANCH، يرجى 
رؤية الشرح إلى اليمين. في سنة 2018، تبدو الصالبة أجمل من أّي 

وقت مضى.

SIGNATURE SOUND A new B&O Play™ 
Premium Audio System by HARMAN¹ 
features an AM/FM stereo, single-CD/MP3 
player and 10 speakers. By incorporating 
specifically tailored speaker placement, 
tuning and calibration, the authentic B&O 
Play™ sound unlocks the power of your 
favorite music.

 B&O Play™ نظام صوت متمّيز يتمّيز نظام الصوت
الفاخر من Harman1 براديو AM/FM ستيريو ومشّغل 

 MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD لقرص
و10 مكّبرات للصوت. من خالل تعزيز مواقع مكّبرات 
الصوت المصّممة خصيصًا وضبط النظام ومعايرته، 

يسمح صوت ™B&O Play األصيل بإطالق العنان لقّوة 
موسيقاك المفّضلة.
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LIMITED SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed interior in 
Navy Pier. Available equipment. ¹Available feature.

ليمتد سوبركرو ®4x4  SuperCrew  مقصورة مكسّوة بالجلد باللون الكحلّي 
بير. تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة.

Kingsville, Texas, is home to the historic KING RANCH®. New for 2018, Kingsville leather trim covers the KING RANCH® heated and 
ventilated 10-way power front seats including power lumbar, and flow-through center console lid. Mesa leather trim graces the 
shifter knob and heated steering wheel. A new B&O Play™ Premium Audio System by HARMAN supplies the tunes, while the 
front and rear seat backs, carpeted floor mats, center console lid and even the wheels are branded with the legendary  
“Running W” KING RANCH® logo. For standout style, add the available 20” Machined Aluminum wheels with Light Caribou 
painted pockets  or the KING RANCH® Chrome Package with 20” Chrome-Like PVD wheels. 

KING RANCH® SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed interior in Kingsville. Available equipment.

IT’S WHAT’S ON THE INSIDE 
THAT COUNTS.

 الداخل هو
األهّم.

كينغزفيل، تكساس، هي موطن مزرعة كينج رانش ®KING RANCH التاريخّية. الميزة الجديدة لسنة 2018 هي الكسوة الجلدّية بلون كينغزفيل التي تغّطي مقاعد كينج 
رانش ®KING RANCH األمامّية المدفأة والمهّواة القابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات، بما في ذلك المسند اآللّي ألسفل الظهر والكونسول المركزّي بتصميم 
 ،HARMAN الفاخر الجديد من B&O Play™ انسيابّي. أّما جلد "ميسا" البني فيغّطي مقبض ناقل الحركة وعجلة القيادة المدفأة. كما تتمّيز المركبة بنظام الصوت
بينما يحظى ظهر المقاعد األمامّية والخلفّية، وسجاد األرضّية، وغطاء الكونسول المركزي وحتى العجالت بشعار W "المتمّوج" األسطورّي الخاص بطراز كينج رانش 
®KING RANCH. وإن أردت إضفاء لمسة من التمّيز، فما عليك سوى اختيار العجالت من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية بلون بّني كاريبو 

فاتح المتوّفرة أو مجموعة تجهيزات كينج رانش ®KING RANCH الكرومية مع عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة.

كينج رانش ®KING RANCH سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة بالجلد بلون كينغزفيل. تجهيزات متوّفرة.



Imagine controlling calls, music and more with just a touch and your voice. SYNC®3¹,² lets you keep your hands on the wheel while it quickly responds to your spoken requests.  
Or use the responsive touchscreen in the center of your instrument panel to access its many helpful features. Bring the power of Siri® into F-150 with Siri Eyes Free and your paired iPhone®. 
The system also features 2 smart-charging USB ports to help keep your devices powered up and ready to go.

تخّيل أّنك تتحّكم باالتصاالت والموسيقى والكثير غير ذلك من خالل اللمس أو من خالل صوتك. يسمح لك نظام المزامنة SYNC®31,2 بإبقاء يديك على عجلة القيادة بينما يستجيب بسرعة 
 Siri من خالل F-150 في Siri® ألوامرك الصوتّية. أو يمكنك استخدام الشاشة العاملة باللمس السريعة االستجابة في لوحة القيادة للوصول إلى المّيزات المفيدة المتعّددة. استفد من قّوة

Eyes Free وهاتف ®iPhone المقرون. كما يشتمل النظام أيضًا على منفذين USB مع ميزة الشحن الذكّي إلبقاء أجهزتك مشحونة وجاهزة لالستخدام.

XLT Super Cab 4x4. Cloth-trimmed XLT Sport interior in Black. Available equipment. ¹Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may  
be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. ²Available feature. 

XLT سوبركاب 4x4 . مقصورة XLT سبورت مكسّوة بالقماش باللون األسود. تجهيزات متوّفرة. 1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال 
تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. 2ميزة متوفرة.

SYNC®3
STAY CONNECTED ON THE MOVE.

VOICE-ACTIVATED NAVIGATION² 
Turn-by-turn directions. Vivid 3-D maps. Pinch-to-zoom 
touchscreen capability. 

نظام المالحة المنّشط صوتيًا2
إرشادات المالحة المفّصلة عند كل منعطف. خرائط ثالثّية 
األبعاد نابضة بالحياة. القدرة على تحريك إصبعين للتكبير 

والتصغير ضمن الشاشة العاملة باللمس.
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SYNC®3 نظام
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ابَق على تواصل أينما كنت

APPLE CARPLAY™ COMPATIBILITY5 
Use Siri to interact with your iPhone. Access your favorite 
songs and playlists in Apple Music®. Use Apple Maps for 
voice-guided navigation and estimated travel time.

 5 Apple CarPlay™ التوافق مع
استخدم Siri للتفاعل مع هاتف iPhone. يمكنك الوصول 

 Apple® إلى أغانيك ولوائح التشغيل المفّضلة ضمن
Music. استخدم خرائط Apple Maps للمالحة مع 

إرشادات صوتية ومعرفة وقت الرحلة المتوّقع.
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“FX4 Off Road” decals on your pickup box let everyone know you’re capable of 
serious, off-road travels. On XL through PLATINUM 4x4 models, the FX4 Off-Road 
Package equips your truck to get out there with an electronic-locking rear 
differential, underbody skid plates that help protect the front differential, transfer 
case and fuel tank, Hill Descent Control, and off-road-tuned shock absorbers. 
Monitor the action from the driver’s seat on the off-road display in the 
productivity screen.

تشير ملصقات FX4 Off-Road على صندوق الحمولة إلى أّنك جاهز للمغامرات على 
الطرقات الوعرة. في طرازات XL وصواًل إلى بالتينيوم 4×4، تقوم مجموعة تجهيزات 
FX4 Off-Road للطرقات الوعرة بتجهيز شاحنتك بترس تفاضلّي خلفّي قابل لإلقفال 

إلكترونيًا، وصفائح سفلّية واقية تساعد على حماية الترس التفاضلي األمامي وعلبة النقل 
وخزان الوقود، ونظام ضبط السرعة على المنحدرات Hill Descent Control، وممتّصات 

صدمات مضبوطة لألداء على الطرقات الوعرة. ويمكنك مراقبة كّل اإلثارة والحركة عبر 
نافذة العرض الخاصة بالقيادة على الطرقات الوعرة ضمن الشاشة الخاصة باإلنتاجية.

NAVIGATE TIGHT SPOTS ON THE TRAIL by utilizing the
360° camera with split-view display.¹ Four cameras give you a bird’s-eye view, helping you 
maneuver down narrow trails. To keep your view clear of dust and mud, the forward-
facing camera includes a lens washer that’s activated whenever the windshield washers 
are used.

¹Available feature. Can only be used at speeds up to 10km/h. Driver-assist features are 
supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

XLT SuperCrew® 4x4. Shadow Black. FX4 Off-Road Package. Available equipment.

1ميزة متوّفرة. ال يمكن استخدامها إاّل عند السرعات ما دون 10 كلم في الساعة. 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.
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TOUGH NEVER LOOKED BETTER. صالبة في منتهى الروعة.

يمكنك المناورة في األماكن الضّيقة على المسارات الوعرة من خالل استخدام الكاميرا بزاوية 360 
درجة مع رؤية مجّزأة1. إذ تمنحك أربع كاميرات رؤية علوية شاملة، ما يساعدك في المناورة على 

المسارات الضّيقة الوعرة. ومن أجل إبقاء الرؤية خالية من الغبار والوحل، تشتمل الكاميرا المواجهة 
لألمام على بخاخات للعدسة يتّم تنشيطها عند استخدام بخاخات الزجاج األمامي.

XLT سوبركرو ®4x4  SuperCrew  أسود ظّلي. مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة. تجهيزات متوّفرة.



RAPTOR’s hardware reads like an off-roader’s wish list. 
High-output second-generation 3.5l EcoBoost engine with 
678net Nm of torque.¹ 4-wheel-drive (4WD), Torque-On-
Demand transfer case. 13” of front suspension travel and 
13.9” in the rear, giving it monstrous capability beyond the 
pavement. BFGoodrich® KO2 tires. Bead-lock capable 
wheels.² Plus, an exclusive interior environment with 
6 standard auxiliary switches in the overhead console from 
which to direct all the fun.

تبدو تجهيزات رابتر وكأّنها الئحة األمنيات الخاصة بأحد عشاق القيادة على 
الطرقات الوعرة. محّرك EcoBoost سعة 3.5 لتر ثنائي الشحن التوربيني 

عالي القدرة من الجيل الثاني مع 678 نيوتن متر من عزم الدوران الصافي1. 
علبة النقل لنظام الدفع الرباعي 4WD  تؤّمن عزم الدوران عند الطلب. مجال 
الحركة لنظام التعليق يبلغ 13 بوصة في األمام و13,9 بوصة في الخلف، 

 .BFGoodrich® KO2 ما يمنحها قدرات هائلة على الطرقات الوعرة. إطارات
عجالت مزّودة بميزة تثبيت شفة اإلطار2. باإلضافة إلى بيئة داخلّية حصرّية 

مع 6 مفاتيح إضافّية قياسّية في الكونسول العلوّي التي تساعد على 
التحّكم بكافة المّيزات الممتعة.
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SIX SELECTABLE DRIVE MODES of the Terrain 
Management System™ allow you to optimize RAPTOR to 
driving conditions. Three steering modes provide customized 
steering feedback as well.  

3.0” FOX RACING SHOX™ feature 9-stage bypass 
damping. Internal bypass technology allows for variable 
damping rates based on wheel travel, providing exceptional 
off-road performance while also supplying a smooth 
on-road ride.

أنماط القيادة الستة القابلة لالختيار ضمن نظام القيادة بحسب التضاريس 
™Terrain Management System تسمح لك بتعزيز رابتر تبعًا لظروف 
القيادة. باإلضافة إلى ثالثة أنماط للتوجيه التي تسمح بتعديل استجابة 

 التوجيه أيضًا. 

تتمّيز ممتّصات الصدمات من نوع ™FOX Racing Shox ذات قطر 3.0 
بوصات بقنوات تخميد على 9 مراحل. تسمح تكنولوجيا القنوات الداخلية 
بالحصول على معّدالت تخميد متغّيرة، ما يؤّمن أداًء رائعًا على الطرقات 

الوعرة وقيادة مريحة على الطرقات المعّبدة.

450HP* @ 5 000 rpm 
(336kW* @ 5 000 rpm) 
691 net Nm* of Torque @ 
3 500 rpm

450 حصانًا* عند 5000 د.د.
336 كيلوواط** عند 5000 د.د.(

691 نيوتن متر** من عزم 
الدوران الصافي عند 3500 د.د.
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TAKING YOU PLACES. تأخذك إلى آفاق جديدة.

RAPTOR SuperCrew® 4X4. Ingot Silver. 1Ratings achieved 
with 93-octane fuel. 2Available feature.

*Tested using 98 RON fuel as per Society of 
Automotive Engineers (SAE ) tests.

*تّم االختبار باستخدام وقود 98 أوكتان وفق 
 .SAE اختبارات جمعية مهندسي السيارات

رابتر سوبركرو ®4x4  SuperCrew  فّضي آنغو. 1تّم تحقيق هذه المستويات 
بوقود نسبة األوكتان فيه 93. 2ميزة متوّفرة.



XL XL

STANDARD
17” Silver Steel wheels
Black grille, bumpers, mirror caps, and 
door and tailgate handles
Black front tow hooks (4x4)
Cloth 40/20/40 front seat

قياسّية
عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي قياس 17 بوصة

شبكة أمامّية من الكروم مصّدات من الكروم
) 4x4( مشابك سحب أمامّية سوداء

مقعد أمامي مكسّو بالقماش مجّزأ بنسبة 40/20/40

XL CHROME APPEARANCE PACKAGE¹
17” Silver-painted aluminum wheels
Chrome bumpers
Foglamps
Body color front fascia

1 XLT مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز
عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي قياس 17 بوصة

مصّدات من الكروم
مصابيح للضباب

واجهة أمامّية بلون الهيكل

XL SPORT APPEARANCE PACKAGE¹
17” Silver-painted aluminum wheels
Body-color bumpers
Foglamps
Sport box decals (n/a with FX4 
Off-Road Package)
Body color front fascia

1 XL مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز
عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي قياس 17 بوصة

مصّدات بلون الهيكل
مصابيح للضباب

ملصقات SPORT على الصندوق )غير متوّفرة مع مجموعة 
تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة(

واجهة أمامّية بلون الهيكل

XLT XLT

STANDARD
17” Silver-painted aluminum wheels
Chrome grille
Chrome bumpers
Black front tow hooks (4x4)
Cloth 40/20/40 front seat

قياسّية
عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي قياس 17 بوصة

شبكة أمامّية من الكروم
مصّدات من الكروم

) 4x4( مشابك سحب أمامّية سوداء
مقعد أمامي مكسّو بالقماش مجّزأ بنسبة 40/20/40

XLT CHROME APPEARANCE PACKAGE¹
18” Chrome-like PVD wheels
265/60R18 BSW all-season tires (4x2)
275/65R18 OWL all-season/all-terrain tires (4x4)
Chrome door and tailgate handles; body-color 
bezel on side doors, black on tailgate   
Chrome front tow hooks – two Chrome single-tip 
exhaust
Chrome step bars   
Grille – two-bar style with two minor bars – 
Chrome with Silver painted surround, Black 
background mesh

1 XLT مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز
 PVD عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار

قياس 18 بوصة
) 4x2( 265/60  لكافة المواسمR18 BSW إطارات

إطارات 275/65R 18  OWL  لكافة المواسم/مالئمة لكافة 
) 4X4( الطرقات

مقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم؛ إطار بلون الهيكل 
لألبواب الجانبّية، باللون األسود على باب الصندوق

مشابك سحب أمامية من الكروم - عادمان من الكروم بمخرج واحد
عتبات جانبية أنبوبية من الكروم

الشبكة األمامّية - عارضتان عريضتان مع عارضتين صغيرتين 
- من الكروم

مع إطار مطلّي بالفضي، ومنخل أسود في الخلفّية

XLT SPORT APPEARANCE PACKAGE¹
18” Six-spoke machined-aluminum wheels with 
magnetic painted pockets
265/60R18 BSW all-season tires (4x2)
275/65R18 OWL all-season/all-terrain tires (4x4)
Accent-color step bars
Body-color door and tailgate handles; body-color 
bezel on side doors, Black on tailgate
Body-color front and rear bumpers
Body-color front fascia and wheel-lip moldings
Box side decal (n/a with FX4 Off-Road Pkg.)
Chrome single-tip exhaust
Grille – two-bar style with two minor bars – painted 
dark with Black surround and background mesh
Unique interior finish
Unique Sport cloth 40/Console/40 seats with  
flow-through console and floor shifter

1 XLT مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز
عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 18 

بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي المغناطيسّي
) 4x2( 265/60  لكافة المواسمR18 BSW إطارات

إطارات 275/65R 18  OWL  لكافة المواسم/مالئمة لكافة 
) 4X4( الطرقات

عتبات أنبوبّية بلمسات ملّونة متباينة
مقابض األبواب وباب الصندوق بلون الهيكل؛ إطار بلون 

الهيكل لألبواب الجانبّية، باللون األسود على باب الصندوق
مصّدان أمامي وخلفي بلون الهيكل

واجهة أمامّية وأفاريز للعجالت بلون الهيكل
ملصقات للجهة الجانبّية للصندوق )غير متوّفرة مع مجموعة 

تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة(
عادم من الكروم بمخرج واحد

الشبكة األمامّية - عارضتان عريضتان مع عارضتين صغيرتين 
-مطلّية بلون داكن مع إطار أسود ومنخل في الخلفية باللون 

األسود
لمسات داخلية فريدة

مقاعد رياضّية فريدة من القماش ومجّزأة بنسبة 40/
كونسول/40 مع كونسول بتصميم انسيابّي وناقل حركة 

أرضّي

XLT SPECIAL EDITION PACKAGE¹
20” Premium tarnished dark-painted aluminum wheels
275/55R20 BSW all-season tires
Black honeycomb grille with body-color surround
Dark headlamp housings
Body-color bumpers, wheel-lip moldings, and door and 
tailgate handles
Unique bodyside and hood decals
Unique fender and tailgate badging
Unique single-tip exhaust
Unique Special Edition seats with Red accent
Unique interior finish on I/P, doors, console top and 
steering wheel
Black running boards

مجموعة تجهيزات XLT باإلصدار الخاص1
عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة قياس 

20 بوصة
إطارات 275/55R20  BSW  لكافة المواسم

شبكة أمامية سوداء بشكل قرص العسل مع إطار بلون 
الهيكل

قوالب داكنة للمصابيح األمامّية
مصّدات وأفاريز للعجالت ومقابض األبواب والصندوق 

الخلفّي بلون الهيكل
ملصقات فريدة على الجانبين وغطاء المحّرك
شعارات فريدة على الرفاريف وباب الصندوق

عادم فريد من الكروم بمخرج واحد
مقاعد فريدة ذات إصدار خاص مع لمسات حمراء

لمسات داخلية فريدة على لوحة العدادات ومؤشرات 
القيادة، األبواب، وفي أعلى الكونسول وعجلة القيادة

عتبات جانبية سوداء اللون

FX4 PACKAGE¹
3.31 Electronic-locking rear-axle 
with 5.0L V8 engine or 3.5L V6 
EcoBoost engine  
4x4 “FX4 Off-Road” bodyside decal
Hill Descent Control
Off-road tuned front shock 
absorbers 
Skid plates: fuel tank, transfer case 
and front differential
Optional on XL Mid, XLT, LARIAT, 
KING RANCH® and PLATINUM 
(4x4 only – not available with: 3.3L 
V6 PFDI engine)

1 FX4 مجموعة تجهيزات
محور خلفي قابل لإلقفال إلكترونيًا بنسبة 3.31 مع محّرك 

V8 سعة 5.0 لتر أو محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر
ملصق FX4 Off-Road على الجهة الجانبّية للهيكل في 

4x4  طرازات الدفع الرباعي
نظام ضبط السرعة على المنحدرات

ممتصات صدمات أمامية مضبوطة لألداء على الطرقات 
الوعرة

صفائح سفلية واقية: خزان الوقود، علبة النقل، والترس 
التفاضلي األمامي

اختيارّية في XL ذات مجموعة التجهيزات المتوّسطة 
 ،King Ranch® الريات، كينج رانش ،XLT ،المستوى

وبالتينوم )4x4  فقط - غير متوّفرة مع: محّرك V6 سعة 
3.3 لتر مع نظام ضّخ الوقود عبر منفذ وضّخ الوقود 

)PFDI المباشر
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LARIAT KING RANCH®  كينج رانش
KING RANCH®

الريات

STANDARD
18” Chrome-like PVD wheels
Chrome grille with Silver accents
Chrome front tow hooks (4x4), sideview mirror caps, 
door and tailgate handles, angular step bars, and 
exhaust tip
265/60R18 BSW all-season tires 4x2
275/65R18 OWL all-season/all-terrain tires 4x4

قياسّية
عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار 

PVD قياس 18 بوصة
شبكة أمامّية من الكروم مع لمسات فّضية

مشابك سحب أمامية )4x4 (، أغطية المرايا الجانبية، 
مقابض األبواب والصندوق الخلفي من الكروم، عتبات 

جانبّية مزّواة، ومخرج العادم من الكروم
) 4x2( 265/60  لكافة المواسمR18 BSW إطارات

إطارات 275/65R18  OWL  لكافة المواسم/مالئمة 
) 4X4( لكافة الطرقات

STANDARD
18” machined aluminum wheels with Flash  
Gray-painted pockets
Chrome grille with accent-color mesh
Stone Gray bumpers and wheel-lip moldings
Black front tow hooks (4x4)
Quad-beam LED headlamps, LED tail lamps and LED
Foglamps
Body-color sideview mirror caps and door and  
tailgate handles
Chrome exhaust tip
Leather-trimmed 40/console/40 front bucket seats 
with flow-through center

قياسّي
عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة مع 

جيوب مطلّية باللون الرمادّي "فالش غراي"
شبكة أمامية فريدة من الكروم مع منخل بلمسة 

لونّية ممّيزة
مصّدات وأفاريز للعجالت باللون الرمادّي الحجرّي

) 4x4( مشابك سحب أمامّية سوداء
 LED مصابيح أمامّية رباعية الشعاعات عاملة بتقنية

LED ومصابيح خلفية عاملة بتقنية
مصابيح للضباب

أغطية المرايا الجانبّية ومقابض األبواب وباب الصندوق 
بلون الهيكل

مخارج عادم من الكروم
مقاعد أمامّية مقّعرة مكسّوة بالجلد مجّزأة بنسبة 40/
كونسول/40 مع كونسول مركزّي بتصميم انسيابّي

KING RANCH® CHROME APPEARANCE PACKAGE¹
20” Chrome-like PVD wheels
275/55R20 BSW all-season tires (4x2)
275/55R20 OWL all-terrain tires (4x4)
Chrome bumpers, front tow hooks (4x4),  
sideview mirror caps, door and tailgate handles
Bright beltline moldings
Satin-aluminum tailgate appliqué
Accent wheel-lip moldings

مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز كينج رانش 
1 King Ranch®

عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار 
PVD قياس 20 بوصة

) 4x2( 275/55  لكافة األحوال الجويةR20 BSW إطارات
) 4x4( 275/55  لكافة الطرقاتR20 OWL إطارات

مصّدات ومشابك سحب أمامّية )4x4 (، وأغطية للمرايا 
الجانبية، ومقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم

قوالب لّماعة لخط حزام المركبة
لمسات تزيينّية من األلومنيوم الساتينّي المظهر على 

باب الصندوق
أفاريز للعجالت بلمسات لونّية متباينة

KING RANCH® MONOCHROME PAINT PACKAGE1

Monochromatic paint (two-tone)
Body-color wheel-lip moldings
Requires KING RANCH® Chrome Package

 مجموعة طالء كينج رانش ®King Ranch األحادّي اللون1
طالء أحادّي اللون )لونان(

أفاريز للعجالت بلون الهيكل
 King Ranch® تتطّلب مجموعة تجهيزات كينج رانش

الكرومّية

LARIAT SPORT APPEARANCE PACKAGE¹
18” 6-spoke machined aluminum wheels with 
Magnetic-painted pockets
Body-color grille
Body-color bumpers
Accent color step bars
Sport box decals (n/a with FX4 Off-Road Package)
Chrome exhaust tip
Unique finish on instrument panel, media bin lid 
and doors
40/console/40 front bucket seats with flow-through 
center console and floor shifter
265/60R18 BSW all-season tires 4x2
275/65R18 OWL all-season/all-terrain tires 4x4

مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز الريات1
عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات 

قياس 18 بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي 
المغناطيسّي

شبكة أمامّية بلون الهيكل
مصّدات بلون الهيكل

عتبات أنبوبّية بلمسات ملّونة متباينة
ملصقات SPORT على الصندوق )غير متوّفرة مع 

مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة(
مخارج عادم من الكروم

مسة نهائّية فريدة على لوحة القيادة، غطاء حّيز األجهزة 
اإللكترونّية واألبواب

مقاعد مقّعرة أمامية مجّزأة بنسبة 40/كونسول/40 مع 
كونسول مركزّي بتصميم انسيابّي وناقل حركة أرضّي

) 4x2( 265/60  لكافة المواسمR18 BSW إطارات
إطارات 275/65R18  OWL  لكافة المواسم/مالئمة 

) 4X4( لكافة الطرقات

LARIAT SPECIAL EDITION PACKAGE¹
20” premium tarnished dark-painted wheels
275/55R20 BSW all-season tires (4x2)
275/55R20 BSW all-terrain tires (4x4)
Dark Foundry honeycomb grille with body-color 
surround
Dark headlamp housings
Body-color bumpers, door and tailgate handles
Unique bodyside and hood decals
Unique fender and tailgate badging
Black running boards
Unique single tip exhaust
Black leather-wrapped steering wheel with Red 
stitching 
Unique console top
Unique finish on I/P and doors
Unique special edition seats with Red accents

مجموعة تجهيزات الريات باإلصدار الخاص1
عجالت فاخرة مطلّية بطبقة داكنة قياس 20 بوصة

) 4x2( 275/55  لكافة المواسمR20  BSW إطارات
) 4x4( 275/55  لكافة المواسمR20  BSW إطارات

شبكة أمامية مصبوبة ومطلية باللون الداكن بشكل 
قرص العسل مع إطار بلون الهيكل

قوالب داكنة للمصابيح األمامّية
مصّدات ومقابض األبواب والصندوق الخلفّي بلون 

الهيكل
ملصقات فريدة على الجانبين وغطاء المحّرك
شعارات فريدة على الرفاريف وباب الصندوق

عتبات جانبية سوداء اللون
عادم فريد من الكروم بمخرج واحد

عجلة قيادة مغّلفة بالجلد األسود مع درزات حمراء
لمسات فريدة في أعلى الكونسول

لمسات فريدة على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة 
واألبواب

مقاعد فريدة ذات إصدار خاص مع لمسات حمراء

¹Restrictions may apply. Visit your Ford Dealer for details.
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1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى زيارة وكيل فورد لمزيد من التفاصيل.



PLATINUM LIMITED

STANDARD 
20” polished aluminum wheels
Satin Chrome bars and surround with Silver mesh 
inserts
Body-color bumpers and wheel-lip moldings
Chrome front tow hooks (4x4), sideview mirror 
caps, door and tailgate handles, and exhaust tip
Bright beltline moldings
Power-deployable running boards and 
Satin-aluminum tailgate appliqué
Leather-trimmed multicontour 40/console/40 
front bucket seats with Active Motion®, 
flow-through center console and floor shifter 
Second-row heated seats
Unique bright inserts in scuff plates
Unique instrument cluster face
Quad-beam LED headlamps and LED tail lamps
Unique genuine wood interior trim accents
LED foglamps
High-gloss Black B-pillar appliqué

 قياسّية
عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة
العارضات واإلطار من الكروم الساتينّي مع منخل 

فّضي
المصّدات وأفاريز العجالت بلون الهيكل

مشابك سحب أمامية )4x4 (، أغطية المرايا الجانبية، 
مقابض األبواب والصندوق الخلفي ومخرج العادم 

من الكروم
قوالب لّماعة لخط حزام المركبة

عتبات جانبية تفتح آليًا
ولمسات تزيينية من األلومنيوم الساتينّي المظهر 

على باب الصندوق
مقاعد أمامّية مقّعرة مكسّوة بالجلد متعّددة األطر 

مجّزأة بنسبة 40/كونسول/40 مع ميزة التدليك 
المستمّر ®Active Motion، مع كونسول مركزّي 

بتصميم انسيابّي وناقل حركة أرضّي
مقاعد مدفأة في الصف الثاني

إدخاالت ساطعة فريدة في لوحات عتبات الصعود
واجهة فريدة للوحة العدادات ومؤشرات القيادة

 LED مصابيح أمامّية رباعية الشعاعات عاملة بتقنية
LED ومصابيح خلفية عاملة بتقنية

لمسات داخلّية فريدة من الخشب الطبيعّي
LED مصابيح للضباب بتقنية

عارضات B مزينة بالّلون األسود شديد اللمعان

STANDARD
22” polished aluminum wheels
LIMITED hood lettering
Satin-aluminum grille with Chrome accents
Body-color bumpers, sideview mirror caps, 
and wheel-lip moldings
Chrome front tow hooks (4x4)
Satin-aluminum door and tailgate handles and 
Chrome exhaust tip
Bright beltline moldings
Power-deployable running boards
Satin-aluminum tailgate appliqué
Leather-trimmed multicontour 40/console/40 front 
bucket seats with Active Motion®, 
flow-through center console and floor shifter 
High-gloss black B-pillar appliqué
LED center high-mounted stop lamp
LED foglamps
LED sideview spotlights
Twin panel moonroof
Quad-beam LED headlamps and LED tail lamps
Remote tailgate release
Second-row heated seats
Unique genuine wood interior trim accents
Unique instrument cluster face
Unique scuff plates with Ice Blue Lighting® backlit 
lettering
LIMITED seat badge and VIN plate
Aluminum appliqué on center panel and console

قياسّية
عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 22 بوصة

شعارات بأحرف LIMITED على غطاء المحّرك 
شبكة أمامّية من األلومنيوم الساتينّي مع لمسات 

من الكروم
المصّدات وأغطية المرايا الجانبية وأفاريز العجالت 

بلون الهيكل
) 4x4( مشابك سحب أمامية من الكروم

مقابض األبواب والصندوق الخلفي من األلومنيوم 
الساتينّي ومخرج العادم من الكروم

قوالب لّماعة لخط حزام المركبة
عتبات جانبية تفتح آليًا

لمسات تزيينية من األلومنيوم الساتينّي المظهر على 
باب الصندوق

مقاعد أمامّية مقّعرة مكسّوة بالجلد متعّددة األطر مجّزأة 
بنسبة 40/كونسول/40 مع ميزة التدليك المستمّر 

®Active Motion، مع كونسول مركزّي بتصميم 

انسيابّي وناقل حركة أرضّي
مصباح توقف بتقنية LED مثّبت عاليًا في الوسط

مصابيح للضباب
LED إضاءة جانبية عاملة بتقنية
فتحة سقف مؤّلفة من لوحين

 LED مصابيح أمامّية رباعية الشعاعات عاملة بتقنية
LED ومصابيح خلفية عاملة بتقنية
إمكانية فتح باب الصندوق عن ُبعد

لمسات داخلية فريدة من الخشب الطبيعّي
واجهة فريدة للوحة العدادات ومؤشرات القيادة

لوحات عتبات الصعود فريدة مع أحرف بإضاءة خافتة 
Ice Blue Lighting®

شعار LIMITED على المقعد ولوحة رقم تعريف 
VIN المركبة

لمسات تزيينية من األلومنيوم على اللوحة المركزية 
والكونسول

بالتينوم ليمتد

STANDARD
17” cast-aluminum wheels
Unique front grille
Black headlamp and tail lamp housings
Unique performance front and rear bumper,  
Accent color and body Color Fascia
Black front and rear tow hooks
Heavy-duty front and engine skid plates
Flared front fenders with air extractors, flared pickup 
box outers, and hood with air extractors
Black sideview mirror caps and door and tailgate 
handles
Unique front and rear wheel-lip moldings
Integrated clearance lamps
Cast-aluminum low-profile running boards
Dual exhaust with dual tailpipes under the rear bumper
Magnetic rear bumper
RAPTOR Black cloth 40/console/40 front bucket seats 
with unique seat back bolsters and 
flow-through center console and floor shifter
Steering wheel-mounted paddle shifters
Terrain management modes: Normal/Baja/Rock Crawl/
Sport/Mud-Sand/Wet-Snow and Tow-Haul mode
High output off-road, Fox Racing front and rear shocks
Two-speed automatic AWD with mechanical  
locking 4WD

قياسّية
عجالت من األلومنيوم المصبوب قياس 17 بوصة

شبكة أمامّية فريدة
قوالب سوداء للمصابيح األمامية والمصابيح الخلفّية

مصّد أمامّي وخلفّي فريد مخّصص لألداء العالي،
واجهة أمامّية بلمسات متباينة وبلون الهيكل

مشابك سحب أمامية وخلفية سوداء
صفائح سفلية واقية عالية المتانة في األمام وللمحّرك

رفاريف أمامية مقّوسة عريضة مع فتحات الستخراج 
الهواء، رفاريف مقّوسة عريضة عند صندوق البيك أب 

وغطاء محّرك مع فتحات الستخراج الهواء
أغطية المرايا الجانبّية ومقابض األبواب وباب الصندوق 

باللون األسود
أفاريز للعجالت فريدة في األمام والخلف

مصابيح مضّمنة لتحديد الخلوص
عتبات جانبية مدمجة من األلومنيوم المصبوب

عادم مزدوج مع مخرجين مزدوجين للعادم تحت المصّد الخلفّي
مصّد خلفّي باللون الرمادّي المغناطيسّي

مقاعد أمامية مقّعرة من قماش رابتر األسود مجزأة 
بنسبة 40/كونسول/40 مع مساند فريدة لظهر المقاعد 

مع كونسول مركزّي بتصميم انسيابّي وناقل حركة أرضّي
وحدتان لنقل الحركة في عجلة القيادة

 Terrain أنماط نظام القيادة بحسب التضاريس
/Baja "باها"/Normal النمط العادّي :Management
الصخور - الزحف Rock Crawl/الرياضّي Sport/الوحل-

/Snow-Wet الطرقات الثلجية-الرطبة/Mud-Sand الرمل
Tow-Haul ونمط السحب-القطر

ممتّصات صدمات أمامية وخلفية عالية األداء للطرقات 
Fox Racing الوعرة من نوع

نظام دفع بكافة العجالت AWD أوتوماتيكّي ثنائّي 
السرعة مع نظام دفع رباعّي 4WD  قابل لإلقفال ميكانيكيًا

I NTERIOR COLOR ACCENT PACKAGE¹ 
Aluminum dash panels
Unique finish on instrument panel and doors
Unique Black leather-trimmed seats with Orange 
accents  
 
RAPTOR CARBON FIBER PACKAGE¹ 
Unique carbon-fiber shift knob
Dash appliqué
Door appliqué
Media bin door 
 
RAPTOR TECHNOLOGY PACKAGE¹ 
Lane-keeping System
Lane-departure Warning
Auto high-beam
Rain-sensing wipers
Adaptive Cruise Control with Collision Mitigation

مجموعة اللمسات الداخلية الملّونة1
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم

لمسات نهائية فريدة على لوحة العّدادات ومؤشرات 
القيادة واألبواب

 مقاعد مكسّوة بالجلد األسود الفريد مع لمسات برتقالّية

مجموعة تجهيزات ألياف الكربون لطراز رابتر1  
مقبض ناقل الحركة 

ولمسات في لوحة القيادة 
ولمسات في كسوة األبواب 

 وباب حّيز األجهزة اإللكترونّية من ألياف الكربون

مجموعة تجهيزات رابتر التكنولوجّية1 
نظام البقاء في خّط السير

نظام اإلنذار بترك خط السير
إضاءة عالية تلقائية

مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر
مثّبت السرعة التفاعلّي مع نظام التخفيف من خطر 

االصطدام

RAPTOR رابتر

¹Restrictions may apply. Visit your Ford Dealer for details.
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Interior من الداخل  

XL SuperCrew® 4x4. Cloth-trimmed interior in 
Dark Earth Gray. 40/Console/40 seats with steering 
column mounted shifter. 
Available equipment.

LARIAT SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed interior in 
Medium Light Camel. 40/Console/40 seats with 
steering column mounted shifter. 
Available equipment.

PLATINUM SuperCrew® 4x4.  
Leather-trimmed interior in Dark Marsala.  
Available equipment.

RAPTOR SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed interior 
in Black with Dark Earth Gray accents.  
Available equipment.

XL سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة بالقماش 
باللون الرمادّي الترابّي الداكن. مقاعد مجزأة بنسبة 40/

كونسول/40 مع ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة.
تجهيزات متوّفرة.

الريات سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة بالجلد 
بلون وبر الجمل الفاتح المتوّسط. مقاعد مجزأة بنسبة 40/
كونسول/40 مع ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة.

تجهيزات متوّفرة.

بالتينوم سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقاعد مكسّوة 
بالجلد بلون مارساال الداكن. تجهيزات متوّفرة.

رابتر سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة 
بالجلد باللون األسود مع لمسات باللون الرمادّي 

الترابّي الداكن. تجهيزات متوّفرة.

XLT SuperCrew® 4x4. Cloth-trimmed interior in 
Medium Earth Gray. 40/20/40 front seat with 
Steering column mounted shifter shown.  
Available equipment.

KING RANCH® SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed 
interior in Kingsville.  40/20/40 seats with steering 
column mounted shifter. 
Available equipment.

LIMITED SuperCrew® 4x4.  
Leather-trimmed interior in Navy Pier.  
Available equipment.

RAPTOR SuperCrew® 4x4. Leather-trimmed  
interior in Black with Orange accents.  
Available equipment.

XLT سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة 
بالقماش باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط. مقاعد أمامّية 

مجزأة بنسبة 40/20/40 مع ناقل حركة مثّبت في عمود 
عجلة القيادة مبّينان. 

 . 4x4  SuperCrew® سوبركرو KING RANCH® كينج رانش
مقصورة مكسّوة بالجلد بلون كينغزفيل. مقاعد مجزأة بنسبة 

40/20/40 مع ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة.
تجهيزات متوّفرة.

. 4x4  SuperCrew® ليمتد سوبركرو
مقصورة مكسّوة بالجلد باللون الكحلّي بير. 

تجهيزات متوّفرة.

رابتر سوبركرو ®4x4  SuperCrew . مقصورة مكسّوة 
بالجلد باللون األسود مع لمسات باللون البرتقالّي.

تجهيزات متوّفرة.

XL XLTXL XLT

LARIAT KING RANCH®  كينج رانش
KING RANCH®

PLATINUM LIMITED ليمتد

RAPTOR رابتر

1قد ُتطّبق بعض القيود. يرجى زيارة وكيل فورد لمزيد من التفاصيل.

بالتينوم

الريات



Make it yours. خّصصها لتناسب شخصيتك.
Complementing the F-150’s stylish design, and satisfying your personal taste, is a range of 
attractive colors.

يتكامل تصميم F-150 األنيق، ويتناسب مع ذوقك الشخصّي، من خالل مجموعة من األلوان الجذابة.

White Platinum Metallic Tri-coat
أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات

White Gold
ذهبّي أبيض

Race Red
أحمر رياضي رايس

Blue Jeans
أزرق الجينز

Magnetic
رمادّي مغناطيسّي

Oxford White
أبيض أكسفورد

Stone Gray
رمادّي حجرّي

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat
أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

Lead Foot
رصاصّي فوت

Shadow Black
أسود ظّلي

Ingot Silver
فّضي آنغو

Magma Red
أحمر ماغما

Lightning Blue
أزرق اليتنينغ

Guard
أخضر غارد
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Regular Cab  
Available: XL, XLT

 ريجوالر كاب
XLTو XL :متوّفر

Super Cab  
Available: XL, XLT, 
LARIAT, RAPTOR

سوبركاب

 ،XLTو ،XL :متوّفر
والريات، ورابتر

SuperCrew®  
Standard: KING 
RANCH®,  PLATINUM, 
LIMITED  
Available: XL, XLT

 SuperCrew® سوبركرو 
قياسّي: كينج رانش 

 ،King Ranch®

وبالتينوم، وليمتد

XLTو XL :متوّفر

8’ Box Size  
Available: XL, XLT, 
LARIAT

 صندوق بحجم 8 أقدام
 ،XLTو ،XL :متوّفر

والريات

6½’ Box Size  
Available: XL, XLT, 
LARIAT, KING 
RANCH®,  PLATINUM 

صندوق بحجم 6 أقدام 
 ونصف

 ،XLTو ،XL :متوّفر
والريات، وكينج رانش 

 ،King Ranch®

وبالتينوم

5½’ Box Size  
Standard: LIMITED, 
RAPTOR  
Available: XL, XLT, 
LARIAT, KING 
RANCH®,  PLATINUM

صندوق بحجم 5 أقدام 
 ونصف

قياسّي: ليمتد ورابتر

 ،XLTو ،XL :متوّفر
والريات، وكينج رانش 

 ،King Ranch®

وبالتينوم

40/20/40 
split front seat  
Standard: XL, XLT, 
LARIAT

مقعد أمامي مجّزأ 
 بنسبة 40/20/40

 ،XLTو ،XL :قياسّي
والريات

40/console/40 
front bucket seats  
Available: XL, XLT

مقاعد أمامية مقّعرة 
مجّزأة بنسبة 40/

 كونسول/40
XLTو XL :متوّفرة

40/console/40 
front bucket seats with 
floor shifter  
Standard: KING 
RANCH®,  PLATINUM, 
LIMITED, RAPTOR  
Available: XLT, 
LARIAT

مقاعد أمامية مقّعرة 
مجّزأة بنسبة 40/

كونسول/40 مع ناقل 
حركة أرضّي

قياسّية: كينج رانش 
 ،King Ranch®

وبالتينوم، ورابتر

متوّفر: XLT، والريات

Dark Earth Gray Cloth
قماش باللون الرمادّي الترابّي الداكن

Medium Earth Gray Cloth
قماش باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط

XLT Sport Black Cloth with Red Stitching
قماش XLT سبورت باللون األسود مع درزات حمراء

Black Leather
جلد باللون األسود

Black Leather with Tuxedo Stripes
جلد باللون األسود مع درزات بلون أسود توكسيدو

Black Cloth
قماش باللون األسود

XLT Sport Black Cloth
قماش XLT سبورت باللون األسود

Medium Light Camel Leather
جلد بلون وبر الجمل الفاتح المتوّسط

Kingsville Leather with Tuxedo Stripes
جلد بلون كينغزفيل مع درزات بلون أسود توكسيدو

Navy Pier Leather
جلد باللون الكحلّي بير

Black Leather/Cloth with Orange Accents
جلد باللون األسود / قماش مع لمسات برتقالّية

Medium Earth Gray Vinyl
فينيل باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط

Medium Light Camel Cloth
قماش بلون وبر الجمل الفاتح المتوّسط

Medium Earth Gray Leather
جلد باللون الرمادّي الترابّي المتوّسط

Black Leather with Red Accents
جلد باللون األسود مع لمسات حمراء

Dark Marsala Leather with Tuxedo Stripes
جلد بلون مارساال الداكن مع درزات بلون أسود توكسيدو

Black Leather with Dark Earth Gray Accents
جلد باللون األسود مع لمسات باللون الرمادّي الترابّي الداكن
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Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford distributor.

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.



Conventional Towing (Maximum Loaded Trailer Weight Ratings (Ibs.)
Engine Axle Ratio Gcwr Regular Cab 

122.4” Wb 4X2
Regular Cab 

122.4” Wb 4X4
Regular Cab 

141.1” Wb 4X2
Regular Cab 

141.1” Wb 4X4
Super Cab 145.0” 

Wb 4X2
3.3L Ti-VCT V6 3.55 9,500/ 9,600 

9,700/ 9,800 
9,900

5,100/ - 
- / - 

-

 - / - 
5,000 / - 

-

- / 5,000 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

 - / - 
-  / 5,000  

-
3.73 12,100/ 12,200 

12,300/ 12,500 
12,600

7,700/ - 
- / - 

-

- / 7,500 
- / - 

-

- / 7,600 
- / - 

-

- / 7,400 
- / - 

-

- / 7,400 
- / - 

-
5.0L Ti-VCT V8 3.15 13,000/13,900 

14,200/14,300
8,300/ - 

- / -
- / - 
- / -

- / 9,100 
- / -

- / - 
- / -

- / -  
9,200 / -

3.31 13,000/13,200 
13,900/14,100 
14,200/14,300 

14,400

8,300/ - 
- / - 
- / - 

- 

- / 8,300 
- / - 
- / - 

- 

- / -  
9,100 / - 

- / - 
- 

- / -  
-  / 9,100 

- / - 
- 

- / -  
-  / -  

9,200 / - 
- 

3.55 13,200/13,800 
14,100/14,400 
14,500/14,900 
15,200/15,300

- / 9,100 
- / - 
- / - 
- / - 

8,300 / -  
- / - 
- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 

- / 10,100 
- / - 

-  / -  
9,100 / - 

- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

10,200 / - 
3.73 14,600/16,000 

16,100/16,200 
16,500/16,600 

16,900

- / - 
- / - 
- / - 

- 

9,700 / - 
- / - 
- / - 

- 

- / 11,100 
- / - 
- / - 

- 

- / - 
10,900 / 11,100 

- / - 
- 

- / - 
- / - 
- / - 

- 
3.5L EcoBoost 3.15 15,500/15,800 

15,900
- / - 

- 
- / - 

- 
10,700 / - 

- 
- / - 

- 
- / 10,700 

- 
3.31 15,800/16,000 

16,100/16,200
- / - 
- / - 

- / - 
- / - 

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / - 

- / - 
- / - 

3.55 15,500/15,800 
15,900/16,000 
16,100/16,200 
16,600/16,700 
17,000/17,100 
17,900/18,100 

18,400

- / - 
- / - 
- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

- 

- / - 
- / - 
- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

- 

10,700 / - 
- / - 
- / - 
- / -  

12,100 / - 
- / - 

- 

- / 10,700 
- / - 
- / - 
- / -  

- / 12,000 
- / - 

- 

- / 10,700 
- / - 
- / - 
- / -  

- / 12,000 
- / - 

- 
3.73 17,000/17,100 - / - - / - - / 12,100 11,800² / 11,900 - / -

تصنيف الوزن نسبة المحورالمحّرك
GCWR اإلجمالّي

ريجوالر كاب 
بقاعدة عجالت 122.4 

 4x2 بوصة

ريجوالر كاب 
بقاعدة عجالت 122.4 

 4x4 بوصة

ريجوالر كاب 
بقاعدة عجالت 141.1 

4x2  بوصة

ريجوالر كاب 
بقاعدة عجالت 141.1 

 4x4 بوصة

سوبركاب 
بقاعدة عجالت 145.0 

 4x2 بوصة
 Ti-VCT V6 محّرك

سعة 3.3 لتر
3.559,500/ 9,600 

9,700/ 9,800 
9,900

5,100/ - 
- / - 

-

 - / - 
5,000 / - 

-

- / 5,000 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

 - / - 
-  / 5,000  

-
3.7312,100/ 12,200 

12,300/ 12,500 
12,600

7,700/ - 
- / - 

-

- / 7,500 
- / - 

-

- / 7,600 
- / - 

-

- / 7,400 
- / - 

-

- / 7,400 
- / - 

-
 Ti-VCT V8 محّرك

سعة 5.0 لتر
3.1513,000/13,900 

14,200/14,300
8,300/ - 

- / -
- / - 
- / -

- / 9,100 
- / -

- / - 
- / -

- / -  
9,200 / -

3.3113,000/13,200 
13,900/14,100 
14,200/14,300 

14,400

8,300/ - 
- / - 
- / - 

- 

- / 8,300 
- / - 
- / - 

- 

- / -  
9,100 / - 

- / - 
- 

- / -  
-  / 9,100 

- / - 
- 

- / -  
-  / -  

9,200 / - 
- 

3.5513,200/13,800 
14,100/14,400 
14,500/14,900 
15,200/15,300

- / 9,100 
- / - 
- / - 
- / - 

8,300 / -  
- / - 
- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 

- / 10,100 
- / - 

-  / -  
9,100 / - 

- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

10,200 / - 
3.7314,600/16,000 

16,100/16,200 
16,500/16,600 

16,900

- / - 
- / - 
- / - 

- 

9,700 / - 
- / - 
- / - 

- 

- / 11,100 
- / - 
- / - 

- 

- / - 
10,900 / 11,100 

- / - 
- 

- / - 
- / - 
- / - 

- 
 EcoBoost محّرك

سعة 3.5 لتر
3.1515,500/15,800 

15,900
- / - 

- 
- / - 

- 
10,700 / - 

- 
- / - 

- 
- / 10,700 

- 
3.3115,800/16,000 

16,100/16,200
- / - 
- / - 

- / - 
- / - 

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / - 

- / - 
- / - 

3.5515,500/15,800 
15,900/16,000 
16,100/16,200 
16,600/16,700 
17,000/17,100 
17,900/18,100 

18,400

- / - 
- / - 
- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

- 

- / - 
- / - 
- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

- 

10,700 / - 
- / - 
- / - 
- / -  

12,100 / - 
- / - 

- 

- / 10,700 
- / - 
- / - 
- / -  

- / 12,000 
- / - 

- 

- / 10,700 
- / - 
- / - 
- / -  

- / 12,000 
- / - 

- 
3.7317,000/17,100- / -- / -- / 12,10011,800 / 11,900- / -
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سوبركاب 
بقاعدة عجالت 145.0 

 4x4 بوصة

سوبركاب 
بقاعدة عجالت 163.7 

 4x2 بوصة

سوبركاب 
بقاعدة عجالت 163.7 

 4x4 بوصة

Super-®  سوبركرو
Crew بقاعدة عجالت 

 4x2  145.0 بوصة

Super-®  سوبركرو
Crew بقاعدة عجالت 

 4x4  145.0 بوصة

Super-®  سوبركرو
Crew بقاعدة عجالت 

 4x2  156.8 بوصة

Super-®  سوبركرو
Crew بقاعدة عجالت 

 4x4  156.8 بوصة
- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

5,000

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-
- / - 

- / 7,400 
-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
7,400 / - 

-

- / - 
- / - 

7,400

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-
- / - 
- / -

- / -  
- / 9,200

- / - 
- / -

- / - 
9,100 / -

- / - 
- / -

- / - 
9,100 / -

- / - 
- / -

- / -  
-  / -  

-  / 9,100 
- 

- / -  
-  / -  

-  / 9,200 
- 

- / -  
-  / -  
-  / -  

9,000

- / -  
-  / -  

9,100 / - 
- 

- / -  
-  / -  

-  / 9,000 
- 

- / -  
-  / -  

9,100 / - 
- 

- / -  
-  / -  
-  / -  

9,100
-  / -  

- / 9,100 
- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

- / 10,200 

-  / -  
- / - 

9,100 / -  
- / -

-  / -  
- / - 
- / -  

10,100 / -

-  / -  
- / 9,100 

- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

10,100 / -

-  / -  
- / - 

9,100 / -  
- / -

- / - 
- / - 

11,300 / - 
- 

- / - 
- / 11,000 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,700 
- / 11,200 

- 

- / - 
- / - 
- / - 

- 

- / - 
- / 10,900 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,900 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,600 

- / - 
11,600

- / - 
- 

- / - 
10,700

- / - 
- 

- / 10,600 
- 

- / - 
- 

- / - 
10,700

- / - 
- 

- / 10,700 
- / - 

- / - 
- / - 

- / - 
- / 10,700

- / - 
- / - 

- / - 
10,700 / - 

- / - 
- / - 

- / - 
10,700 / - 

- / -  
- / 10,700 

- / - 
- / -  

- / 11,800 
- / - 

- 

- / -  
10,700 / - 

- / - 
- / -  

- / 11,900 
- / - 

- 

- / -  
- / - 

- / 10,700 
- / -  

- / 11,600 
- / - 

- 

- / 10,600 
- / - 
- / - 

11,200 / -  
- / - 

12,700 / - 
- 

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / 10,900 

- / - 
- / 12,700 

- 

- / - 
10,700 / - 

- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

13,200

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / -  
- / - 
- / - 

13,000
- / -- / 11,900- / 11,600- / -- / -- / 11,80011,400 / 11,500

Super Cab 145.0” 
Wb 4X4

Super Cab 163.7” 
Wb 4X2

Super Cab 163.7” 
Wb 4X4

SuperCrew® 
145.0” Wb 4X2

SuperCrew® 
145.0” Wb 4X4

SuperCrew® 
156.8” Wb 4X2

SuperCrew® 
156.8” Wb 4X4

- / - 
- / - 

-  

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

5,000

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-
- / - 

- / 7,400 
-

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-

- / - 
7,400 / - 

-

- / - 
- / - 

7,400

- / - 
- / - 

-

- / - 
- / - 

-
- / - 
- / -

- / -  
- / 9,200

- / - 
- / -

- / - 
9,100 / -

- / - 
- / -

- / - 
9,100 / -

- / - 
- / -

- / -  
-  / -  

-  / 9,100 
- 

- / -  
-  / -  

-  / 9,200 
- 

- / -  
-  / -  
-  / -  

9,000

- / -  
-  / -  

9,100 / - 
- 

- / -  
-  / -  

-  / 9,000 
- 

- / -  
-  / -  

9,100 / - 
- 

- / -  
-  / -  
-  / -  

9,100
-  / -  

- / 9,100 
- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

- / 10,200 

-  / -  
- / - 

9,100 / -  
- / -

-  / -  
- / - 
- / -  

10,100 / -

-  / -  
- / 9,100 

- / - 
- / - 

-  / -  
- / - 
- / -  

10,100 / -

-  / -  
- / - 

9,100 / -  
- / -

- / - 
- / - 

11,300 / - 
- 

- / - 
- / 11,000 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,700 
- / 11,200 

- 

- / - 
- / - 
- / - 

- 

- / - 
- / 10,900 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,900 

- / - 
- 

- / - 
- / 10,600 

- / - 
11,600

- / - 
- 

- / - 
10,700

- / - 
- 

- / 10,600 
- 

- / - 
- 

- / - 
10,700

- / - 
- 

- / 10,700 
- / - 

- / - 
- / - 

- / - 
- / 10,700

- / - 
- / - 

- / - 
10,700 / - 

- / - 
- / - 

- / - 
10,700 / - 

- / -  
- / 10,700 

- / - 
- / -  

- / 11,800 
- / - 

- 

- / -  
10,700 / - 

- / - 
- / -  

- / 11,900 
- / - 

- 

- / -  
- / - 

- / 10,700 
- / -  

- / 11,600 
- / - 

- 

- / 10,600 
- / - 
- / - 

11,200 / -  
- / - 

12,700 / - 
- 

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / 10,900 

- / - 
- / 12,700 

- 

- / - 
10,700 / - 

- / - 
- / -  
- / - 
- / - 

13,200

- / - 
- / - 

10,700 / - 
- / -  
- / - 
- / - 

13,000
- / - - / 11,900 - / 11,600 - / - - / - - / 11,800 11,400² / 11,500
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السحب التقليدي - تصنيفات الوزن األقصى للمقطورة المحّملة )رطل(
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Dimensions
Exterior Regular Cab 

4x2
Regular Cab 4x4 Super Cab 

4x2
Super Cab

4x4
SuperCrew® 4x2 SuperCrew® 4x4 RAPTOR Super 

Cab
RAPTOR Super-

Crew®

Height 5½” box - - - - 75.6” 77.2” - -
Height 6½” box 75.5” 76.9” 75.5” 77.2” 75.7” 77.3” - -
Height 8” box 75.1” 76.9” 75.5” 77.0” - - - -
Height - - - - - - 78.5” 78.5”
Width excl. mirrors 79.9” 79.9” 79.9” 79.9” 79.9” 79.9” 86.3” 86.3”
Width incl. standard mirrors 96.8” 96.8” 96.8” 96.8” 96.8” 96.8” 96.8” 96.8”
Width incl. trailer tow mirrors 105.9” 105.9” 105.9” 105.9” 105.9” 105.9” - -
Width std. mirrors folded 83.5” 83.5” 83.5” 83.5” 83.5” 83.5” 86.3” 86.3”
Width trailer tow mirrors folded 85.5” 85.5” 85.5” 85.5” 85.5” 85.5” - -
Length 5½” box - - - - 231.9” 231.9” - -
Length 6½” box 209.3” 209.3” 231.9” 231.9” 243.7” 243.7” - -
Length 8” box 227.9” 227.9” 250.5” 250.5” - - - -
Length - - - - - - 220.0” 231.9”
Wheelbase 5½” box - - - - 145.0” 145.0” - -
Wheelbase 6½” box 122.4” 122.4” 145.0” 145.0” 156.8” 156.8” - -
Wheelbase 8” box 141.1” 141.1” 163.7” 163.7” - - - -
Wheelbase - - - - - - 134.2” 146.0”
Ground clearance (min.) 5½” box - - - - 8.5” 9.4” - -
Ground clearance (min.) 6½” box 8.8” 9.4” 8.7” 9.4” 8.4” 9.3” - -
Ground clearance (min.) 8” box 8.6” 9.4” 8.7” 9.3” - - - -
Ground clearance (min.) 12.4” 13.1” 12.2” 13.7” 12.0” 13.6” 9.8” 9.9”
Cargo box 5½’ box 5½’ box 6½’ box 6½’ box 8’ box 8’ box - -
Volume (cu. ft.) 52.8 52.8 62.3 62.3 77.4 77.4 - -
Inside height 21.4” 21.4” 21.4” 21.4” 21.4” 21.4” - -
Length at floor 67.1” 67.1” 78.9” 78.9” 97.6” 97.6” - -
Width at wheelhouse 50.6” 50.6” 50.6” 50.6” 50.6” 50.6” - -
Maximum width at floor 65.2” 65.2” 65.2” 65.2” 65.2” 65.2” - -
Interior head room – front/rear 40.8”/ - 40.8”/ - 40.8”/ 40.3” 40.8”/ 40.3” 40.8”/ 40.4” 40.8”/ 40.4” - -
Interior leg room (max.) – front/rear 43.9”/ - 43.9”/ - 43.9”/ 33.5” 43.9”/ 33.5” 43.9”/ 43.6” 43.9”/ 43.6” - -
Interior hip room 62.5”/ - 62.5”/ - 62.5”/ 64.7” 62.5”/ 64.7” 62.5”/ 64.7” 62.5”/ 64.7” - -
Approach angle (degrees) 24.8° 24.8° 24.4° 25.8° 24.1° 25.5° 30.2° 30.2°
Departure angle (degrees) 24.6° 27.1° 24.0° 26.1° 23.8° 26.0° 23.1° 23.0°
Ramp breakover angle (degrees) 22.1° 24.7° 18.5° 21.2° 18.3° 21.0° 21.8° 22.9°
Front/rear track - - - - - - 73.9”/ 73.6” 73.9”/ 73.6”
Payload & towing (lbs.) max. GVWR - - - - - - 6,65 7,05
Payload & towing (lbs.) max. GCWR - - - - - - 12,05 14,25

األبعاد
®-Superسوبركاب 4x4 سوبركاب 4x2 ريجوالر كاب 4x4 ريجوالر كاب 4x2 من الخارج  سوبركرو

 4x2  Crew
Super-®  سوبركرو

 4x4  Crew
رابتر سوبركرو رابتر سوبركاب

SuperCrew®

--”77.2”75.6----ارتفاع صندوق 5 أقدام ونصف
--”77.3”75.7”77.2”75.5”76.9”75.5ارتفاع صندوق 6 أقدام ونصف

----”77.0”75.5”76.9”75.1ارتفاع صندوق 8 أقدام
”78.5”78.5------االرتفاع

”86.3”86.3”79.9”79.9”79.9”79.9”79.9”79.9العرض من دون المرايا
”96.8”96.8”96.8”96.8”96.8”96.8”96.8”96.8العرض مع المرايا القياسّية

--”105.9”105.9”105.9”105.9”105.9”105.9العرض مع مرايا سحب المقطورات
”86.3”86.3”83.5”83.5”83.5”83.5”83.5”83.5العرض مع المرايا القياسّية مطوّية

--”85.5”85.5”85.5”85.5”85.5”85.5العرض مع مرايا سحب المقطورات مطوّية
--”231.9”231.9----طول صندوق 5 أقدام ونصف
--”243.7”243.7”231.9”231.9”209.3”209.3طول صندوق 6 أقدام ونصف

----”250.5”250.5”227.9”227.9طول صندوق 8 أقدام
”231.9”220.0------الطول

--”145.0”145.0----قاعدة عجالت صندوق 5 أقدام ونصف
--”156.8”156.8”145.0”145.0”122.4”122.4قاعدة عجالت صندوق 6 أقدام ونصف

----”163.7”163.7”141.1”141.1قاعدة عجالت صندوق 8 أقدام
”146.0”134.2------قاعدة العجالت

--”9.4”8.5----الخلوص األرضي )األدنى( - صندوق 5 أقدام ونصف
--”9.3”8.4”9.4”8.7”9.4”8.8الخلوص األرضي )األدنى( - صندوق 6 أقدام ونصف

----”9.3”8.7”9.4”8.6الخلوص األرضي )األدنى( - صندوق 8 أقدام
”9.9”9.8”13.6”12.0”13.7”12.2”13.1”12.4الخلوص األرضي )األدنى(

--box5½’ box6½’ box6½’ box8’ box8’ box ’½5صندوق الحمولة
--52.852.862.362.377.477.4السعة )قدم مكّعب(

--”21.4”21.4”21.4”21.4”21.4”21.4االرتفاع الداخلّي
--”97.6”97.6”78.9”78.9”67.1”67.1الطول عند مستوى األرضية

--”50.6”50.6”50.6”50.6”50.6”50.6العرض عند مبيت العجالت
--”65.2”65.2”65.2”65.2”65.2”65.2العرض األقصى عند مستوى األرضية
--”40.4 /”40.8”40.4 /”40.8”40.3 /”40.8”40.3 /”40.8 - /”40.8 - /”40.8حّيز الرأس الداخلّي - األمامي/الخلفي

--”43.6 /”43.9”43.6 /”43.9”33.5 /”43.9”33.5 /”43.9 - /”43.9 - /”43.9حّيز الساقين الداخلّي )األقصى( - األمامي/الخلفي
--”64.7 /”62.5”64.7 /”62.5”64.7 /”62.5”64.7 /”62.5- /”62.5- /”62.5حّيز الردفين الداخلي

°30.2°30.2°25.5°24.1°25.8°24.4°24.8°24.8زاوية االقتراب )درجة(
°23.0°23.1°26.0°23.8°26.1°24.0°27.1°24.6زاوية االبتعاد )درجة(

°22.9°21.8°21.0°18.3°21.2°18.5°24.7°22.1زاوية العبور )درجة(
”73.6 /”73.9”73.6 /”73.9------المسافة بين العجالت األمامية/الخلفية

قدرة الحمولة وقدرة السحب )رطل( القصوى 
GVWR وفق تصنيف وزن المركبة اإلجمالّي

------6,657,05

قدرة الحمولة وقدرة السحب )رطل( القصوى 
GCWR وفق تصنيف الوزن اإلجمالّي

------12,0514,25

41

XLT SuperCab® 4x4. Magnetic, Chrome Apprearance Package. Available equipment. XLT سوبركاب ®4x4  SuperCab . رمادّي مغناطيسّي، مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية. تجهيزات متوّفرة.



Wheels العجالت

17” Silver Steel wheel. 
Standard on XL derivatives.

18” Chrome-like PVD wheel  
Standard on LARIAT. 

Available on XLT but requires Package.  
Restrictions apply.1

20” Premium tarnished dark-painted 
aluminum wheel. 

Available on XLT and LARIAT derivatives as part 
of the Special Edition Package.

20” Polished aluminum wheel.  
Standard on PLATINUM derivatives.

17” Silver-painted aluminum wheel. 
Standard on XLT, available on XL derivatives. 

Restrictions apply.1

20” Machined aluminum wheel with 
Flash Gray-painted pockets.  

Optional on XLT and LARIAT derivatives. 
Available on XL but requires Package. 

 Restrictions apply.1

18” Machined aluminum wheel with Flash 
Gray-painted pockets.  

Standard on KING RANCH® derivatives.

22” Polished aluminum wheel. 
 Standard on LIMITED derivatives.

18” Machined aluminum wheel with Flash 
Gray-painted pockets. 

Standard on LARIAT derivatives.

20” 6-Spoke premium-painted 
aluminum wheel.  

Optional on XLT and LARIAT derivatives. 
Restrictions apply.1

20” Machined aluminum wheel with light 
Caribou-painted pockets¹.  

Optional on KING RANCH® derivatives.

17” Cast-aluminum wheel.  
Standard on RAPTOR derivatives.

18” 6-Spoke machined aluminum wheel with 
Magnetic-painted pockets.  

Available on XLT and LARIAT 
derivatives but requires Package.  

Restrictions apply.1

20” Chrome-like PVD wheel 
(requires Chrome Appearance Package)  
Optional on XLT and LARIAT derivatives. 

Available on XL but requires Package. 
Restrictions apply.1

20” Chrome-like PVD wheel.  
Available on KING RANCH® derivatives as part 

of the Chrome Appearance Package.

17” Forged aluminum bead-lock 
capable wheel.  

Optional on RAPTOR derivatives.

1Restrictions apply. Some options whilst shown as available, may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford distributor.

42 ¹قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي. accessories.ford.com

عجالت فوالذية فضية قياس 17 بوصة.
.XL قياسّية في طرازات

عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي 
قياس 17 بوصة.

.XL متوفرة في طرازات ،XLT قياسّية في
قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة 
مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي "فالش غراي"

قياسّية في طرازات الريات.

عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات 
قياس 18 بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي 

المغناطيسّي.
متوّفرة في طرازات XLT والريات لكّنها تتطّلب 

مجموعة تجهيزات.
قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي 
للبخار PVD قياس 18 بوصة قياسّية في الريات.
متوّفرة في طرازات XLT لكّنها تتطّلب مجموعة 

تجهيزات.
قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة 
مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي "فالش غراي"

اختيارّية في طرازات XLT والريات.
متوّفرة في XL لكّنها تتطّلب مجموعة تجهيزات.

قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلي بـ6 
شعاعات قياس 20 بوصة.

اختيارّية في طرازات XLT والريات.
قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار 
PVD قياس 20 بوصة )تتطّلب مجموعة تجهيزات المظهر 

الكرومّية( اختيارّية في طرازات XLT والريات.
متوّفرة في XL لكّنها تتطّلب مجموعة تجهيزات.

قد ُتطّبق بعض القيود.¹

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة 
قياس 20 بوصة.

متوّفرة في طرازات XLT والريات ضمن مجموعة 
تجهيزات اإلصدار الخاص.

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 
18 بوصة مع جيوب مطلّية باللون الرمادّي 

"فالش غراي"
.King Ranch® قياسّية في طرازات كينج رانش

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 20 
بوصة مع جيوب مطلّية بلون بيج كاريبو فاتح1.

.King Ranch® اختيارّية في طرازات كينج رانش

عجالت بمظهر الكروم بتقنية الترسيب 
الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة.

 King Ranch® متوّفرة في طرازات كينج رانش
ضمن مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية.

المصقول قياس  األلومنيوم  عجالت من 
20 بوصة.

قياسّية في طرازات بالتينوم.

المصقول قياس  األلومنيوم  عجالت من 
22 بوصة.

قياسّية في طرازات ليمتد.

المصبوب قياس  األلومنيوم  عجالت من 
17 بوصة.

رابتر. قياسّية في طرازات 

عجالت مصنوعة من األلومنيوم المشغول 
بالطرق قياس 17 بوصة مع القدرة على تثبيت 

شفة اإلطار.
اختيارّية في طرازات رابتر.

مخرج العادم NextBase من Duo Cinema أعمدة سحب لسّقاطة المقطورة

أغطية للمرايا من الكروم من 
Putco®

منصات التحميل الخاصة بصندوق 
الحمولة

وحدة لّينة لتنظيم الحمولة

أقواس الرفاريف مقّسم الصندوق وحدة تنظيم الحمولة تحت المقعد

أقواس الرفاريف من 
Bushwacker®

مجموعة مشابك صندوق الحمولة 
Bull Accessories القابلة للسحب من

حماية لغطاء المحرك "إيروسكين" 
Lund™ "من "لوند Aeroskin™

Putco® للضباب من LED مصابيح سجادات الصندوق حاجب لغطاء المحرك

Putco® سكك الصندوق من صفيحة التثبيت القياسّية الخاصة 
بالصندوق

واقيات من الوحل عالية المتانة

شعار بأحرف F-150 على باب 
Putco® الصندوق من

عوازل مقاِومة للغبار لباب 
Extang الصندوق من

 Gatorback® واقيات من الوحل
Truck Hardware™ من

عتبات جانبّية، قابلة للسحب بطانة باب الصندوق واقيات مقولبة للحماية من الوحل

عتبات جانبية )5 بوصات( McGard™ قفل باب الصندوق من عّدة اإلسعافات األولية

عتبات جانبية مزّواة )5 بوصات( باب الصندوق - خرطوشة التخميد 
Viscous Dampening Cartridge

عّدة الطوارئ للمساعدة على 
الطريق

لوحات عتبات الصعود من 
Putco® الكروم اللّماع من

 Sportliner™ بطانة الصندوق
Bedrug® من

مصابيح تحذيرّية وامضة بتقنّية 
Sound-Off Signal من LED

مجموعة اإلنارة الداخلية مجموعات سدادات بطانة الصندوق ECCO® نظام اإلنذار عند الرجوع من

حاجبات للنوافذ الجانبية من 
Lund®

غطاء صندوق صلب قابل للطّي 
REV من

مصابيح LED للمهام واألعمال من 
Sound-Off Signal

إنارة الصندوق/حّيز الحمولة صندوق تخزين يتحّرك وفق 
محور Pivot Storage Box من 

UnderCover™

جهاز استشعار المساعد الخلفي 
للركن ™HitchScan وعتبة 

Rosen® للسّقاطة من

حامل الكمبيوتر اللوحّي من 
Lumen®

أغطية الصندوق الصلبة بقطعة واحدة 
UnderCover™ ذات لمسة متمّيزة من

خزنة داخل المركبة من 
Console Vault®

KICKER® ترقية لنظام الصوت من رؤوس كروّية لسّقاطة المقطورة

Exhaust Tip Duo Cinema by Nextbase Trailer Hitch Drawbars

Chrome Mirror Caps by Putco® Bed Ramps Soft Cargo Organizer

Fender Flares Bed Divider Under Seat Cargo Organizer

Fender Flares by Bushwacker® Retractable Bed Hook Kit by Bull 
Accessories

Aeroskin™ Hood Protector 
by Lund™

LED Fog Lamps by Putco® Bed Mats Hood Deflector

Bed Rails by Putco® Standard Bed Interface Plate Heavy-Duty Splash Guards

F-150 Tailgate Lettering by 
Putco®

Bed Tailgate Dust Seal by Extang Gatorback® Splash Guards 
by Truck Hardware™

Side Steps, Retractable Bed Tailgate Liner Molded Splash Guards

Step Bars (5") Bed Tailgate Lock by McGard™ First Aid Kit

Angular Step Bars (5") Bed Tailgate, Viscous Dampening 
Cartridge

Roadside Assistance Kit

Bright Chrome Door Sill Plates 
by Putco®

Sportliner™ by Bedrug® LED Warning Strobes by 
Sound-Off Signal

Interior Light Kit Bedliner Plug Kits Backup Alarm by ECCO®

Side Window Deflectors by 
Lund®

Hard Folding Tonneau Cover by 
REV

LED Work Task Light by 
Sound-Off Signal

Bed/Cargo Illumination Pivot Storage Box by UnderCover™ HitchScan™ Rear Park 
Assist Sensor and Hitch 
Step by Rosen®

Tablet Cradle by Lumen® Textured Hard One-PieceTonneau 
Covers by UnderCover™

In-Vehicle Safe by Console 
Vault®

Audio Upgrade by KICKER® Trailer Hitch Balls

أكسسوارات فورد



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 Dealer 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 Dealership 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 dealer 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 Dealer for details and/or a copy of all limited warranties.

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 األكسسوارات المرّخصة من 
عة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 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.

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 Dealer 
Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2018 Ford Motor Company.

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 2018.

Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط

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.

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.

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.

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.

Safe

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

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.

Smart

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

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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F-150

X = Available

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

XL XLT LARIAT KING 
RANCH® PLATINUM LIMITED RAPTOR

Bodystyle
Regular Cab 4x2 – 6.5’ Box (122.5”) X X - - - - -
Regular Cab 4x4 – 6.5’ Box (122.5”) X X - - - - -
Regular Cab 4x2 – 8.0’ Box (141”) X X - - - - -
Regular Cab 4x4 – 8.0’ Box (141”) X X - - - - -
Super Cab 4x4 – 5.5’ Box (133”) - - - - - - X
Super Cab 4x2 – 6.5’ Box (145”) X X X - - - -
Super Cab 4x4 – 6.5’ Box (145”) X X X - - - -
Super Cab 4x2 – 8.0’ Box (163.7”) X X - - - - -
Super Cab 4x4 – 8.0’ Box (163.7”) X X - - - - -
SuperCrew® 4x2 – 5.5’ Box (145”) X X X X X X -
SuperCrew® 4x4 – 5.5’ Box (145”) X X X X X X X
SuperCrew® 4x2 – 6.5’ Box (157”) X X X X X - -
SuperCrew® 4x4 – 6.5’ Box (157”) X X X X X - -
Powertrain Availability
3.3L V6 PFDI gasoline/flex-fuel 6-speed automatic 
transmission with auto-start/stop; 
Power – 292hp (215 kW net) @ 6 500rpm; 
Torque – 356Nm @ 4 000rpm

Std Std - - - - -

5.0L V8 gasoline/flex-fuel 10-speed automatic transmission with auto/start-
stop; Power – 394 hp (290kW) @ 5 750rpm; 
Torque – 555Nm @ 4 000rpm

Opt Opt Std Std Std - -

3.5L V6 EcoBoost gasoline/flex-fuel 10-speed automatic transmission with 
auto/start-stop; Power – 370 hp (272kW) 
@ 4 750rpm; Torque – 578Nm at 2 500rpm

Opt Opt Opt Opt Opt Std -

3.5L V6 EcoBoost high output gasoline/flex-fuel 10-speed automatic 
transmission with auto/start-stop and terrain 
management modes: Normal/Baja/Rock Crawl/Sport/Mud-Sand/Wet-Snow 
and Tow-Haul mode; Power – 422 hp (310kW) at 6 000rpm; Torque – 678Nm 
@ 3 750rpm

- - - - - - Std

Mechanical
Independent front suspension Std Std Std Std Std Std Std
4-wheel disc brakes with Ant-lock Braking System (ABS) Std Std Std Std Std Std Std
Fail-safe cooling Std Std Std Std Std Std Std
Jack Std Std Std Std Std Std Std
Electronic parking brake Std Std Std Std Std Std -
Mechanical parking brake - - - - - - Std
SelectShift® automatic transmission with progressive range select Std Std Std Std Std Std Std
Class IV trailer hitch Std Std Std Std Std Std -
Heavy duty front and rear gas shock absorbers Std Std Std Std Std Std -
Off-road tuned front shock absorbers Opt Opt Opt Opt Opt - -
High output off-road, Fox Racing front and rear sport tuned shock absorbers - - - - - - Std
Long travel suspension with unique front upper and lower control arms and 
tie rods - - - - - - Std

Front coil springs Std Std Std Std Std Std Std
Rear two-stage variable rate leaf springs Std Std Std Std Std Std Std
Front stabilizer bar Std Std Std Std Std Std Std
Power steering, rack-and-pinion Std Std Std Std Std Std -
Electronic Power-Assisted Steering (EPAS) with selectable effort (Normal, 
Sport and Comfort) - - - - - - Std

4x4 Electronic-Shift-On-the-Fly with neutral towing capability Std Std Std Std Std Std Std
Two-speed automatic 4WD (4x4 only) - - Std Std Std Std -
Two-speed automatic AWD with mechanical locking 4WD - - - - - - Std
4.10 rear axle - - - - - - Std
4.10 front-axle with Torsen® differential - - - - - - Opt
Axle upgrade Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
Exterior
Front bumper – Black Std - - - - - -
Front bumper – body color Opt Opt Opt - Std Std -
Front bumper – Chrome Opt Std Std Opt - - -
Front bumper – Accent color - - - Std - - -
Rear bumper – Black Std - - - - - -
Rear bumper – body color Opt Opt Opt - Std Std -
Rear bumper – Chrome Opt Std Std Opt - - -
Rear bumper – Accent color - - - Std - - Std
Front fascia – Black Std - - - - - -
Front fascia – body color Opt Std Std Std Std Std -
Unique accent color and body-color front fascia and grille, front performance 
bumper, unique rear bumper, flared front fenders with air extractors, flared 
pickup box outers, hood with air extractors and body integrated marker lights

- - - - - - Std



F-150

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

Grille – Black two-bar style with Black nostrils and Black surround Std - - - - - -
Grille – Chrome two-bar style with Chrome nostrils, Black surround and 
background mesh - Std - - - - -

Grille – Chrome billet style with Chrome surround and Black mesh insert - Opt - - - - -
Grille – Black billet style grille with body-color surround and Black mesh insert - Opt - - - - -
Grille – Chrome two-bar style with two minor bars, Silver painted surround and 
Black background mesh - Opt - - - - -

Grille – dark painted two-bar style with two minor bars, Black surround and 
background mesh - Opt - - - - -

Grille – body-color surround and Black mesh insert (Special Edition Package) - Opt Opt - - - -
Grille – Chrome two-bar style with four minor bars, Silver painted surround and 
background mesh - - Std - - - -

Grille – body-color two-bar with four minor bars, Black surround and Black 
mesh - - Opt - - - -

Grille – Chrome two-bar style with Chrome surround and Caribou mesh insert - - - Std - - -
Grille – Satin Chrome two-bar style with Satin Chrome surround and Silver 
mesh inserts - - - - Std - -

Grille – Satin finish surround and main bars with Chrome minor bars and Silver 
inserts - - - - - Std -

Two-tone paint with Stone Gray lower accent - - - Std - - -
Monochromatic paint (two-tone delete) - - - Opt - - -
Headlamps – Halogen Std Std - - - - -
Headlamps – Quad-beam LED and LED tail lamps - - Std Std Std Std -
Headlamps – Dark housing - Opt Opt - - - -
Headlamps – LED with unique bezel finish and Black surround (headlamps 
and tail lamps) - - - - - - Std

Wipers – intermittent speed Std Std Std Std Std Std Std
Rainlamp wiper activated headlamps Std Std Std Std Std Std Std
Automatic high-beam with rain-sensing wipers - - Std Std Std Std Opt
Windshield wiper de-icer - - Std Std Std Std -
Foglamps – Halogen Opt Std - - - - -
Foglamps – LED - - Std Std Std Std -
Skid plates covering fuel tank, transfer case and front differential (4x4 only) Opt Opt Opt Opt Opt - -
Skid plates – heavy duty front and engine - - - - - - Std
Front tow hooks – x2 Std Std Std Std Std Std -
Chrome front tow hooks – x2 - Opt Std Opt Std Std -
Front and rear tow hooks - - - - - - Std
Sideview mirrors – manual-folding, manual glass with Black skull caps Std - - - - - -
Sideview mirrors – manual-folding, power glass with Black skull caps Opt Std - - - - Std
Sideview mirrors – manual-folding, power glass with heat, turn signal and 
Black skull caps - Opt - - - - -

Sideview mirrors – power-folding, power glass with heat, turn signal, memory, 
auto-dimming feature (driver’s side), LED security approach lamps and 
Chrome skull caps

- - Std Opt Std - -

Sideview mirrors – power-folding, power glass with heat, turn signal, memory, 
auto-dimming feature (driver’s side), LED security approach lamps and body-
color skull caps

- - - Std - Std Opt

Trailer tow mirrors – manual-folding, manually telescoping, manual glass with 
Black skull caps Opt - - - - - -

Trailer tow mirrors – manual-folding, manually telescoping, power glass with 
heat, turn signal, high-intensity LED security approach lamps, LED sideview 
mirror spotlights and Black skull caps

- Opt - - - - -

Trailer tow mirrors – power-folding, PowerScope® telescoping, power glass 
with heat, turn signal, memory, auto-dimming feature (driver’s side), high-
intensity LED security approach lamps, LED sideview mirror spotlights and 
Black skull caps

- - Opt - - - -

Trailer tow mirrors – power-folding, PowerScope® telescoping, power glass 
with heat, turn signal, memory, auto-dimming feature (driver’s side), high-
intensity LED security approach lamps, LED sideview mirror spotlights and 
Chrome skull caps

- - - Opt Opt - -

LED side-mirror spotlights with high-intensity LED security approach lamps - Opt Std Std Std Std Opt
Power moonroof (Super Cab)/twin panel moonroof (SuperCrew®) - Opt Opt Opt Opt Std Opt
Bright belt mouldings - - - Opt Std Std -
High gloss black B-pillar appliqué - - - - Std Std -
Black step bars Opt - - - - - -
Black platform running boards Opt Opt Opt - - - -
Cast aluminum running boards - - - - - - Std
Accent color step bars - Opt - - - - -
Accent color angular step bars - - Opt - - - -
Stone Gray angular step bars - - - Std - - -
Chrome step bars - Opt - - - - -
Chrome angular step bars - - Std - - - -

XL XLT LARIAT KING 
RANCH® PLATINUM LIMITED RAPTOR



F-150

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

Power-deployable running boards (replaces step bar) - - Opt Opt Std Std -
Fully boxed steel frame Std Std Std Std Std Std Std
Handles – Black door and tailgate handles with Black bezel Std - - - - - Std
Handles – body-color door and tailgate handles, body-color bezel on side 
doors, Black on tailgate - Opt - - - - -

Handles – Chrome door and tailgate handles, body-color bezel on side doors, 
Black on tailgate - Opt - - - - -

Handles – Chrome door and tailgate handles with body-color bezels - - Std Opt Std - -
Handles – Satin Chrome door and tailgate handles with body-color bezels - - - - - Std -
Standard range 23 gallon (Regular Cab and Super Cab) 
or 26 gallon (SuperCrew®) fuel tank Std Std Std Std Std Std Std (SuperCab)

Extended range 36 gallon fuel tank Opt Opt Opt Opt Opt Opt Std (SuperCrew®)
Pickup box tie-down hooks, x4 Std Std Std Std Std Std Std
Spray-in bedliner Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Drop-in bedliner Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Box side steps Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
BoxLink™ including x4 premium locking cleats (Available to Iraq, Jordan and 
Lebanon only.) Opt Opt Opt Opt Opt Opt Std

Stowable loading ramps (Available to Iraq, Jordan and Lebanon only.) Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Cargo lamp – integrated with center high-mounted stop lamp Std Std Std - - - -
Cargo lamp – LED center high-mounted stop lamp - - - Std Std Std Std
LED box lighting - Opt Std Std Std Std Opt
Removable tailgate with key lock Std Std Std Std Std Std Std
Tailgate step (with tailgate lift assist) Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Black box top and tailgate mouldings - - - Std - - -
Tailgate LED - - Std Std Std Std -
Foldable pickup box bed extender - Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Tailgate appliqué - - - Opt Std Std Opt
Tailgate appliqué “DELETE” - - - - - - Opt
Easy Fuel® capless fuel-filler Std Std Std Std Std Std Std
Single rear exhaust Std Std Std Std - Std -
Chrome single-tip exhaust - Opt Std Std Std - -
Satin aluminum single tip exhaust - - - - - Std -
Dual exhaust with dual tailpipes under the rear bumper - - - - - - Std
Front and rear stone cuffs Std Std Std Std Std Std -
Trailer sway control Std Std Std Std Std Std Std
Trailer towing – 4-pin wiring, ball mounting provisions in rear bumper Std Std Std Std Std Std Std
Integrated trailer brake controller Opt Opt Opt Std Std Std Opt
Wheel-lip mouldings – body-color - Opt Std Opt Std Std -
Wheel-lip mouldings – body-color (Stone Gray two-tone color) - - - Std - - -
Wheel-lip mouldings – Accented - - - Opt - - -
Wheel-lip mouldings – unique front and rear - - - - - - Std
Wheels – 17” Silver steel Std - - - - - -
Wheels – 17” Silver painted aluminum Opt Std - - - - -
Wheels – 18” Chrome-like PVD - Opt Std - - - -
Wheels – 18” Six-spoke machined-aluminum with magnetic painted pockets - Opt Opt - - - -
Wheels – 18” Machined-aluminum with Flash Gray painted pockets and Stone 
Gray KING RANCH® logo - - - Std - - -

Wheels – 20” Chrome-like PVD Opt Opt Opt Opt - - -
Wheels – 20” Machined-aluminum with Flash Gray painted pockets Opt Opt - - - - -
Wheels – 20” six-spoke premium painted aluminum - Opt Opt - - - -
Wheels – 20” unique premium tarnished dark painted - Opt Opt - - - -
Wheels – 20” machined-aluminum with Light Caribou painted pockets and 
Caribou KING RANCH® logo - - - Opt - - -

Wheels – 20” polished aluminum - - - - Std - -
Wheels – 22” polished aluminum - - - - - Std -
Wheels – 17” cast aluminum - - - - - - Std
Wheels – 17” forged aluminum bead-lock capable wheel - - - - - - Opt
Wheel well liner - Opt Opt Opt Opt Opt -
Rear under frame spare tire carrier with spare tire and wheel lock Std Std Std Std Std Std -
Full size spare tire and wheel lock - - - - - - Std
Tires – 245/70R 17 all-season Std Opt - - - - -
Tires – 265/70R 17 all-season/all-terrain Std - - - - - -
Tires – 265/60R 18 all-season - Std Std - - - -
Tires – 275/65R 18 all-terrain - Opt Std Std - - -
Tires – 275/55R 20 all-season/all-terrain Opt Opt Opt Opt Std - -
Tires – 275/45R 22 all-season - - - - - Std -
Tires – 315/70R 17 all-terrain - - - - - - Std
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Interior and Comfort
First-row manual windows Std - - - - - -
Second-row fixed windows (Super Cab) Std - - - - - -
Second-row manual windows (SuperCrew®) Std - - - - - -
Power windows (front/rear) Opt - - - - - -
Power windows (front/rear) – one-touch up/down driver and passenger front 
windows - Std Std Std Std Std Std

Airconditioning registers – Black vanes with Chrome knob Std - - - - - -
Airconditioning registers – Chrome ring with obsidian vanes - Std Std Std Std Std -
Auxiliary audio input jack (n/a with SYNC®) Std Std - - - - -
Delayed accessory power - Std Std Std Std Std -
Illuminated entry Opt Std Std Std Std Std Std
Manual locks Std - - - - - -
Power door-locks with flip key and integrated key transmitter keyless-entry 
(incl. autolock) Opt Std Std Std Std Std Std

Power tailgate lock Opt Std Std Std Std Std Std
Black vinyl floor covering Std Opt - - - - -
All-weather rubber floor mats Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
Color-coordinated carpet with carpeted matching floor mats Opt Std Std - - - -
Carpeted floor mats with KING RANCH® logo - - - Std - - -
Black carpet flooring with premium floor mats - - - - Std - -
Black carpet flooring with unique front and rear floor mats - - - - - Std -
Unique RAPTOR branded all-weather rubber floor mats - - - - - - Std
Cupholder, deployable – under 20% seat Std Std - - - - -
2+2 Cupholders (flow-through console) - - - Std - - -
Power-adjustable pedals - Opt - - - - -
Power-adjustable pedals with memory - - Std Std Std Std Opt
Dome light Std Std Std Std Std Std Std
Fade-to-off interior lighting Std Std Std Std Std Std Std
Ambient lighting – Ice Blue color only - - Std Std Std Std Opt
Gauges and meters – fuel, oil pressure, transmission temperature and engine 
coolant temperature gauges; speedometer, odometer and tachometer Std Std Std Std Std Std Std

4.2” productivity screen with compass in instrument cluster Std Std - - - - Std
8” productivity screen - - Std Std Std Std Opt
Unique instrument cluster face - - - - Std Std -
Unique IP center-stack and door-trim appliqué finish - - - - - - Std
Upfitter switches (x6) in overhead console - - - - - - Std
Grab handles (A-pillar, driver and passenger side) Std Std Std Std Std Std Std
Horn – dual-note Std Std Std Std Std Std Std
Single-zone manual airconditioning Std Std - - - - Std
Dual-zone electronic automatic temperature control - - Std Std Std Std Opt
Outside temperature display Std Std Std Std Std Std Std
12V power point – front Std Std Std Std Std Std Std
Rear-window with fixed glass and solar tint Std Std Std Std Std Std Std
Rearview mirror – day/night Std Std - - - - -
Rearview mirror – auto-dimming - Opt Std Std Std Std Std
Scuff plates – driver and front-passenger doors Std - - - - - -
Scuff plates – MIC, front - Std Std - - - -
Scuff plates – unique metallic front scuff plates - - - Std - - -
Scuff plates – unique bright inserts in scuff plates - - - - Std - -
Scuff plates – unique with Ice Blue Lighting® backlit lettering - - - - - Std -
Scuff plates – aluminum - - - - - - Std
Front seats – cloth 40/20/40 Std Std - - - - -
Front seats – vinyl 40/20/40 front-seat Opt - - - - - -
Front seats – cloth 40/console/40 seats (flow-through console with steering 
column-mounted shift) Opt Opt - - - - -

Front seats – leather-trimmed 40/console/40 bucket seats with flow-through 
console with floor shift - - Std Std Std Std -

Front seats – unique cloth trim with flow-through console with floor shift and 
unique seat back bolsters - - - - - - Std

Front seats – leather-seating surfaces - - - - - - Opt
Front seats – 2-way manual driver/passenger with armrest Std Std - - - - -
Front seats – 4-way adjustable head restraints - Std - - - - Std
Front seats – manually adjustable driver and passenger lumbar support - Std - - - - -
Front seats – power-adjustable driver and passenger lumbar support - Opt Std Std Std Std -
Front seats – memory driver’s seat - - Std Std Std Std -
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Front seats – armrest with storage - Std Std Std Std Std Std
Front seats – storage under 20% seat - Std - - - - Std
Front seats – driver and passenger seat back map pocket - Std Std Std Std Std Std
Front seats – 8-way power driver seat (power lumbar driver/manual lumbar 
passenger) Opt Opt - - - - Std

Front seats – 2-way manual passenger seat - - - - - - Std
Front seats – 10-way power driver and passenger seats - Opt - - - - -
Front seats – heated - Opt - - - - -
Front seats – 10-way power driver and passenger seats with heat (power 
lumbar passenger) - - - - - - Opt

Front seats – heated/ventilated 10-way power driver and passenger seat - - Std Std Std Std Opt
Front seats – multicontour seats with Active Motion® (driver and passenger) - - - Opt Std Std -
Unique Special Edition seats with Red Accent (Special Edition Package) - Opt Opt - - - -
Leather center console lid and shifter knob - - - Std Std Std -
LIMITED Seat Badge and VIN Plate - - - - - Std -
Manual driver lumbar (fleet only) Opt - - - - - -
110V/400W outlet Opt Opt Std Std Std Std Std
Rear seats – cloth 60:40 flip up split seat (Super Cab) with elongated cushion 
(SuperCrew®) Std Std - - - - Std

Rear seats – leather 60:40 flip up split seat (Super Cab) with elongated 
cushion (SuperCrew®) - - Std Std Std Std -

Rear seats – vinyl bench seat Opt - - - - - -
Rear seats – under-seat storage - Opt Std Std Std Std Std
Rear seats – armrest with cupholders (SuperCrew® only) - - Std Std Std Std Std
Rear seats – second-row heated seats (SuperCrew® only) - - Std Std Std Std Opt
Steering wheel – Black urethane with manual tilt/telescoping and manual 
locking Std Std - - - - -

Steering wheel – leather-wrapped - Opt Std Std Std Std -
Steering wheel – heated - - Std Std Std Std Opt
Steering wheel – unique leather wrapped with thumb pads and paddle shifters - - - - - - Std
Power tilt/telescoping steering column with memory - - Std Std Std Std Opt
Additional steering wheel controls - - Std Std Std Std Std
Unique special edition interior and exterior accents - Opt Opt - - - -
Unique genuine wood interior trim accents - - - Std Std Std -
Aluminum appliqué on center panel and console - - - - Std Std -
Visors with passenger covered mirror Std - - - - - -
Visors with driver and passenger covered mirrors - Std - - - - Std
Visors with driver and passenger illuminated covered mirrors - - Std Std Std Std -
Safety and Security
AdvanceTrac® with Roll Stability Control™ (RSC®) Std Std Std Std Std Std Std
Airbags 
– Driver and passenger front airbags 
– Driver and passenger seat-mounted side airbags 
– Safety Canopy® side-curtain airbags (first- and second-row coverage)

Std Std Std Std Std Std Std

Curve control Std Std Std Std Std Std Std
Seat belts, Active Restraint System (ARS). Three-point manual lap/shoulder 
belts with height adjusters, pretensioners and energy mgmt. retractors on 
outside front positions. Includes autolock features for child seats

Std Std Std Std Std Std Std

Inflatable rear safety belts (SuperCrew® only) - Opt Opt Opt Std Std Opt
MyKey® Opt Std Std Std Std Std Std
SecuriCode™ keyless-entry keypad, driver’s side - Std Std Std Std Std Std
SecuriLock® Passive Anti-Theft System (PATS) Std Std - - - - Std
Advanced Security Pack (incl. SecuriLock® Passive Anti-Theft System (PATS) 
and inclination/ intrusion sensors) - - Std Std Std Std Opt

Perimeter anti-theft alarm Opt Std Std Std Std Std Std
SOS Post-Crash Alert System™ Std Std Std Std Std Std Std
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Std Std Std Std Std Std Std
Driver Assist Technology
Autolamp – auto On/Off headlamps Std Std Std Std Std Std Std
SYNC® 
– Enhanced Voice Recognition Communications and Entertainment System 
– 4.2” LCD Display in center stack 
– Smart charging USB port – x1

Opt Std - - - - Std

SYNC®3 
– Enhanced Voice Recognition Communications and Entertainment System 
– 8” LCD Touchscreen in center stack with swiping and pinch-to-zoom 
capabilities 
– Pinch-to-zoom capability included when equipped with available 
Touchscreen navigation system 
– Smart charging USB ports – x2

- Opt Std Std Std Std Opt

Touchscreen navigation system with pinch-to-zoom capability - Opt Std Std Std Std Opt
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Blind Spot Information System (BLIS®) with Cross-traffic Alert and trailer tow 
monitoring - Opt Std Opt Std Std Opt

Reverse sensing system Opt Opt Std Std Std Std Std
Rear-view camera with dynamic hitch assist Opt Opt Std Std Std - Std
Cruise control Opt Std Std Std Std - Std
Adaptive cruise control with stop-and-go and pre-collision assist with 
pedestrian detection - - Opt Opt Opt Std Opt

360 degree camera with split-view display and dynamic hitch assist - - Opt Opt Opt Std Opt
Active park assist - - Opt Opt Opt Std -
Lane-keeping System - - Opt Opt Opt Std Opt
Lane-departure Warning - - - - - - Opt
Pro trailer backup assist Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt
Functional
AM/FM stereo (speakers – x4 with Regular Cab, x6 with Super Cab and 
SuperCrew®) Std - - - - - -

AM/FM with single-CD (speakers – x4 with Regular Cab, x6 with Super Cab 
and SuperCrew®) Opt Std - - - - -

AM/FM with single-CD (x7 speakers) - - - - - - Std
B&O PLAY premium audio system single-CD (x10 speakers and subwoofer) - - Std Std Std Std Opt
KICKER® subwoofer - - - - - - Opt
Remote start system - Opt - - - - -
Remote start system with remote tailgate release - - Std Std Std Std Opt
Intelligent access with push-start button - - Std Std Std Std Opt
Memory system (seat, pedal, exterior mirror) - - - - - - Opt
Hill Start Assist Std Std Std Std Std Std Std
Hill Descent Control™ Opt Opt Opt Opt Opt - Std
Backup alarm system (fleet only) Opt Opt Opt Opt Opt Opt -
LED warning strobes – amber (custom accessory, pre-installed – includes 
center high-mounted stop light bar and x2 hood mounted lights) (fleet only) Opt Opt - - - - -

Free-Standing Packages
FX4 Off-Road Package (4x4 only) Opt Opt Opt Opt Opt - -
CNG/Propane Gaseous Engine Prep Pack Opt Opt Opt Opt - - -
Trailer Tow Package Opt Opt Opt Opt Opt Std Std
Max Trailer Tow Package Opt Opt Opt Opt Opt - -
Technology Package - - Opt Opt Opt Std -
XL Special Service Vehicle Package Opt - - - - - -
XL Power Equipment Group Opt - - - - - -
XL Chrome Appearance Package Opt - - - - - -
XL Sport Appearance Package Opt - - - - - -
XLT Middle East Chrome Appearance Package - Opt - - - - -
XLT Middle East Sport Appearance Package - Opt - - - - -
XLT Chrome Appearance Package - Opt - - - - -
XLT Sport Appearance Package - Opt - - - - -
XLT Special Edition Package - Opt - - - - -
XLT Special Edition Package – Graphics Delete - Opt - - - - -
LARIAT Chrome Appearance Package - - Std - - - -
LARIAT Sport Appearance Package - - Opt - - - -
LARIAT Special Edition Package - - Opt - - - -
LARIAT Special Edition Package – Graphics Delete - - Opt - - - -
KING RANCH® Chrome Appearance Package - - - Opt - - -
KING RANCH® Monochromatic Paint Package - - - Opt - - -
Carbon Fiber Package - - - - - - Opt
Exterior Graphics Package - - - - - - Opt
Hood Graphics Package - - - - - - Opt
Interior Color Accent Package - - - - - - Opt
RAPTOR Technology Package - - - - - - Opt
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تصميم الهيكل

-----XXريجوالر كاب 2×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )122.5 بوصة(

-----XXريجوالر كاب 4×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )122.5 بوصة(

-----XXريجوالر كاب 2×4 – صندوق بطول 8.0 أقدام )141 بوصة(

-----XXريجوالر كاب 4×4 – صندوق بطول 8.0 أقدام )141 بوصة(

X------سوبركاب 4×4 – صندوق بطول 5.5 أقدام )133 بوصة(

----XXXسوبركاب 2×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )145 بوصة(

----XXXسوبركاب 4×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )145 بوصة(

-----XXسوبركاب 2×4 – صندوق بطول 8.0 أقدام )163.7 بوصة(

-----XXسوبركاب 4×4 – صندوق بطول 8.0 أقدام )163.7 بوصة(

-XXXXXXسوبركرو ®SuperCrew  2×4 – صندوق بطول 5.5 أقدام )145 بوصة(

XXXXXXXسوبركرو ®SuperCrew  4×4 – صندوق بطول 5.5 أقدام )145 بوصة(

--XXXXXسوبركرو ®SuperCrew  2×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )157 بوصة(

--XXXXXسوبركرو ®SuperCrew  4×4 – صندوق بطول 6.5 أقدام )157 بوصة(

 القوى المحّركة المتوّفرة

محّرك V6 سعة 3.3 لتر مع نظام ضّخ الوقود عبر منفذ وضّخ الوقود المباشر 
PFDI يعمل بالبنزين/بمختلف أنواع الوقود، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع 

تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي؛ القّوة – 292 حصانًا )بقوة صافية تبلغ 215 
كيلوواط( عند 6500 د.د.؛ عزم الدوران - 356 نيوتن متر عند 4000 د.د.

-----قياسيقياسي

محّرك V8 سعة 5.0 لتر يعمل بالبنزين/بمختلف أنواع الوقود، ناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ10 سرعات مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي؛ القّوة - 394 حصانًا )بقوة 

صافية تبلغ 290 كيلوواط( عند 5750 د.د.؛ عزم الدوران - 555 نيوتن متر عند 4000 
د.د.

--قياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّي

محّرك V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر يعمل بالبنزين/بمختلف أنواع الوقود، ناقل حركة 
أوتوماتيكي بـ10 سرعات مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي؛ القّوة - 370 
حصانًا )بقوة صافية تبلغ 272 كيلوواط( عند 4750 د.د.؛ عزم الدوران - 578 نيوتن 

متر عند 2500 د.د.

 - قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي

محّرك V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر عالي القدرة يعمل بالبنزين/بمختلف أنواع 
الوقود، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل 

التلقائي وأنماط نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management: النمط 
Mud- الوحل-الرمل/Sport الرياضّي/Crawl الزحف /Baja ””باها””/Normal العادّي
Sand/الطرقات المبّللة-الثلجية Wet-Snow/ونمط السحب-القطر Tow-Haul؛ القّوة 

- 422 حصانًا )بقوة صافية تبلغ 310 كيلوواط( عند 6000 د.د.؛ عزم الدوران - 678 
نيوتن متر عند 3750 د.د.

قياسي - - - ---

التجهيزات الميكانيكّية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعليق أمامّي مستقّل

ABS قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيفرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تبريد المحّرك مجّهز بوسائل واقية تعمل تلقائيًا عند اإلخفاق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالرافعة

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمكبح إيقاف إلكترونّي

قياسي------مكبح إيقاف ميكانيكّي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift مع نمط اختيار نطاق السرعات التقّدمي

IV قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيسّقاطة لسحب المقطورة من الفئة-

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيممتّصات صدمات أمامية وخلفية فائقة المتانة عاملة بالغاز

--اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيممتّصات صدمات أمامية مضبوطة لألداء على الطرقات الوعرة

 Fox Racing ممتّصات صدمات أمامية وخلفية عالية األداء للطرقات الوعرة من نوع
قياسي------مضبوطة لألداء الرياضي

نظام تعليق بمجال حركة طويل مع وصالت تحكم أمامية علوية وسفلية فريدة 
قياسي------وذراعي توصيل فريدين

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينوابض لولبية أمامية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعليق خلفّي ذو شرائح عاملة بمرحلتين وبنسب ضغط متبّدلة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعمود توازن أمامي

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام توجيه آلي بترس وجريدة مسّننة

نظام توجيه كهربائي معّزز آليًا EPAS مع إمكانية اختيار نمط المجهود )النمط العادي 
)Comfort ونمط الراحة ،Sport النمط الرياضي ،Normal------قياسي

F-150

X = متوّفر

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.
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التجهيزات الميكانيكّية

نظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة ESOF مع قدرة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالسحب المحايد

-قياسيقياسيقياسيقياسي--نظام الدفع الرباعي األوتوماتيكي الثنائي السرعة )4×4 فقط(

  4WD أوتوماتيكّي ثنائّي السرعة مع نظام دفع رباعّي AWD  نظام دفع بكافة العجالت
قياسي------قابل لإلقفال ميكانيكيًا

قياسي------محور خلفّي بنسبة 4.10

Torsen® اختيارّي------محور أمامّي بنسبة 4.10 مع ترس تفاضلي من نوع تورسن

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيترقية المحور

من الخارج

------قياسيالمصّد األمامي – أسود

-قياسيقياسي-اختيارّياختيارّياختيارّيالمصّد األمامي – بلون الهيكل

---اختيارّيقياسيقياسياختيارّيالمصّد األمامي – من الكروم

---قياسي---المصّد األمامي – بلون متباين

------قياسيالمصّد الخلفي – أسود 

-قياسيقياسي-اختيارّياختيارّياختيارّيالمصّد الخلفّي – بلون الهيكل

---اختيارّيقياسيقياسياختيارّيالمصّد الخلفي – من الكروم

قياسي--قياسي---المصّد الخلفّي – بلون متباين

------قياسيالواجهة األمامية – سوداء

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيالواجهة األمامية – بلون الهيكل

الواجهة األمامية والشبكة األمامية بلون متباين فريد وبلون الهيكل، مصّد أمامّي 
لألداء العالي، مصّد خلفي فريد، رفاريف أمامية مقّوسة عريضة مع فتحات 

الستخراج الهواء، رفاريف مقّوسة عريضة عند صندوق البيك أب، غطاء محّرك مع 
فتحات الستخراج الهواء ومصابيح جانبية وامضة مضّمنة في الهيكل

قياسي------

الشبكة األمامّية – شبكة أمامّية من عارضتين عريضتين باللون األسود مع فتحتين 
------قياسيباللون األسود عند جانبي الشبكة، وإطار أسود

الشبكة األمامّية – شبكة أمامّية من عارضتين عريضتين من الكروم مع فتحتين من 
-----قياسي-الكروم عند جانبي الشبكة، وإطار أسود ومنخل في الخلفّية

الشبكة األمامّية – بأسلوب القضبان األفقية والعمودية من الكروم مع إطار من 
-----اختيارّي-الكروم ومنخل أسود

الشبكة األمامّية – بأسلوب القضبان األفقية والعمودية باللون األسود مع إطار 
-----اختيارّي-بلون الهيكل ومنخل أسود

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان من الكروم مع عارضتين صغيرتين، مطلّية 
-----اختيارّي-باللون الفضي مع منخل في الخلفية باللون األسود

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان مطليتان بلون داكن مع عارضتين صغيرتين، 
-----اختيارّي-إطار ومنخل في الخلفية باللون األسود

----اختيارّياختيارّي-الشبكة األمامية – إطار بلون الهيكل ومنخل أسود )مجموعة تجهيزات اإلصدار الخاص(

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان من الكروم مع أربع عارضات صغيرة، إطار ومنخل 
----قياسي--في الخلفية مطلّيان باللون الفضي

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان بلون الهيكل مع أربع عارضات صغيرة، إطار 
----اختيارّي--أسود ومنخل أسود

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان من الكروم مع إطار من الكروم ومنخل بلون 
---قياسي---بّني كاريبو

الشبكة األمامّية – عارضتان عريضتان من الكروم الساتينّي مع إطار من الكروم 
--قياسي----الساتينّي ومنخل باللون الفضي

الشبكة األمامّية – اإلطار والعارضات الرئيسّية بلمسة ساتينّية مع عارضات صغيرة 
-قياسي-----من الكروم وإدخاالت فّضية

---قياسي---طالء بلونين مع لمسات باللون الرمادّي الحجرّي على الجهة السفلية

---اختيارّي---طالء أحادّي اللون )إلغاء الطالء بلونين(

-----قياسيقياسيالمصابيح األمامية – عاملة بالهالوجين

LED ومصابيح خلفية بتقنّية LED قياسيقياسيقياسيقياسي--المصابيح األمامية – رباعّية الشعاعات بتقنية-

----اختيارّياختيارّي-المصابيح األمامّية – قوالب سوداء

المصابيح األمامية – عاملة بتقنية LED مع حافة بلمسة نهائية فريدة وإطار أسود 
قياسي------)المصابيح األمامية والمصابيح الخلفية(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالمّساحات – تعمل على فترات فاصلة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح أمامية مع ميزة إضاءتها تلقائيًا عند تشغيل المّساحات

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية ومّساحات متحسسة للمطر

-قياسيقياسيقياسيقياسي--مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي
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-----قياسياختيارّيمصابيح للضباب – عاملة بالهالوجين

LED قياسيقياسيقياسيقياسي--مصابيح للضباب – عاملة بتقنية-

صفائح سفلية واقية تغّطي خزان الوقود، وعلبة النقل، والترس التفاضلي األمامي 
--اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي)4×4 فقط(

قياسي------صفائح سفلية واقية – عالية المتانة للجهة األمامية والمحّرك

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمشابك سحب أمامية – عدد 2

-قياسيقياسياختيارّيقياسياختيارّي-مشابك سحب أمامية من الكروم – عدد 2

قياسي------مشابك سحب أمامية وخلفية

------قياسيمرايا جانبية – قابلة للطي يدويًا، زجاج مرآة يدوّي مع أغطية سوداء

قياسي----قياسياختيارّيمرايا جانبية – قابلة للطي يدويًا، زجاج مرآة آلّي مع أغطية سوداء

مرايا جانبية – قابلة للطي يدويًا، زجاج مرآة آلّي مع ميزة التدفئة، مصابيح التأشير 
-----اختيارّي-لالنعطاف، وأغطية سوداء

مرايا جانبية – قابلة للطي آليًا، زجاج مرآة آلّي مع ميزة التدفئة، مصابيح التأشير 
لالنعطاف، ذاكرة، ميزة التعتيم التلقائي )على جهة السائق(، مصابيح إنارة األرضية 

بتقنية LED وأغطية من الكروم
--قياسياختيارّيقياسي--

مرايا جانبية – قابلة للطي آليًا، زجاج مرآة آلّي مع ميزة التدفئة، مصابيح التأشير 
لالنعطاف، ذاكرة، ميزة التعتيم التلقائي )على جهة السائق(، مصابيح إنارة األرضية 

بتقنية LED وأغطية بلون الهيكل
اختيارّيقياسي-قياسي---

مرايا سحب المقطورات – قابلة للطي يدويًا، قابلة للتمديد يدويًا، زجاج مرآة يدوّي 
------اختيارّيمع أغطية سوداء

مرايا سحب المقطورات – قابلة للطي يدويًا، قابلة للتمديد يدويًا، زجاج مرآة آلّي مع 
ميزة التدفئة، مصابيح التأشير لالنعطاف، مصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة بتقنية 

LED، أضواء كاشفة في المرايا الجانبية عاملة بتقنية LED وأغطية سوداء
-----اختيارّي-

مرايا سحب المقطورات – قابلة للطي آليًا، مرايا "باورسكوب" ®PowerScope قابلة 
للتمديد، زجاج مرآة آلّي مع ميزة التدفئة، مصابيح التأشير لالنعطاف، ميزة التعتيم 

التلقائي )على جهة السائق(، مصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة بتقنية LED، أضواء 
كاشفة في المرايا الجانبية عاملة بتقنية LED وأغطية سوداء

----اختيارّي--

مرايا سحب المقطورات – قابلة للطي آليًا، مرايا "باورسكوب" ®PowerScope قابلة 
للتمديد، زجاج مرآة آلّي مع ميزة التدفئة، مصابيح التأشير لالنعطاف، ميزة التعتيم 

التلقائي )على جهة السائق(، مصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة بتقنية LED، أضواء 
كاشفة في المرايا الجانبية عاملة بتقنية LED وأغطية من الكروم

--اختيارّياختيارّي---

أضواء كاشفة بتقنية LED في المرايا الجانبية مع مصابيح إنارة األرضية عالية الكثافة 
LED اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-بتقنية

)SuperCrew® اختيارّيقياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي-فتحة سقف آلية )سوبركاب(/فتحة سقف مؤّلفة من لوحين )سوبركرو

-قياسيقياسياختيارّي---قوالب لّماعة لخط حزام المركبة

-قياسيقياسي----لمسات تزيينّية للعارضة B بالّلون األسود شديد اللمعان

------اختيارّيعتبات جانبية سوداء

----اختيارّياختيارّياختيارّيعتبات جانبية سوداء بأسلوب المنّصة

قياسي------عتبات جانبية من األلومنيوم المصبوب

-----اختيارّي-عتبات جانبية بلون متباين

----اختيارّي--عتبات جانبية مزّواة بلون متباين

---قياسي---عتبات جانبّية مزّواة باللون الرمادّي الحجرّي

-----اختيارّي-عتبات جانبية من الكروم

----قياسي--عتبات جانبية مزّواة من الكروم

-قياسيقياسياختيارّياختيارّي--عتبات جانبية تفتح آليًا )تحّل مكان العتبات الجانبّية العادية(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإطار القاعدة معّلب بالكامل ومصنوع من الفوالذ

قياسي-----قياسيالمقابض - مقابض سوداء لألبواب والصندوق الخلفّي مع إطار أسود

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية ومّساحات متحسسة للمطر

المقابض – مقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم، إطار بلون الهيكل على 
-----اختيارّي-األبواب الجانبية، أسود على باب الصندوق الخلفي

المقابض – مقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم، إطار بلون الهيكل على 
-----اختيارّي-األبواب الجانبية، أسود على باب الصندوق الخلفي

--قياسياختيارّيقياسي--المقابض – مقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم مع إطار بلون الهيكل

المقابض – مقابض األبواب وباب الصندوق من الكروم الساتينّي مع إطار بلون 
-قياسي-----الهيكل

قياسي )سوبركاب(قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالمدى القياسّي 23 جالونًا )ريجوالر كاب وسوبركاب(

)SuperCrew® أو خزان وقود سعة 26 جالونًا )سوبركرو

-قياسيقياسيقياسيقياسي--مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي

-قياسيقياسيقياسيقياسي--مزيل الثلج عن مّساحات الزجاج األمامي
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قياسي )سوبركرو اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيخزان وقود لنطاق أكبر سعة 36 جالونًا
)SuperCrew®

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمشابك تثبيت في صندوق البيك أب، عدد 4

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيبطانة صندوق مغّلفة بالرش

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيبطانة صندوق قابلة للنزع

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيعتبات صندوق جانبية

نظام ™BoxLink يشتمل على أربعة مرابط تثبيت فاخرة )متوّفر في العراق، األردن 
قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيولبنان فقط(

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمنصات تحميل قابلة للتوضيب )متوّفرة في العراق، األردن ولبنان فقط(

----قياسيقياسيقياسيمصباح للحمولة – مضّمن مع مصباح توقف مثّبت عاليًا في الوسط

قياسيقياسيقياسيقياسي---مصباح للحمولة – مصباح توقف بتقنية LED مثّبت عاليًا في الوسط

LED اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-إضاءة في صندوق الحمولة عاملة بتقنية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيباب صندوق خلفي قابل للنزع مع قفل بالمفتاح

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيعتبة لباب الصندوق الخلفي )مع المساعد على رفع باب الصندوق(

---قياسي---أفاريز سوداء في الناحية العلوية للصندوق وفي باب الصندوق

LED قياسيقياسيقياسيقياسي--إضاءة في باب الصندوق بتقنية-

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي-وحدة لتطويل صندوق البيك أب قابلة للطّي

اختيارّيقياسيقياسياختيارّي---لمسات تزيينّية لباب الصندوق

اختيارّي------"إلغاء" اللمسات التزيينّية لباب الصندوق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

-قياسي-قياسيقياسيقياسيقياسيعادم أحادّي خلفّي

--قياسيقياسيقياسياختيارّي-عادم بمخرج أحادّي من الكروم

-قياسي-----عادم بمخرج أحادّي من األلومنيوم الساتيني

قياسي------عادم مزدوج مع مخرجين مزدوجين للعادم تحت المصّد الخلفّي

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيصفائح للوقاية من الحصى في األمام والخلف

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التحكم بالمقطورة

سحب المقطورة – طقم أسالك بـ4 دبابيس، وحدة تثبيت للرأس الكروّي للسّقاطة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيفي المصّد الخلفّي

اختيارّيقياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّينظام التحّكم بمكابح المقطورة TBC المضّمن

-قياسيقياسياختيارّيقياسياختيارّي-أفاريز للعجالت – بلون الهيكل

---قياسي---أفاريز العجالت – بلون الهيكل )طالء بلونين مع لمسات باللون الرمادي الحجرّي(

---اختيارّي---أفاريز للعجالت – بلون متباين

قياسي------أفاريز للعجالت – فريدة في األمام والخلف

------قياسيالعجالت – فوالذية قياس 17 بوصة بلون فضي

-----قياسياختيارّيالعجالت – من األلومنيوم المطلّي بالفضي قياس 17 بوصة

----قياسياختيارّي-العجالت – بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 18 بوصة

العجالت – من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 18 بوصة مع جيوب مطلّية 
----اختيارّياختيارّي-باللون الرمادّي المغناطيسّي

العجالت – من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة مع جيوب مطلّية باللون 
---قياسي---الرمادّي "فالش غراي" وشعار كينج رانش ®King Ranch باللون الرمادّي الحجرّي

---اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيالعجالت – بمظهر الكروم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار PVD قياس 20 بوصة

العجالت – من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة مع جيوب مطلّية باللون 
-----اختيارّياختيارّيالرمادّي "فالش غراي"

----اختيارّياختيارّي-العجالت – فاخرة من األلومنيوم المطلّي بـ6 شعاعات قياس 20 بوصة

----اختيارّياختيارّي-العجالت – فاخرة فريدة مطلّية بطبقة داكنة قياس 20 بوصة

العجالت – من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة مع جيوب مطلّية بلون بّني 
---اختيارّي---كاريبو فاتح وشعار كينج رانش ®King Ranch بلون بّني كاريبو

--قياسي----العجالت – من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة

-قياسي-----العجالت – من األلومنيوم المصقول قياس 22 بوصة

قياسي------العجالت – من األلومنيوم المصبوب قياس 17 بوصة

العجالت – من األلومنيوم المشغول بالطرق قياس 17 بوصة مع قدرة على تثبيت 
اختيارّي------شفة اإلطار

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي-بطانة ألقواس العجالت
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من الخارج

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيحاملة لإلطار االحتياطي تحت الهيكل في الناحية الخلفية مع إطار احتياطّي وقفل للعجالت

قياسي------إطار احتياطّي بالحجم الكامل وقفل للعجالت

-----اختيارّيقياسياإلطارات – 245/70R 17  لكافة األحوال الجوية

------قياسياإلطارات – 265/70R 17  لكافة األحوال الجوية/لكافة الطرقات

----قياسيقياسي-اإلطارات – 265/60R 18  لكافة األحوال الجوية

---قياسيقياسياختيارّي-اإلطارات – 275/65R 18  لكافة الطرقات

--قياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياإلطارات – 275/55R 20  لكافة األحوال الجوية/لكافة الطرقات

-قياسي-----اإلطارات – 275/45R 22  لكافة األحوال الجوية

قياسي------اإلطارات – 315/70R 17  لكافة الطرقات

التجهيزات الداخلية والراحة

------قياسينوافذ يدوّية للصف األول

------قياسينوافذ ثابتة للصف الثاني )سوبركاب(

)SuperCrew® قياسينوافذ يدوّية للصف الثاني )سوبركرو------

------اختيارّينوافذ آلية )أمامية /خلفية(

نوافذ آلية )أمامّية/خلفّية( – نوافذ أمامّية مع ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-للسائق والراكب األمامي

------قياسيفتحات مكّيف الهواء – دّوارات سوداء مع مقبض من الكروم

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-فتحات مكّيف الهواء – حلقة من الكروم مع دّوارات بلون الزجاج البركانّي األسود

)SYNC® قياسيقياسيمنفذ إدخال إضافّي للصوت )غير متوّفر مع نظام المزامنة-----

-قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيميزة اإلنارة عند دخول المركبة

------قياسيأقفال يدوّية

أقفال آلّية لألبواب مع مفتاح قاّلب ووحدة إرسال وتحّكم عن ُبعد مضّمنة للدخول 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيمن دون مفتاح )مع ميزة اإلقفال التلقائي(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيقفل آلّي لباب الصندوق

-----اختيارّيقياسيغطاء أرضية من الفينيل األسود

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيسّجاد مطاطّي لألرضية لكافة األحوال الجوية

----قياسيقياسياختيارّيسّجادة منّسقة األلوان مع فرش متناسق من السجاد لألرضية

King Ranch® قياسي---فرش أرضية من السّجاد مع شعار كينج رانش---

--قياسي----سّجادة سوداء مع فرش فاخر لألرضية

-قياسي-----سجاد أسود لألرضّية مع فرش فريد لألرضّية في األمام والخلف

قياسي------فرش مطاطّي لألرضّية لكافة األحوال الجوية مع شعار رابتر الفريد

-----قياسيقياسيحاملة أكواب قابلة للفتح – تحت المقعد األوسط

---قياسي---حامالت أكواب 2 + 2 )كونسول انسيابّي(

-----اختيارّي-دّواسات قابلة للتعديل آليًا

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--دواسات قابلة للتعديل آليًا مع ذاكرة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيضوء مقّبب

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإضاءة داخلية محيطية متضائلة

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--إضاءة محيطية – اللون األزرق الجليدي فقط

الموّشرات والعدادات – مؤشرات للوقود، وضغط الزيت وحرارة ناقل الحركة وحرارة 
السائل المبّرد للمحّرك؛ مؤشر السرعة، عّداد المسافات، ومؤّشر سرعة دوران 

المحّرك )تاكومتر(
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي

قياسي----قياسيقياسيشاشة خاصة باإلنتاجية قياس 4.2 بوصات مع بوصلة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--شاشة قياس 8 بوصات لإلنتاجية

-قياسيقياسي----واجهة فريدة للوحة العدادات ومؤشرات القيادة

قياسي------لمسات فريدة على لوحة القيادة واللوحة المركزية وكسوة األبواب

قياسي------مفاتيح للتجهيزات الالحقة )عدد 6( في الكونسول العلوّي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمقابض للتمّسك )العارضة A، جهة السائق والراكب األمامي(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالبوق – نغمة مزدوجة
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التجهيزات الداخلية والراحة

قياسي----قياسيقياسيمكّيف هواء يدوي أحادّي المناطق

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعرض للحرارة الخارجية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمأخذ للطاقة بقّوة 12 فولت – في األمام

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينافذة خلفية مع زجاج ثابت ومعّتم

-----قياسيقياسيمرآة للرؤية الخلفية – لّليل والنهار

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-مرآة للرؤية الخلفية – تلقائية التعتيم

------قياسيلوحات عتبات الصعود – باب السائق والراكب األمامي

----قياسيقياسي-لوحات عتبات الصعود – لون مضّمن مع القولبة، أمامّية

---قياسي---لوحات عتبات الصعود – لوحات عتبات الصعود األمامية معدنّية فريدة

--قياسي----لوحات عتبات الصعود – لوحات عتبات الصعود مع إدخاالت لّماعة فريدة

-قياسي-----لوحات عتبات الصعود – فريدة مع أحرف بإضاءة ®Ice Blue Lighting خافتة

قياسي------لوحات عتبات الصعود – من األلومنيوم

-----قياسيقياسيالمقاعد األمامية – من القماش مجزأة بنسبة 40/20/40

------اختيارّيالمقاعد األمامية – المقعد األمامي من الفينيل مجزأ بنسبة 40/20/40

المقاعد األمامية  – مقاعد من القماش مجزأة بنسبة 40/كونسول/40 )كونسول بتصميم 
-----اختيارّياختيارّيانسيابّي مع ناقل حركة مثّبت في عمود عجلة القيادة(

المقاعد األمامية – مقاعد مقّعرة مكسّوة بالجلد مجزأة بنسبة 40/كونسول/40 مع 
-قياسيقياسيقياسيقياسي--كونسول بتصميم انسيابّي مع ناقل حركة أرضّي

المقاعد األمامية – مقعد من القماش الفريد مع كونسول بتصميم انسيابّي وناقل 
قياسي------حركة أرضي ومساند فريدة لظهر المقاعد

اختيارّي------المقاعد األمامية – مقاعد مكسّوة بالجلد

المقاعد األمامية – قابلة للتعديل يدويًا في وضعيتين للسائق والراكب األمامي مع 
-----قياسيقياسيمسند للذراع

قياسي----قياسي-المقاعد األمامّية – مساند رأس قابلة للتعديل في 4 وضعّيات

-----قياسي-المقاعد األمامية – مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل يدويًا للسائق والراكب

-قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-المقاعد األمامية – مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آليًا للسائق والراكب

-قياسيقياسيقياسيقياسي--المقاعد األمامية – مقعد للسائق مع ذاكرة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-المقاعد األمامية – مسند للذراع مع فسحة تخزين

قياسي----قياسي-المقاعد األمامية – فسحة تخزين تحت الناحية %20 من المقعد

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-المقاعد األمامية – جيوب لحفظ األوراق في مساند ظهر مقعدي السائق والراكب األمامي

المقاعد األمامية – مقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات )مسند آلّي 
قياسي----اختيارّياختيارّيألسفل الظهر للسائق/مسند يدوّي ألسفل الظهر للراكب(

قياسي------المقاعد األمامّية – مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدويًا في وضعّيتين

-----اختيارّي-المقاعد األمامّية – مقعد للسائق والراكب األمامّي قابل للتعديل آليًا في 10 وضعّيات

-----اختيارّي-المقاعد األمامية – مدفأة

المقاعد األمامّية – مقاعد قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات للسائق والراكب 
اختيارّي------األمامي مع ميزة التدفئة )مسند آلّي ألسفل الظهر للراكب(

المقاعد األمامّية – مقعد للسائق والراكب األمامّي مدفأ /مهّوى قابل للتعديل آليًا 
اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--في 10 وضعّيات

 Active Motion® المقاعد األمامية – مقاعد متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر
-قياسيقياسياختيارّي---)للسائق والراكب(

----اختيارّياختيارّي-مقاعدة فريدة بإصدار خاص مع لمسات حمراء )مجموعة التجهيزات باإلصدار الخاص(

-قياسيقياسيقياسي---غطاء الكونسول المركزي ومقبض ناقل الحركة من الجلد

VIN على المقعد ولوحة رقم تعريف المركبة LIMITED قياسي-----شعار-

------اختيارّيمسند يدوّي ألسفل الظهر للسائق )األسطول فقط(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّيمأخذ للطاقة بقّوة 110 فولت/400 واط

المقاعد الخلفية – من القماش مجّزأة بنسبة 60:40 مزودة بآلية للطي التلقائي 
)SuperCrew® قياسي----قياسيقياسي)سوبركاب( مع وسادة مستطيلة )سوبركرو

المقاعد الخلفية – مكسّوة بالجلد مجّزأة بنسبة 60:40 مزودة بآلية للطي التلقائي 
)SuperCrew® قياسيقياسيقياسيقياسي--)سوبركاب( مع وسادة مستطيلة )سوبركرو-

------اختيارّيالمقاعد الخلفية – مقعد طويل من الفينيل

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-المقاعد الخلفية – فسحة تخزين تحت المقعد
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التجهيزات الداخلية والراحة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي--المقاعد الخلفية – مسند للذراع مع حامالت أكواب )سوبركرو ®SuperCrew فقط(

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--المقاعد الخلفية – مقاعد مدفأة في الصف الثاني )سوبركرو ®SuperCrew فقط(

عجلة القيادة – من إسفنج اليوريثان األسود قابلة لإلمالة والسحب يدويًا باتجاه 
-----قياسيقياسيالسائق وقابلة لإلقفال يدويًا

-قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--عجلة القيادة – مدفأة

عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد الفريد مع نواحي لمسك المقود ووحدتين لنقل الحركة 
قياسي------في عجلة القيادة

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--عمود عجلة القيادة قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق مع ذاكرة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي--أزرار تحّكم إضافية في عجلة القيادة

----اختيارّياختيارّي-لمسات داخلية وخارجية فريدة بإصدار خاص

-قياسيقياسيقياسي---لمسات داخلّية فريدة من الخشب الطبيعّي

-قياسيقياسي----لمسات تزيينية من األلومنيوم على اللوحة المركزية والكونسول

------قياسيحاجبان للشمس مع مرآة مزّودة بغطاء للراكب

قياسي----قياسي-حاجبان للشمس لجهتي السائق والراكب األمامي مع مرآتين مزّودتين بغطاء

-قياسيقياسيقياسيقياسي--حاجبان للشمس لجهتي السائق والراكب األمامي مضاءان مع مرآتين مزّودتين بغطاء

السالمة واألمان

)RSC® ( Roll Stability Control™ مع ميزة التحكم بالميالن AdvanceTrac® قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام

الوسائد الهوائية
- وسائد هوائية أمامّية للسائق والراكب األمامي

- وسائد هوائية جانبية في المقاعد للسائق والراكب األمامي
- نظام السالمة ®Safety Canopy مع ستائر هوائية جانبية )للصف األول والثاني(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التحكم بالمركبة عند المنعطفات

أحزمة األمان، نظام السالمة النشط )ARS(. أحزمة أمان بثالث نقاط قابلة للتعديل يدويًا 
عند الكتفين والفخذين مع وحدات لتعديل االرتفاع، ونوابض شّد مسبقة الضبط، وأنظمة 
ضبط قّوة شّد للمقاعد األمامية الجانبية. وتشمل ميزة اإلقفال التلقائي لمقاعد األطفال.

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي

اختيارّيقياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّي-أحزمة أمان خلفية قابلة لالنتفاخ )سوبركرو ®SuperCrew فقط(

MyKey® قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيميزة المفتاح المبرمج

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسي-لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول من دون مفتاح، على جهة السائق

PATS الكامن ضّد السرقة SecuriLock® قياسي----قياسيقياسينظام

مجموعة تجهيزات السالمة المتطّورة )تشتمل على نظام ®SecuriLock الكامن 
اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--للحماية من السرقة PATS وأجهزة استشعار الميالن/االقتحام(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّينظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

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

TPMS قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات

تكنولوجيا مساعدة السائق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيميزة التشغيل التلقائي للمصابيح – تشغيل/إطفاء المصابيح األمامّية تلقائيًا

 SYNC® نظام المزامنة
- النظام المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه

- شاشة LCD قياس 4.2 بوصة في اللوحة المركزّية
- منفذ USB بميزة الشحن الذكّي – واحد )1(

قياسي----قياسياختيارّي

SYNC®3 نظام المزامنة
- النظام المحّسن المنّشط صوتيًا لالتصاالت والترفيه

- شاشة LCD قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير 
اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى وتحريك إصبعين للتكبير والتصغير

- يتضّمن القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير عندما تكون المركبة مجّهزة 
بنظام المالحة مع شاشة عاملة باللمس المتوّفر

- منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي – عدد 2

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّي-نظام مالحة مع شاشة عاملة باللمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع 
اختيارّيقياسيقياسياختيارّيقياسياختيارّي-ومراقبة سحب المقطورة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّينظام استشعار عند الرجوع

قياسي-قياسيقياسيقياسياختيارّياختيارّيكاميرا للرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة

قياسي-قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّيمثّبت السرعة

مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي، ومساعد استباق 
اختيارّيقياسياختيارّياختيارّياختيارّي--االصطدام مع رصد المشاة

اختيارّيقياسياختيارّياختيارّياختيارّي--كاميرا بزاوية 360 درجة مع رؤية مجّزأة ومساعد ديناميكي لتوصيل المقطورة

-قياسياختيارّياختيارّياختيارّي--مساعد الركن النشط
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XLXLTكينج رانش الريات
King Ranch®رابترليمتدبالتينوم

السالمة واألمان

اختيارّيقياسياختيارّياختيارّياختيارّي--نظام البقاء في خّط السير

اختيارّي------نظام اإلنذار بترك خّط السير

Pro Trailer Backup Assist اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمساعد إرجاع المقطورة

الخصائص العملية

راديو AM/FM ستيريو )مكّبرات الصوت – عدد 4 في ريجوالر كاب، وعدد 6 في 
)SuperCrew® قياسيسوبركاب وسوبركرو------

راديو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد )مكّبرات الصوت – عدد 4 في ريجوالر كاب، 
)SuperCrew® قياسياختيارّيوعدد 6 في سوبركاب وسوبركرو-----

قياسي------راديو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد )مكّبرات الصوت عدد 7(

نظام الصوت B&O Play الفاخر مع مشغل لقرص CD واحد )10 مكّبرات للصوت 
اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--ومضّخم لدرجات الصوت المنخفضة(

KICKER® اختيارّي------مضّخم درجات الصوت المنخفضة

-----اختيارّي-نظام التشغيل عن ُبعد

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--نظام التشغيل عن ُبعد مع إمكانية فتح باب الصندوق عن ُبعد

اختيارّيقياسيقياسيقياسيقياسي--نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

اختيارّي------نظام الذاكرة )المقاعد، الدواسات، المرايا الخارجية(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمساعد اإلقالع على التالل

Hill Descent Control™ قياسي-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّينظام ضبط السرعة على المنحدرات

-اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّينظام اإلنذار عند الرجوع )األسطول فقط(

مصابيح تحذيرّية وامضة بتقنّية LED – كهرمانّية )األكسسوارات المخّصصة، التي 
يتّم تركيبها مسبقًا – تشتمل على مصباح توقف مثّبت عاليًا في الوسط بشكل 

شريط ضوئّي ومصابيح مثّبتة على غطاء المحّرك عدد 2( )األسطول فقط(
-----اختيارّياختيارّي

مجموعات التجهيزات المستقّلة

--اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة )4×4 فقط(

---اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمجموعة تجهيزات المحّرك العامل على الغاز الطبيعي المضغوط/البروبان

قياسيقياسياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمجموعة تجهيزات سحب المقطورة

--اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّيمجموعة تجهيزات قوة السحب القصوى للمقطورة

-قياسياختيارّياختيارّياختيارّي--مجموعة التجهيزات التكنولوجية

XL اختيارّيمجموعة تجهيزات مركبات الخدمة الخاصة لطراز------

XL اختيارّيمجموعة التجهيزات اآللية لطراز------

XL اختيارّيمجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز------

XL اختيارّيمجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز------

XLT اختيارّي-مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية للشرق األوسط لطراز-----

XLT اختيارّي-مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّية للشرق األوسط لطراز-----

XLT اختيارّي-مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز-----

XLT اختيارّي-مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز-----

-----اختيارّي-مجموعة تجهيزات XLT باإلصدار الخاص

-----اختيارّي-مجموعة تجهيزات XLT باإلصدار الخاص – إلغاء الرسوم التزيينّية

----قياسي--مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز الريات

----اختيارّي--مجموعة تجهيزات المظهر الرياضّي لطراز الريات

----اختيارّي--مجموعة تجهيزات الريات باإلصدار الخاص

----اختيارّي--مجموعة تجهيزات الريات باإلصدار الخاص – إلغاء الرسوم التزيينّية

King Ranch® اختيارّي---مجموعة تجهيزات المظهر الكرومّية لطراز كينج رانش---

---اختيارّي---مجموعة طالء كينج رانش ®King Ranch األحادّي اللون.

اختيارّي------مجموعة تجهيزات ألياف الكربون

اختيارّي------مجموعة الرسوم التزيينية للناحية الخارجية

اختيارّي------مجموعة الرسوم التزيينية لغطاء المحّرك

اختيارّي------مجموعة اللمسات الداخلية الملّونة المتباينة

اختيارّي------مجموعة التجهيزات التكنولوجية لرابتر
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