Explorer XL
المحرك TI-VCT 3.3 :لتر  V6 /بنزين
القدرة الحصانية 285 :حصان
العزم 260 :رطل -قدم

ناقل الحركة :اوتوماتيكي  10سرعات

القيادة :نظام الدفع بالعجالت االربع .

االطارات 245/60 R18 :عجالت من االلمنيوم المطلي.

سنة الصنع2021 :
 .1مكيف للهواء اوتوماتيكي ثالثي المناطق.

 .2شاشة ملونة بقياس  8انش مع استريو AM/FM
& MP3و 6سماعات.

 .3وسائد هوائيه عدد (.)8
 .4مرآة للرؤية الخلفية للنهار/الليل.

 .5ميزة اإلقفال و الفتح المركزي لألبواب.
 .6التحكم بالمنحنيات.

 .7نظام فرامل قرصية مانع لإلنزالق ABSعلى العجالت
االربع.

.MY KEY .8

 .9مقاعد من القماش.

 .11نظام ضبط السرعة على المنحدرات.
 .11مانع ضباب للزجاج الخلفي.
 .12كامي ار وحساس خلفي.

 .13باب صندوق خلفي الي.

 .14مكابح االيقاف الكهربائي.

 .15نظام البقاء في خط السير.
 .16االيقاف التلقائي.

 .17نظام التحذير من اصطدام امامي.

Engine: 3.3L TI-VCT V6 Petrol
Horsepower: 285 HP
Torque: 260 Ft. Lb.
Transmission: Auto 10 Speed
Drive: 4WD
Tires: 245/60 R18 PAINTED ALUMINUM

Model Year: 2021
1. Tri-zone electronic Air conditioning.
&2. 8 inch Color display screen with AM/FM stereo
MP3 and 6 speakers.
3. (8) Airbags.
4. Rear view mirror day/night.
5. Central Doors Lock and Unlocking.
6. Curve Control.
7. Four Wheel disc Anti-Lock Brake system (ABS).
8. MY KEY.
9. Cloth Seats.
10. Hill Descent Control.
11. Rear window defroster and washer.
12. Rear camera and sensor.
13. Power Lift gate.
14. Electric parking brake.
15. Lane keeping system.
16. Auto hold.
17. Forward collision warning.

Expedition XLT 4X4
المحرك 3.5 :لتر ثنائي التوربو  V6 /بنزين
القدرة الحصانية 375 :حصان
العزم470 :رطل -قدم

Transmission: Auto 10 Speed

القيادة :نظام الدفع الرباعي

االطارات 275/55 R20 :مع عجالت من الاللمنيوم

الصنع2018 :
سنة الصنع:
سنة
2021

Drive: 4X4
Tires: 275/55 R20 with alloy wheels

Model Year: 2021

 .1مكيف للهواء اوتوماتيكي ثنائي المناطق.

1.Dual -zone electronic Air conditioning.

 .2شاشة بقياس  8انش تعمل باللمس مع استريو  AM/FMمع قدرة على
تشغيل ملفات MP3و 9سماعات.

2. 8-inch touch screen AM/FM/stereo &MP3capableand 9
speakers.
3. (8) Airbags.

 .3وسائد هوائيه عدد (.)8

4. Rear view mirror day/night.

 .4مرآة للرؤية الخلفية للنهار/الليل.

5. Central Doors Lock and Unlocking.

 .5ميزة اإلقفال و الفتح المركزي لألبواب.
 .6نظام فرامل قرصية مانع لإلنزالق ABSعلى العجالت االربع.
 .7شاحن هاتف السلكي
 .8مقاعد من الجلد مع ميزة التبريد و التدفئة

6. Four Wheel disc Anti-Lock Brake system (ABS).
7. Wireless Phone Charger
8. Leather Seats with cooling and heating.
9. Fog lamps.

 .9مصابيح للضباب.

10. Rear view camera

.10كامرة للرؤية الخلفية

11. Central cooling

..11نظام التبريد المركزي

12. panoramic roof

.12فتح سقف بانورامية

.14ميزة التشغيل بكبسة زر و ميزة التشغيل عن

Horsepower: 375 HP
Torque: 470 Ft. Lb.

ناقل الحركة :اوتوماتيكي  10سرعات

.13ميزة الدخول بدون مفتاح

Engine: 3.5 L/ Twin turbo V6 Petrol

13. Keyless Entry
بعد.

.15نظام استشعار خلفي

.16نظام فرامل كهربائي للركن

.17باب صندوق خلفي كهربائي باب عامل اليدويا يتم تنشيطه بالقدم.
 .18نظام مالحة بشاشة تعمل باللمس مع إمكانية التكبير  /التصغير

الكفالة المصنعية:

 3سنوات أو  60,000كم أيهما أسبق يشمل اي خلل مصنعي في السياره.
 5سنوات او  100,000كم ايهما اسبق على المحرك و ناقل الحركه .

14. Start push button with Remote Start
15. Rear sensing system
16. Electric parking brake
17. Lift gate hands free foot activated.
18. Touchscreen Navigation System with Pinch-to-Zoom
Capability

Warranty:
3 years or 60,000 KM, whichever comes first for the
manufacturer Errors.
5 years or 100,000 KM whichever comes first for the Engine

and transmission.

Explorer Limited
المحرك 2.3 :لتر I4 /مزود بشاحن توربو ,بنزين
القدرة الحصانية 300 :حصان
العزم 309.78 :رطل -قدم

ناقل الحركة :اوتوماتيكي  10سرعات

القيادة :نظام الدفع بالعجالت االربع

االطارات 255/50 R20 :مع عجالت من الكروم

سنة الصنع2021 :
.1

مكيف للهواء اوتوماتيكي ثنائي المناطق والتبريد المركزي.

.2

شاشة بقياس  8انش تعمل باللمس مع استريو AM/FM
ملفات Navigation \ MP3و12سماعة) نظام صوتي ماركة .)B&O

.3

وسائد هوائيه عدد (.)7

.4

رصد المشاة ونظام التحذير من اصطدام امامي والفرملة بعد االصطدام.

.5

المصابيح الخلفية ومصابيح الضباب .LED

.6

نظام انذار محيطي.

.7
.8

نظام فرامل قرصية مانع لإلنزالق ABSعلى العجالت االربع.
اضاءه داخلية.

.9

مقاعد من الجلد مع ميزة التبريد و التدفئة مع ذاكرة.

 .11مساعد توجيه عند المناورات الطارئة و دعم الفرملة الديناميكي .
 .11تعتيم اوتوماتيكي لمرأة الرؤية الخلفية.
 .12نظام استشعار خلفي و امامي وكاميرا  360درجة.
 .13نظام التوقف والتشغيل التلقائي .
 .14ميزة دخول السيارة بدون مفتاح مع لوحة مفاتيح للدخول بدون مفتاح.
 .15مثبت السرعة ومساعد ما قبل االصطدام مع نظام المكابح التلقائي
للطوارئ .
 .16ميزة التشغيل بكبسة زر مع ميزة التشغيل عن بعد.
 .17فتحة سقف بانورامية.
 .18باب خلفي كهربائي\ اليدوي.
 .19مساعد االقالع على التالل.
 .21نظام انذار االصطدام ( رادار) و نظام البقاء في وسط السير.
 .21شاحن السلكي.

Engine: 2.3L Eco Boost I4 Petrol
Horsepower: 300 HP
Torque: 309.78 Ft. Lb.
Transmission: Auto 10 Speed
Drive: 4wd
Tires: 255/50 R20 with chrome wheels

Model Year: 2021
Dual -zone electronic Air conditioning and central cooling system.

1.

8-inch touch screen with AM/FM stereo&MP3\Navigation \12

2.

speakers (B&O Sound system).
(7) Airbags.

3.

Pedestrian detection and forward collision warning and post collision

4.

braking.
LED Tail and fog lamps.

5.

Perimeter alarm

6.

Four Wheel disc Anti-Lock Brake system (ABS).

7.

Ambient lighting.

8.

Leather Seats with heating and cooling with memory

9.

10. Evasive steering assist and dynamic brake support.
11. Auto-Dimming Rearview Mirror
12. Front and Reverse Sensing and 360 camera
13. Auto start\ stop
14. Keyless entry and keyless entry pad.
15. Adaptive cruise control with forward collision warning with brake
support.
16. Start push button with Remote Start
17. Twin moon roof
18. Electric \ free hand lift gate.
19. Collision warning system (Radar) and lane centering.
20. Wireless charging pad.

Warranty:
الكفالة المصنعية:

 3سنوات أو  60,000كم أيهما أسبق يشمل اي خلل مصنعي في السياره.
مع  5سنوات او  100,000كم ايهما اسبق على المحرك و ناقل الحركه.

3 years or 60,000 KM, whichever comes first for the manufacturer
Errors.
5 years or 100,000 KM whichever comes first for the Engine and

transmission.

