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Outgoing
Dynamic new grilles give EXPLORER a fresh attitude for 2018,  
while Intelligent 4WD with Terrain Management System™1 
continues to help you go everywhere in style. Ford Explorer.  
Always Unstoppable.

مندفع
الشبكات الديناميكّية الجديدة تمنح إكسبلورر طابعًا متجددًا لسنة 
2018، بينما يستمّر نظام الدفع الرباعي 4WD  الذكي مع نظام 
 1Terrain Management System™ القيادة بحسب التضاريس
في مساعدتك على الذهاب إلى أّي مكان بأسلوب متمّيز. فورد 

إكسبلورر. قد التحدي.
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Number 1 selling SUV over the last 27 years.1 السيارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV األكثر مبيعًا في السنوات 
الـ27 الماضية1
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Connected
Enjoy the remarkably responsive performance of SYNC®31,2  
voice-activated technology, EXPLORER is made for  
modern adventurers.

Refined
Seating for up to 7 people comes in a rich range of choices, 
including new Medium Stone cloth or leather1 trim. Plus, the 
PowerFold® third-row seat1 and hands-free foot-activated 
liftgate1 make it easy for you to load your gear.

مرهف
تأتي المقاعد التي تّتسع لـ7 أشخاص ضمن مجموعة غنّية من 

الخيارات، بما في ذلك القماش الحجرّي المتوّسط أو الكسوة 
الجلدّية1. كما يسهل عليك تحميل أمتعتك من خالل مقعد 

الصف الثالث المزّود بميزة الطي اآللي ®PowerFold1 وباب 
الصندوق العامل اليدويًا الذي يتّم تنشيطه بالقدم1.

مّتصل
 SYNC®3 استمتع باألداء السريع االستجابة لتكنولوجيا نظام
المنّشطة صوتيًا2،1؛ ُصّمم إكسبلورر للمغامرين المعاصرين.

Confident
Powered by your choice of 2 engines. Guided by a suite of smart  
driver-assist technologies.1 Backed by a long list of safety and 
security features. EXPLORER is ready to help you tackle all  
sorts of challenges.

مفعم بالثقة
يقّدم لك الخيار بين محّركين. تؤّمن له اإلرشاد مجموعة من 

التكنولوجيات الذكّية المساِعدة للسائق1، وتدعمه الئحة طويلة من 
مّيزات السالمة واألمان. إكسبلورر جاهز لمساعدتك على تخّطي 

كافة التحّديات.

1Based on total cumulative OEM reported U.S. sales for all SUV’s from CY 1990 through CY 2016. 1استنادًا إلى المبيعات اإلجمالّية لدى المصنعين األصليين المسّجلة في الواليات المتحدة األميركية لكّل 
السيارات الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV من سنة 1990 حتى سنة 2016.
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Normal
Normal is ideal for everyday driving on wet or dry paved roads. Hill Descent  
Control™1,4 (center button) regulates your speed on steep declines, so you can  
concentrate on maneuvering.

Mud / Rut
Backroads can get muddy after a good rain. In this mode, powertrain torque is  
a bit more aggressive, limiting transmission upshifts and letting the wheels
spin to get you through the thick stuff.

Gravel / Grass
Getting off the beaten path makes life interesting. When you go there in this mode,  
the transmission delivers earlier upshifts and less aggressive engine torque distribution, 
limiting wheelslip to help improve traction on tricky terrain. All-season adventures await.

نمط الوحول والحفر
قد تغّطي الوحول الطرقات الفرعّية بعد هطول األمطار بغزارة. في هذا النمط، يكون عزم 

الدوران أكثر قّوة وزخمًا ويتّم الحّد من التبديل الى السرعات العالية، ويتّم السماح للعجالت 
بالغزل حسب الحاجة لتخّطي العوائق والصعوبات.

نمط الحصى والعشب
الخروج عن الطرقات المعّبدة ُيضفي التشويق على الحياة. وعندما تفعل ذلك وأنت في هذا 
النمط، فإّن ناقل الحركة ينقل التروس إلى السرعات العالية بشكل مبكر، ويقوم بتوزيع عزم 

دوران المحّرك بزخم أقّل، ما يحّد من غزل العجالت للمساعدة على تحسين الدفع على الطرقات 
الصعبة. تنتظرك المغامرات في كافة المواسم.

Sand
A day at the beach or on the dunes is a blast in a vehicle that takes the soft stuff in stride. 
In this mode, more aggressive throttle progression and holding gears longer help transfer 
optimized torque to the wheels. They can spin aggressively to maintain momentum and 
keep the fun going.

النمط العادي
النمط العادّي مثالي للقيادة اليومّية على الطرقات المعّبدة المبّللة أو الجافة. نظام ضبط 
السرعة على المنحدرات ™Hill Descent Control 1,4 )الزّر األوسط( يضبط سرعة مركبتك 

على المنحدرات القاسية لكي تتمّكن من التركيز على المناورة.

نمط الرمل
من الممتع تمضية يوم على الشاطئ أو على الكثبان الرملّية على متن مركبة تتخّطى 
كّل ما يواجهها. يؤّمن هذا النمط استجابة أكثر زخمًا للخانق ويثّبت التروس لفترة أطول 

للمساعدة على تحويل عزم الدوران المعّزز إلى العجالت. وبالتالي تستطيع أن تغزل 
بشراسة للحفاظ على الزخم ومتابعة االستمتاع.

Power Up. .انطلقTake Off.
 Terrain™1 إّن نظام الدفع الرباعّي الذكّي مع نظام القيادة بحسب التضاريس
Management System يساعد إكسبلورر على منحك ثقة عالية عند تبديل 

السرعات بكّل سالسة خالل القيادة لكي تنطلق بأقصى سرعة.

Intelligent 4WD with Terrain Management System™1

helps EXPLORER give you the seamless shift-on-the-fly
confidence to get in and go.

الطاقة في متناولك.

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
263 حصانًا. يترافق مع ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ6 سرعات القياسّي 

Ti- مع كافة المحّركات. تسمح تقنية التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة المستقّلة
VCT لصّمامات اإلدخال واإلخراج بأن تتعّدل بشكل مستقّل للتحّكم الدقيق بتوقيت 

الصّمامات، ما يساعد على تعزيز األداء في كّل رحلة.

محّرك EcoBoost سعة 3.5 لتر
محّرك V6 مع القّوة الحصانية الفضلى في الفئة3 - 353 حصانًا2. باإلضافة إلى عزم 
دوران هائل يبلغ 502 نيوتن متر عند 2500 د.د.2 يخّولك المحّرك القياسّي في طراز 

سبورت بأن توافق على أّي رحلة بّرية، وأن تقود المسيرة أيضًا.

3.5L Ti-VCT V6
290 horsepower. Matched to a 6-speed SelectShift® automatic transmission that’s 
standard with all engines. Twin independent variable camshaft timing (Ti-VCT) allows 
intake and exhaust valves to adjust independently for precise valve timing control, 
which helps optimize performance on every trip.

3.5L ECOBOOST
Best-in-class3 V6 horsepower – 365HP.2 Plus a robust 350 lb.-ft. of torque @ 3 500rpm.2  
The standard engine on Sport empowers you to say yes to any road trip,  
and lead the way, too.

1Available feature. 2Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 3Class is Large  
Utilities based on Ford segmentation, excluding other Ford vehicles. 4Driver-assist features are  
supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

1ميزة متوّفرة. 2تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 

3الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت الكبيرة الحجم تبعًا لتصنيفات فورد، باستثناء مركبات فورد 
األخرى. 4إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه 

السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.



76

Tailored to you and your crew. مصّمم خصيصًا لك ولطاقمك.

Pamper those in all 3 rows
Even if you’re going tent camping, you can still travel in luxury.

See more of the outdoors
You can retract the power sunshade to enjoy the views through the twin-panel 
moonroof,1 plus vent or fully open the front panel, all with push-button ease.

Consider your second-row options
To seat up to 7, you’ll want the second-row 60:40 split-fold-flat seat with recline.

دّلل جميع الركاب في الصفوف الثالثة
حتى وإن كنت ذاهبًا للتخييم، يمكنك السفر بفخامة.

شاهد المزيد من المناظر الطبيعّية الخالبة
يمكنك أن تفتح الحاجب اآللّي للوقاية من الشمس لالستمتاع بالمناظر الخالبة من خالل 

فتحة السقف المزّودة بلوحين1، كما يمكنك فتح اللوحة األمامية جزئيًا للتهوية أو فتحها 
بالكامل، وذلك بسهولة تاّمة بكبسة زّر.

فّكر في خيارات الصف الثاني
لكي تستقبل 7 ركاب، سترغب في مقعد الصف الثاني القابل للطّي والتسطيح بالكامل 

المجّزأ بنسبة 60:40 مع ميزة االنحناء.

1Available features. 1ميزات متوّفرة.

Power your essentials
You can charge mobile phones and tablets with up to 2 smart-charging USB ports1 
in the front row, and 2 more in the second row. These ports are nearly 2 times faster 
than previous-generation charging USB ports. The covered 220V AC power outlet1 in 
the second row can power your laptop, cooler or other small devices equipped with a 
household-style plug.

زّود أجهزتك اإللكترونية الضرورّية بالطاقة
يمكنك شحن الهواتف الجوالة والكمبيوترات اللوحّية من خالل منفذين USB بميزة 

الشحن الذكّي1 في الصف األمامّي، واثنين في الصف الثاني. هذه المنافذ أسرع 
بمرتين تقريبًا من منافذ USB مع ميزة الشحن من الجيل السابق. ُيمكن لمأخذ الطاقة 

المغّطى للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 220 فولت1 في الصف الثاني تأمين الطاقة 
لكمبيوترك المحمول، أو البراد أو األجهزة الصغيرة األخرى المزّودة بمقبس كالمقابس 

التي نجدها في المنازل.



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. 3Requires phone with active data service and compatible software. 
SYNC® does not control third-party products while in use. Third parties are solely responsible for their 
respective functionality. 

1Available feature. 2When properly equipped. 3Driver-assist features are supplemental and do  
not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle. 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.

1ميزة متوّفرة. 2عند تجهيزها بالشكل المناسب. 3إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف 

إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على 
المركبة. 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.

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. 3يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا 

متوافقًا. ال يتحّكم نظام ®SYNC بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة 
الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها.
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SYNC®3.  
Stay connected 
on the move.

.SYNC®3 نظام المزامنة 
 ابَق على تواصل

أينما كنت.

VOICE-ACTIVATED NAVIGATION2

Turn-by-turn directions
Vivid 3-D maps
Pinch-to-zoom touchscreen capability

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

والتصغير ضمن الشاشة العاملة باللمس

APPLE CARPLAY™ COMPATIBILITY3

Use Siri to interact with your iPhone 
Access your favorite songs and  
playlists in Apple Music®

APPLE CARPLAY™ متوافق3 مع
استخدم Siri للتفاعل مع هاتف iPhone يمكنك 

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

مع إرشادات صوتية ومعرفة وقت الرحلة المتوّقع

Tow it. اسحبها.

Maintain your balance
AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™)4 enhances vehicle stability in a wide 
range of conditions. By selectively applying individual brakes and modifying engine power, 
the system helps keep all 4 wheels firmly planted. In addition, Curve Control4 helps slow 
the vehicle down if you’re heading into a curve too quickly.

حافظ على توازنك
يتعّزز ثبات المركبة في مختلف أنواع الظروف بفضل نظام التحكم اإللكتروني بالثبات 

®AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميالن ®Roll Stability Control( ™ RSC(. يقوم النظام 

بتطبيق الفرامل انتقائيًا بشكل مستقّل ويعّدل قوة المحّرك للمساعدة في المحافظة على 
تشّبث العجالت األربع. باإلضافة إلى ذلك، يساعد نظام التحّكم بالمركبة عند المنعطفات4 

على تخفيف سرعة مركبتك إن كنت تسلك المنعطف بسرعة كبيرة جدًا.

Head for the water
With the 3.5L Ti-VCT V6 or 3.5L EcoBoost®1 engine, EXPLORER can tow up to 2 268kg 
of fun.2 So it’s time for your dream boat or camper to become a reality. And if you’re a  
towing novice, EXPLORER can help put you at ease. A standard rear-view camera helps 
you see what’s behind your vehicle3 and makes hooking up a trailer simple. Plus, trailer  
sway control automatically reduces engine speed and selectively applies the brakes if  
trailer sway is detected.4

توّجه نحو المياه
من خالل محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر أو محّرك EcoBoost®1 سعة 3.5 لتر، يستطيع 

إكسبلورر سحب ما يصل إلى 2268 كلغ2. لذا حان الوقت ليتحّول قارب أحالمك أو مقطورة 
أحالمك إلى حقيقة. وإن كنت ما زلت مبتدئًا في مجال السحب والقطر، يستطيع إكسبلورر 

أن ُيشعرك بالراحة التاّمة. إذ تساعدك كاميرا الرؤية الخلفية القياسّية على رؤية ما يقف خلف 
مركبتك3 وتسّهل عملّية وصل المقطورة. كما يقوم نظام التحّكم بالمقطورة بتخفيض سرعة 

المحّرك تلقائيًا ويعمد إلى تطبيق الفرملة انتقائّيًا إن تّم الكشف عن انحراف المقطورة4.

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 
EXPLORER 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®3 1,2 بإبقاء يديك على عجلة 
القيادة بينما يستجيب بسرعة ألوامرك الصوتّية. أو يمكنك استخدام الشاشة 

العاملة باللمس السريعة االستجابة في لوحة القيادة للوصول إلى المّيزات 
 Siri Eyes في إكسبلورر من خالل Siri® المفيدة المتعّددة. استفد من قّوة

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



خّزنها.
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1Available feature.
2Including rear seat well.

Stow it.
There’s a good chance your hands are going to be full when you’re loading the cargo area. With the Intelligent Access1 key 
fob on you, simply kick your foot under the rear bumper and let the hands-free foot-activated liftgate1 do the work. The 
liftgate’s fully opened height can be programmed to your preferred position. Plus, a new rear bumper step pad is standard.

ستكون يداك محّملتين باألغراض على األرجح عند تحميل األمتعة في فسحة الحمولة. لذا عندما تكون وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكّي1 معك، 
ما عليك سوى تمرير قدمك تحت المصّد الخلفي بحركة ركل خفيفة ودع باب الصندوق العامل اليدويًا الذي يتّم تنشيطه بالقدم1 يتوّلى الباقي. 

كما يمكنك أن تبرمج االرتفاع األقصى لباب الصندوق المفتوح تبعًا للوضعّية التي تالئمك. كما أصبحت عتبة المصّد الخلفّي الجديدة قياسّية.

MAINTAIN YOUR BALANCE
The versatility doesn’t stop there. With all seats occupied, there’s a generous 595L of cargo space behind the third row.2 Fold down the 
PowerFold® third-row seat1 with the touch of a button, opening up 1 243L of space. Or create a flat load floor by folding both the second- 
and third-row split-folding seats to pack up to 2 313L of gear.

1ميزة متوّفرة.

2مع حّيز تخزين تحت األرضية الخلفية.

حافظ على توازنك
رًا وراء الصف الثالث2. كما يمكن  ت وال تتوّقف المرونة عند ذاك الحّد. عند جلوس الركاب في كّل المقاعد، تتوّفر مساحة كبيرة من فسحة الحمولة تبلغ 595 ل

رًا من المساحة. أو يمكنك الحصول على أرضية  ت طّي مقعد الصف الثالث1 المزّود بميزة الطي اآللي ®PowerFold بكبسة زّر للحصول على سعة 1243 ل
رًا من المعدات. ت ثالث المجّزأة والقابلة للطّي لتحميل ما يصل إلى 2313 ل ثاني وال تحميل مسّطحة من خالل طّي مقاعد الصف ال
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Park it. اركنه.

With a friendly assist
Whether you want to back into a perpendicular spot or parallel park, enhanced  
Active Park Assist1 can help. The system uses ultrasonic sensors to identify  
a parking space that’s just the right size, then steers EXPLORER into it.   
All you do is follow on-screen prompts, and operate the accelerator, brake and  
gear shifteras needed. It can steer the vehicle out of a parallel spot, too. A front 
180-degree camera1 helps out with visibility, and allows you to see around corners  
in certain circumstances. So you can park with confidence, and get on with the fun.

من خالل مساعدة طفيفة
سواء كنت تريد الرجوع إلى الوراء للركن في فسحة عمودّية أو الركن المتوازي، يمكن 
لمساعد الركن النشط المحّسن1 أن يساعدك. يستخدم النظام أجهزة استشعار فوق 

صوتية لتحديد فسحة ركن بالحجم المناسب ثم يوّجه إكسبلورر إليها. ما عليك سوى تنفيذ 
التعليمات التي تظهر على الشاشة، والتحّكم بدواسة الوقود، ودواسة الفرامل وناقل 

الحركة وفق ما تدعو الحاجة. كما يمكنه أن يوّجه المركبة للخروج من فسحة الركن المتوازي 
أيضًا. تساعد الكاميرا األمامية بزاوية 180 درجة1 على تعزيز الرؤية وتسمح لك بالرؤية عند 

المنعطفات في بعض الحاالت. لكي تتمّكن من ركن مركبتك بثقة تاّمة، ومتابعة االستمتاع.
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Go Sport. اختر النمط الرياضّي سبورت.

1Available feature. Driver-assist features are supplemental and do not replace  
the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Sport. Ruby Red  Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment.  
1Horsepower rating achieved with 93-octane fuel. 2Available feature.

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.
سبورت. أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوّفرة. 
1تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية باستعمال وقود 93 أوكتان. 2ميزة متوفرة.

Embrace the scenic route
Last-minute road trips. Unexpected detours. Make the most of life’s interesting twists 
in EXPLORER Sport. With its 365-horsepower1 3.5L EcoBoost engine, fully independent 
sport-tuned suspension and Intelligent 4WD with Terrain Management System™,  
Sport welcomes any chance to demonstrate its capability. New quad exhaust tips  
and 20” premium Tarnished Dark-painted aluminum wheels,2 combined with high- 
gloss Black exterior accents and more, deliver a signature look. Inside, an Ebony Black 
leather-trimmed interior with Red accent stitching let’s everyone know that EXPLORER 
Sport is ready for action.

اسلك الطرقات ذات المناظر الطبيعّية الخالبة
الرحالت البّرية في اللحظة األخيرة. تحويالت طريق غير متوّقعة. استفد إلى أقصى حّد من األمور 
غير المتوّقعة المشّوقة في الحياة على متن إكسبلورر سبورت. من خالل محّرك EcoBoost سعة 
3.5 لتر بقّوة 365 حصانًا1، ونظام التعليق المستقّل بالكامل المضبوط لألداء الرياضّي ونظام 

 Terrain Management™ 4  مع نظام القيادة بحسب التضاريسWD الدفع الرباعّي الذكي
System، يرّحب إكسبلورر سبورت بأّي فرصة ليعّبر عن قدراته. ويحظى بمظهر متمّيز من خالل 
العادم الجديد بأربعة رؤوس، والعجالت الفاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة قياس 20 

بوصة2، باإلضافة إلى لمسات خارجّية باللون األسود الفائق اللمعان والكثير غير ذلك. أّما من الناحية 
الداخلّية، فإّن المقصورة المكسّوة بالجلد باللون األسود األبنوسّي مع درزات حمراء متباينة تدع 

الجميع يعرفون أّن إكسبلورر سبورت جاهزة لكافة المغامرات.
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Stay Alert. Explore with confidence..ابَق متيّقظًا استكشف بثقة تاّمة.

1 Available feature. 2Driver-assist features are supplemental and do not replace the  
driver’s attention, judgment and need to control the vehicle. 3BLIS® replaces standard  
integrated blind spot mirrors. 4Lane-keeping System does not control steering.

1 Available feature. 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. 3إّن نظام ®BLIS يحّل مكان المرايا 
المضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية. 4إّن نظام البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه.

1ميزة متوّفرة.

When changing lanes
Blind Spot Information System (BLIS®) with cross-traffic alert1,2,3 helps warn you if it 
detects a vehicle in either of your blind spots while driving forward, or approaching  
from the sides while backing up slowly.

Between the lines
Drifting out of your lane? The Lane-keeping System1,2 can help. By applying steering  
wheel torque, and even alerting you with gentle steering wheel vibration, it helps 
direct you to return to your lane.4

بين الخطوط
هل تنحرف خارج مسارك؟ باستطاعة نظام البقاء في خّط السير1,2 أن يساعدك. من خالل 

إرسال عزم الدوران إلى عجلة القيادة، وحتى تنبيهك عبر ارتجاجات خفيفة في عجلة القيادة، 
يساعد على توجيهك للعودة إلى مسارك4.

عند تغيير خطوط السير
يساعد نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع1,2,3 على 
تنبيهك في حال الكشف عن مركبة في الزوايا غير المرئّية أثناء القيادة إلى األمام، أو إن كانت 

تقترب من الجهتين أثناء الرجوع إلى الخلف ببطء.

By planning ahead
When you have the systems turned on, the rain-sensing windshield wipers1,2  
and auto high-beam headlamps1 can activate themselves automatically as needed.

من خالل استباق األمور
عند تشغيل األنظمة، يمكن لمساحات الزجاج األمامي المتحّسسة للمطر1،2 والمصابيح 

األمامّية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية1 أن تعمل تلقائيًا عندما تدعو الحاجة.

In traffic
Adaptive cruise control and forward collision warning with brake support1,2 helps maintain 
your choice of speed and preset gaps from the vehicle in front of you. It can also alert you 
to a potential collision. If one is detected, the system flashes a warning, sounds an alarm, 
and can pre-charge the brakes to provide full responsiveness when you do brake.

في زحمة السير
يساعد مثّبت السرعة التفاعلّي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة1,2 في 
الحفاظ على السرعة المختارة والمسافة الفاصلة المحّددة مسبقًا بين مركبتك والمركبة التي 

أمامك. كما يمكنه تنبيهك من أّي اصطداٍم محتمل. وفي حال تّم الكشف عن اصطدام 
محتمل، يعمد النظام إلى تنشيط إنذار ضوئي وامض، ويطلق إنذارًا صوتيًا ويمكنه أن يشحن 

الفرامل مسبقًا من أجل الحصول على تجاوب كامل عندما تقوم بالفرملة.

ENHANCE YOUR PEACE OF MIND
The security of 7 standard airbags includes the Safety Canopy® 
System with rollover sensing and third-row side-curtain airbags. 
You can also opt for industry-first second-row outboard inflatable 
safety belts.1 The Individual Tire Pressure Monitoring System2 lets 
you check pressure in each tire, and notifies you if any are low. 
To help the driver stay focused, convenient MyKey® technology 
allows you to program keys with reminders to drive at appropriate 
speeds, keep the audio volume low and much more. Plus, power, 
heated sideview mirrors are now standard on every EXPLORER. 
You can travel assured that a sophisticated suite of safety features 
accompanies you on every journey in your EXPLORER. 

عّزز راحة البال
تتعّزز السالمة من خالل الوسائد الهوائّية الـ7 التي تشتمل على نظام السالمة 
®Safety Canopy مع جهاز استشعار حاالت التدهور وستائر هوائية جانبية. كما 

يمكنك أيضًا اختيار أحزمة األمان القابلة لالنتفاخ1 لرّكاب المقاعد الجانبية في الصّف 
الثاني، األولى من نوعها في قطاع السيارات. يسمح لك نظام مراقبة ضغط 

اإلطارات الفردّية2 بالتحّقق من ضغط الهواء في كّل إطار، ويقوم بتنبيهك في حال 
كان ضغط الهواء منخفضًا في أحد اإلطارات. بغية مساعدة السائق في الحفاظ 

على تركيزه، تسمح تكنولوجيا ®MyKey ببرمجة المفاتيح إلعداد تذكيرات للقيادة عند 
السرعات المناسبة، وخفض مستوى الصوت، وأمور كثيرة غير ذلك. كما أّن المرايا 

الجانبية اآللّية المدّفأة أصبحت اآلن قياسّية في كّل طرازات إكسبلورر. يمكنك 
السفر مطمئن البال ألّن مجموعة متطّورة من مّيزات السالمة ترافقك في كّل 

رحلة على متن إكسبلورر.



Make it yours.
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EXTERIOR EXPLORER XLT LIMITED SPORT

Oxford White 1 2 3 4 5 6
White Platinum Metallic Tri-coat1 2 3 4 5 6 7 8 8
Ingot Silver2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Platinum Dune Metallic Tri-coat1 2 3 4 5 6 7 8
Cinnamon Glaze2 2 3 4 5 6 7 8
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1 2 3 4 5 6 7 8
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 2 3 4 5 6 7 8 9
Blue2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Magnetic2 2 3 4 5 6 7 8 9
Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8 9

سبورت ليمتد XLT إكسبلورر من الخارج

2 3 4 5 6 1 أبيض أكسفورد

8 7 8 2 3 4 5 6 أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1

9 7 8 2 3 4 5 6 1 فّضي آنغو2

7 8 2 3 4 5 6 بالتين ديون معدني ثالثي الطبقات1

7 8 2 3 4 5 6 لون القرفة غاليز2

8 6 7 2 3 4 5 برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

9 7 8 2 3 4 5 6 أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

9 7 8 2 3 4 5 6 1 أزرق2

9 7 8 2 3 4 5 6 رمادّي مغناطيسّي2

9 7 8 2 3 4 5 6 1 أسود ظّلي

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

White Platinum Metallic Tri-coat Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Blue

Oxford White 

Magnetic

Ingot Silver

Platinum Dune Metallic Tri-coat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Shadow Black

أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

أزرق

رمادّي مغناطيسّي

برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

أسود ظّلي

1 – Medium Stone Cloth

4 – Medium Light Stone Leather

7 – Ebony Black Leather

قماش حجري متوّسط – 1

جلد بلون حجري فاتح متوّسط – 4 

جلد باللون األسود األبنوسّي – 7

2 – Medium Stone Cloth

5 – Ebony Black Leather

8 – Ebony Black Leather with Red Stitching

قماش حجري متوّسط – 2

جلد باللون األسود األبنوسّي – 5 

جلد باللون األسود األبنوسّي مع درزات حمراء – 8

3 – Ebony Black Cloth

6 – Medium Light Stone Leather

EXTERIOR من الخارج

INTERIOR من الداخل

Cinnamon Glaze

أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات

أبيض أكسفورد

فّضي آنغو

بالتين ديون معدني ثالثي الطبقات

لون القرفة غاليز

XLT XLT

BASE طراز أساسي

LIMITED ليمتد

SPORT سبورت

قماش باللون األسود األبنوسّي – 3 

جلد بلون حجري فاتح متوّسط – 6

Choosing the color and trim for your EXPLORER is an opportunity to personalize your selection. اختيار اللون ومستوى التجهيزات لسيارة إكسبلورر هو فرصة إلضفاء طابع شخصّي على سيارتك.



سبورت ليمتد XLT طراز أساسي العجالت

- - - قياسي عجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة 1

- - قياسي - عجالت من األلومنيوم المطلي بـ5 شعاعات قياس 18 بوصة 2

- اختيارّي اختيارّي - عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة 3

- قياسي - - عجالت من األلومنيوم الفاخر المطلّي بالنيكل البّراق قياس 20 بوصة 4

قياسي - - - عجالت من األلومنيوم المشغول مع جيوب مطلية قياس 20 بوصة 5

اختيارّي - - - عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة قياس 20 بوصة 6
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accessories.ford.com

Wheels
WHEELS BASE XLT LIMITED SPORT

1 18” Painted Aluminum Std - - -

2 18” 5-Spoke Painted Aluminum - Std - -

3 20” Polished Aluminum - Opt Opt -

4 20” Premium Luster Nickel-Painted Aluminum - - Std -

5 20” Machined Aluminum with painted pockets - - - Std

6 20” Premium Dark Tarnished-Painted Aluminum - - - Opt

accessories.ford.com

A B C D

العجالت

EXTERIOR
Full vehicle cover1

Hood badge
Hood deflector
Hood protector1

Locking fuel plug
Racks and carriers1,2

Roof crossbars2

Running boards
Side window deflectors1

Splash guards
Sportz® tent1

Trailer towing accessories
Wheel lock kits

من الخارج
غطاء لكامل السيارة1

شعار على غطاء المحّرك
حاجب لغطاء المحرك

حماية لغطاء المحرك1
مقبس لتعبئة الوقود قابل 

لإلغالق
حامالت ومنّصات تحميل1,2

قضبان سقفّية متشابكة2
عتبات جانبية

حواجب للنوافذ الجانبية1
واقيات من الوحل

1 Sportz® خيمة
أكسسوارات سحب 

المقطورة
مجموعة إلقفال العجالت

INTERIOR
Ash cup/coin holders
Cargo organizers 
and protectors
Carpeted floor mats
First aid and Roadside 
Assistance kits1

Floor liners (A)
In-vehicle safe1

Interior cargo cover (B)
Interior light kit
Interior rear consoles
Protective seat covers1

Tablet cradle1

UVS100® Custom Sunscreen1

من الداخل
منفضة سجائر/حاملة العملة 

المعدنية
 وحدات تنظيم الحمولة

 وطبقات واقية
فرش من السّجاد لألرضية

صندوق اإلسعافات األولية 
وعّدة المساعدة على الطريق1

)A( بطانات لألرضية
خزنة داخل المركبة1

)B( غطاء داخلّي لحّيز الحمولة
مجموعة اإلنارة الداخلية

كونسوالت خلفّية داخلّية
أغطية واقية للمقاعد1

حامل الكمبيوتر اللوحّي1
حاجب للشمس مخّصص من 

1 UVS100®

ELECTRONICS
Bullfrog® portable 
Bluetooth® speakers1

Keyless entry keypad
Rear seat entertainment1 (C)
Remote Access
Remote start systems (D)
Vehicle Security System
Warning sensor systems1

التجهيزات اإللكترونية
مكّبرات صوت محمولة 

1 Bluetooth® بتقنية Bullfrog®

لوحة مفاتيح التحكم للدخول 
بال مفتاح

نظام الترفيه في المقعد 
)C( 1الخلفي

نظام الوصول عن ُبعد
أنظمة التشغيل عن ُبعد

نظام أمان المركبة
أنظمة استشعار ألمان 

المركبة1

1Ford Licensed Accessory. 2Consult owner’s manual for details on roof-rack load limits. 1أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 2يرجى مراجعة دليل المالكين لالّطالع على التفاصيل حول الحمولة 
القصوى للحاملة السقفّية.

ACCESSORIES
Limited in Ingot Silver accessorized with hood deflector, side window deflectors  
by EGR,1 running boards, molded splash guards, roof crossbars,2 and roof-mounted  
bike carrier by THULE®.1,2

األكسسوارات
ليمتد بالّلون الفّضي آنغو مع حاجب لغطاء المحرك، حواجب للنوافذ الجانبية من EGR 1، عتبات 

جانبية، واقيات مقولبة للحماية من الوحل، قضبان سقفية متشابكة2، ومنصة تحميل الدراجات 
1,2 THULE® على السقف من

5 64

21 3

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.

Quality

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

Green

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

Safe

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

Smart

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

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the  
Ford Dealer Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2018 Ford Motor Company.

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.

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.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي 

تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كما كانت في اليوم األول الذي 

استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة 
بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، 

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

أقّل لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 
إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 
تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة 

على تجّنب الحوادث، وفي حال كان 
الحادث أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكّية 

مصّممة لُتبقيك على اتصال بعالمك، 
والعديد من الحلول الذكّية من فورد 

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.

Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط
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BASE XLT LIMITED SPORT

Powertrain Availability

3.5L V6 Ti-VCT petrol 2WD/4WD 6-speed SelectShift® auto;  
Power – 290HP @ 6 500rpm; Torque – 255 lb.-ft. @ 4 000rpm Std Std Std -

3.5L V6 EcoBoost petrol 2WD/4WD 6-speed SelectShift® auto;  
Power – 365HP @ 5 500rpm; Torque – 350 lb.-ft. @ 3 500rpm - - - Std

Engine Output

Fuel economy (Km/L) ISO [2WD | 4WD] 10.8 | 10.3 10.8 | 10.3 10.8 | 10.3 10,1

Drive

Front-wheel drive (2WD) Std Std Std -

4WD
 - Front recovery hooks
 - Rear recovery hooks
 - Intelligent 4WD
 - Terrain Management System

Opt Opt Opt Std

Steering

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

Suspension

Independent MacPherson strut front; independent multilink rear Std Std Std Std

Front and rear stabilizer bars Std Std Std Std

Dimensions (mm)

Wheelbase 2 865 2 865 2 865 2 865 

Length 5 047 5 047 5 047 5 047 

Height 1 778 1 778 1 778 1 778 

Width – mirrors folded 2 096 2 096 2 096 2 096 

Width – including mirrors 2 291 2 291 2 291 2 291 

First Row

Headroom 1 052 1 052 1 052 1 052 

Legroom 1 090 1 090 1 090 1 090 

Shoulder room 1 562 1 562 1 562 1 562 

Second Row

Headroom 1 031 1 031 1 031 1 031 

Legroom 1 003 1 003 1 003 1 003 

Shoulder room 1 549 1 549 1 549 1 549 

Third Row

Headroom 960 960 960 960 

Legroom 846 846 846 846 

Shoulder room 1 290 1 290 1 290 1 290 

Cargo Volume (L)

Behind first row 2 313 2 313 2 313 2 313 

Behind second row 1 243 1 243 1 243 1 243 

Behind third row 595 595 595 595 

Wheels

18" painted Aluminum Std - - -

18" five-spoke painted Aluminum - Std - -

20" polished Aluminum - Opt Opt -

20" premium Luster Nickel-painted Aluminum - - Std -

20" machined-Aluminum with painted pockets - - - Std

20" premium Dark Tarnish-painted Aluminum - - - Opt
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BASE XLT LIMITED SPORT

Exterior

Configurable daytime running lamps Std Std Std Std

LED taillamps Std Std Std Std

Door handles – body-color - Std - -

Door handles – Chrome - - Std -

Door handles – high-gloss Black - - - Std

Exhaust tips – dual, bright Std Std Std -

Exhaust tips – quad, bright - - - Std

Headlamps – LED signature lighting - Std Std Std

LED foglamps - Std Std Std

Power liftgate - Pack Std Std

 Hands-free foot-activated liftgate - - Std Std

Twin-panel moonroof - Opt Opt Opt

Roof rack – Silver side rails Opt Std - -

Roof rack – Black side rails Std - - -

Roof rack – Chrome side rails - - Std -

Roof rack – high-gloss Black side rails - - - Std

Mirrors – power, heated sideview with integrated blind spot mirrors and Black caps Std Std - -

Mirrors – power, heated sideview with integrated blind spot mirrors, LED turn signal indicators, 
security approach lamps and high-gloss Black caps - Pack - Std

Mirrors – power-folding, heated sideview with autofold, LED turn signal indicators, security 
approach lamps, memory and body-color caps - - Std -

Interior

Manual airconditioning with auxiliary rear controls Std Std - -

Leather-wrapped shifter knob Std Std Std Std

Power door locks with autolock Std Std Std Std

Power windows with first-row one-touch up/down function Std Std Std Std

Steering wheel-mounted cruise, audio and 5-way controls Std Std Std Std

220V A/C power outlet - - Std Std

Dual second-row smart-charging USB ports - - Std Std

Dual-zone electronic automatic temperature control - Pack Std Std

Mirror – auto-dimming rearview - Pack Std Std

Steering column – power-tilt/-telescoping - - Std Std

Steering wheel – Black leather-wrapped - Std Std Std

Steering wheel-mounted paddle shifters - - - Std

Perimeter alarm - Std Std Std

Driver-Assist Technology

Autolamp automatic on/off headlamps with rainlamp feature Std Std Std Std

Hill Start Assist Std Std Std Std

Cruise control Std Std Std Std

Adaptive cruise control and Forward Collision Warning with brake support - - Opt Opt

Blind Spot Information System (BLIS) with Cross-traffic Alert - Opt Pack Std

Enhanced Active Park Assist with parallel park, park out assist, reverse perpendicular parking 
and forward and side sensing systems - - Pack -

Forward sensing system - Pack Std Std

Reverse sensing system Opt Std Std Std

Front 180-degree camera with washer - - Std Std

Lane-keeping System - - Pack -

Rain-sensing windshield wipers - - Pack -

Intelligent Access with push-button start - Std Std Std

Remote start system - Pack Std Std

Headlamps – automatic high-beam - - Pack -

EXPLORER



BASE XLT LIMITED SPORT

Audio and Entertainment
AM/FM stereo with 6 speakers Std Std - -
390W audio system from Sony with single-CD player and 12 speakers - - Std Std
SYNC®3 with 8" color LCD capacitive touchscreen in center stack - Pack Std Std
Voice-activated Navigation system with pinch-to-zoom capability - Opt Std Std
Rear seat entertainment system - Opt Opt Opt
Seating
 Second-row 60/40 split fold-flat seat Std Std Std Std
Third-row 50/50 split fold-flat seat Std Std Std Std
PowerFold third-row seat - - Std Std
8-way power-adjustable driver's seat with manually adjustable lumbar Std - - -
10-way power-adjustable driver’s seat including power-adjustable lumbar - Std Std Std
6-way power-adjustable driver’s seat with manually adjustable lumbar - Std - -
10-way power-adjustable front-passenger seat including power-adjustable lumbar - Pack Std Std
Driver's seat memory feature - - Std Std
Heated and cooled first-row seats - - Std Std
Multicontour first-row seats with Active Motion® seat cushion - - Pack -
Safety and Security
Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD) Std Std Std Std
Dual-stage front airbags for driver and front passenger Std Std Std Std
Airbags – front-seat side, glove-box-door-integrated knee, and safety canopy system  
with side-curtain airbags and rollover sensor Std Std Std Std

AdvanceTrac® with Roll Stability Control (RSC) and curve control Std Std Std Std
Lower Anchors and Tether Anchors for Children (LATCH) – second-row outboard  
and third-row passenger-side seating positions Std Std Std Std

Rear-view camera with backup assist grid lines and washer Std Std Std Std

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

القوى المحّركة المتوّفرة

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر عامل بالبنزين بنظام الدفع الثنائّي 2WD /نظام الدفع الرباعي 
4WD  ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ6 سرعات؛ القّوة – 263 حصانًا )196 كيلوواط( 

عند 6750 د.د.؛ عزم الدوران – 322 نيوتن متر عند 4500 د.د.
-قياسيقياسيقياسي

محّرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر عامل بالبنزين بنظام الدفع الثنائّي 2WD /نظام الدفع الرباعي 
4WD  ناقل الحركة األوتوماتيكّي ®SelectShift بـ6 سرعات؛ القّوة – 353 حصانًا )263 كيلوواط( 

عند 5500 د.د.؛ عزم الدوران – 502 نيوتن متر عند 2500 د.د.
قياسي---

قدرة المحّرك

] 4WD 2 /نظام الدفع الرباعّيWD نظام الدفع الثنائّي[ ISO 10.810,1 | 10.810.3 | 10.810.3 | 10.3استهالك الوقود )كلم/لتر( بمواصفات

نظام الدفع

) 2WD( قياسيقياسيقياسينظام الدفع األمامي-

 4WD نظام الدفع الرباعّي" 
 - مشابك سحب أمامّية
 - مشابك سحب خلفّية

 - نظام الدفع الرباعي 4WD  الذكّي
- نظام القيادة بحسب التضاريس"

قياسياختيارّياختيارّياختيارّي

نظام التوجيه

EPAS قياسيقياسيقياسيقياسينظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

نظام التعليق

قياسيقياسيقياسيقياسينظام "ماكفرسون" MacPherson مستقّل في األمام؛ مستقّل متعّدد الوصالت في الخلف

قياسيقياسيقياسيقياسيعمودا توازن في األمام والخلف

األبعاد )ملم(

2865 2865 2865 2865 قاعدة العجالت

5047 5047 5047 5047 الطول

1778 1778 1778 1778 االرتفاع

2096 2096 2096 2096 العرض – مع المرايا مطوّية

2291 2291 2291 2291 العرض – مع المرايا

الصف األول

1052 1052 1052 1052 حّيز الرأس

1090 1090 1090 1090 حّيز الساقين

1562 1562 1562 1 56 حّيز الكتفين

الصف الثاني

1031 1031 1031 1031 حّيز الرأس

1003 1003 1003 1003 حّيز الساقين

1549 1549 1549 1549 حّيز الكتفين

الصف الثالث

960 960 960 960 حّيز الرأس

846 846 846 846 حّيز الساقين

1290 1290 1290 1290 حّيز الكتفين

سعة الحمولة )لتر(

2313 2313 2313 2313 وراء الصف األول

1243 1243 1243 1243 وراء الصف الثاني

595 595 595 595 وراء الصف الثالث

العجالت

---قياسيعجالت من األلومنيوم المطلي قياس 18 بوصة

--قياسي-عجالت من األلومنيوم المطلي بـ5 شعاعات قياس 18 بوصة

-اختيارّياختيارّي-عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة

-قياسي--عجالت من األلومنيوم الفاخر المطلّي بالنيكل البّراق قياس 20 بوصة

قياسي---عجالت من األلومنيوم المشغول مع جيوب مطلية قياس 20 بوصة

اختيارّي---عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي بطبقة داكنة قياس 20 بوصة
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سبورتليمتدXLTطراز أساسي

من الخارج

قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

LED قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح خلفية عاملة بتقنّية

--قياسي-مقابض األبواب – بلون الهيكل

-قياسي--مقابض األبواب – من الكروم

قياسي---مقابض األبواب – سوداء فائقة اللمعان

-قياسيقياسيقياسيمخارج العادم – مزدوجة لّماعة

قياسي---مخارج العادم – رباعّية لّماعة

LED قياسيقياسيقياسي-المصابيح األمامّية – إضاءة ممّيزة بتقنّية

LED قياسيقياسيقياسي-مصابيح للضباب بتقنية

قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-باب صندوق آلي

قياسيقياسي-- باب للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم

اختيارّياختيارّياختيارّي-فتحة سقف مزّودة بلوحين

--قياسياختيارّيالحاملة السقفية – سكك جانبية فّضية

---قياسيالحاملة السقفية – سكك جانبية سوداء

-قياسي--الحاملة السقفية – سكك جانبية من الكروم

قياسي---الحاملة السقفية – سكك جانبّية باللون األسود الفائق اللمعان

--قياسيقياسيالمرايا – جانبية آلّية مدفأة مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية وأغطية باللون األسود

المرايا – مرايا جانبية آلّية قابلة للتدفئة، مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية، ومصابيح 
قياسي-مجموعة التجهيزات-تأشير لالنعطاف بتقنّية LED، ومصابيح إنارة األرضية، وأغطية باللون األسود الفائق اللمعان

المرايا – مرايا جانبية مدفأة قابلة للطّي آليًا، ومصابيح تأشير لالنعطاف بتقنّية LED، ومصابيح 
-قياسي--إنارة األرضية، وذاكرة، وأغطية بلون الهيكل

من الداخل

--قياسيقياسيمكيف هواء يدوّي مع أزرار تحكم خلفية إضافية

قياسيقياسيقياسيقياسيمقبض ناقل الحركة مغّلف بالجلد

قياسيقياسيقياسيقياسيأقفال آلية لألبواب مع ميزة اإلقفال التلقائي

قياسيقياسيقياسيقياسينوافذ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة للصف األول

قياسيقياسيقياسيقياسيأزرار ضبط في عجلة القيادة لمثّبت السرعة ونظام الصوت ومفاتيح تحّكم بـ5 اتجاهات

قياسيقياسي--مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 220 فولت

قياسيقياسي--منفذان USB مع ميزة الشحن الذكّي في الصف الثاني

قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-المرآة – تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

قياسيقياسي--عمود عجلة القيادة – قابل لإلمالة والسحب آليًا باتجاه السائق

قياسيقياسيقياسي-عجلة القيادة مغّلفة بالجلد األسود

قياسي---وحدتان لنقل الحركة مثّبتتان في عجلة القيادة

قياسيقياسيقياسي-نظام اإلنذار المحيطي

تكنولوجيا مساعدة السائق

مصابيح أمامّية مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائيًا وميزة إضاءتها تلقائيًا عند تشغيل 
قياسيقياسيقياسيقياسيالمّساحات

قياسيقياسيقياسيقياسيمساعد اإلقالع على التالل

قياسيقياسيقياسيقياسيمثّبت السرعة

اختيارّياختيارّي--مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

قياسيمجموعة التجهيزاتاختيارّي-نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع

مساعد الركن النشط المحّسن مع الركن المتوازي، ومساعد الخروج من الموقف، والركن العمودي 
-مجموعة التجهيزات--عند الرجوع، وأنظمة استشعار أمامّية وجانبّية

قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-نظام استشعار أمامي

قياسيقياسيقياسياختيارّينظام استشعار عند الرجوع

قياسيقياسي--كاميرا أمامية بزاوية 180 درجة مع بخاخ

-مجموعة التجهيزات--نظام البقاء في خّط السير

-مجموعة التجهيزات--مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر

قياسيقياسيقياسي-نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-نظام التشغيل عن ُبعد

-مجموعة التجهيزات--المصابيح األمامّية – ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية
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سبورتليمتدXLTطراز أساسي

نظام الصوت والترفيه
--قياسيقياسيراديو AM/FM ستيريو مع 6 مكّبرات للصوت

قياسيقياسي--نظام Sony الصوتي بقوة 390 واط مع مشّغل لقرص CD واحد و12 مكبرًا للصوت
قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-نظام المزامنة SYNC®3 مع شاشة LCD ملّونة عاملة باللمس قياس 8 بوصات في الّلوحة المركزّية.

قياسيقياسياختيارّي-نظام مالحة منّشط صوتيًا مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
اختيارّياختيارّياختيارّي-نظام الترفيه في المقعد الخلفي

المقاعد
قياسيقياسيقياسيقياسي مقعد الصف الثاني قابل للطّي والتسطيح بالكامل ومجّزأ بنسبة 60/40

قياسيقياسيقياسيقياسيمقعد في الصف الثالث قابل للطّي والتسطيح بالكامل ومجّزأ بنسبة 50/50
PowerFold قياسيقياسي--مقعد الصف الثالث مزّود بميزة الطي اآللي

---قياسيمقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل يدويًا
قياسيقياسيقياسي-مقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 10 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آليًا

--قياسي-مقعد للسائق قابل للتعديل آليًا في 6 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل يدويًا
قياسيقياسيمجموعة التجهيزات-مقعد للراكب األمامّي قابل للتعديل آليًا في 10 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل آلياً

قياسيقياسي--ميزة الذاكرة لمقعد السائق
قياسيقياسي--مقاعد الصف األول مدفأة ومبّردة

Active Motion® مجموعة التجهيزات--مقاعد الصف األّول متعّددة األطر مع وسادة المقعد بميزة التدليك المستمّر-
السالمة واألمان

EBD مع نظام التوزيع اإللكتروني لقّوة الفرملة ABS قياسيقياسيقياسيقياسينظام الفرامل المانع لالنغالق
قياسيقياسيقياسيقياسيوسائد هوائية أمامّية عاملة على مرحلتين للسائق والراكب األمامي

الوسائد الهوائية – جانبية للمقاعد األمامية، للركبة مضّمنة في باب حجيرة القفازات، نظام 
قياسيقياسيقياسيقياسيSafety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية جانبية، وجهاز استشعار حاالت التدهور

نظام ®AdvanceTrac للتحكم اإللكتروني بالثبات مع ميزة التحكم بالميالن ونظام التحّكم بالمركبة 
قياسيقياسيقياسيقياسيعند المنعطفات

مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال )نظام LATCH( – للمقاعد الجانبية في 
قياسيقياسيقياسيقياسيالصف الثاني والمقعد لجهة الراكب األمامي في الصف الثالث

قياسيقياسيقياسيقياسيكاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط للمساعدة على الرجوع وبّخاخ رّش

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