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SMART
More driver-assist technologies1 than any vehicle in its 
class2 inspire confidence, helping you stay alert and in 
command. Our 360-degree camera1 helps you maneuver 
at low speeds with a complete view of your surroundings. 
You can even choose which type of get-in-and-go 
confidence you need using the Terrain Management 
System which includes Sand Mode™.1 So take charge 
of the road, and so much more, in the new generation 
EXPEDITION. Always Unstoppable.

CAPABLE
More horsepower.3 More torque.3 EcoBoost power delivers 
up to 400 horsepower4 and 650Nm @ 5 500rpm.4 
New 10-speed automatic transmission. Best-in-class 
towing capability of 4 212kg.5 Plus, advanced towing 
technologies1 that help make towing and backing up your 
trailer easier than ever. A new FX4 Off-Road Package, 
fortified with the gear you need to get out there... and 
back. Introducing the most capable EXPEDITION ever.

ADAPTABLE
More ways to utilize space for passengers and cargo. 
Starting with a spacious cabin with room for up to 8 
adult passengers and their gear. Second-row seats that 
tip-and-slide forward1 for easy third-row access. Power, 
fold-flat second-1 and third-row seats that make it easy 
to shift between more passengers or more cargo.6 And 
an advanced Cargo Management System1 to help you 
stow items securely. Tackle it all in the most adaptable 
EXPEDITION ever.

Limited. Stone Gray. Available equipment. 1Available feature. 2Class is Extended Utilities based on Ford segmentation. 3Compared to 2017 Ford EXPEDITION. 4According to the American Society of 
Automotive Engineers (SAE). Achieved with 93-octane fuel. 5When properly equipped. 6Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

ة  ادًا إلى الجمعي ن ًة بفورد إكسبيديشن 2017. 4است بعًا لتصنيفات فورد. 3مقارن الطول الممّدد ت ارات المتعّددة االستعماالت ب رة. 2الفئة هي السي زة متوّف رة. 1مي ليمتد. رمادّي حجرّي. تجهيزات متوّف
الوزن وتوزيعه.  تحميل قيد ب الشكل المناسب. 6 الحمولة وقدرة ال ارات.  5عند تجهيزها ب ة لمهندسي السي ّي رك األمي

More cargo room with EXPEDITION EL. Nearly a foot 
longer than EXPEDITION, with extra room in all the right 
places, EXPEDITION EL is for those who want to go 
bigger and carry more along the way. It can accommodate 
an additional 479 liters of cargo.6 And with even more 
head room in the third-row, those who need more choose 
EXPEDITION EL.

EXPEDITION + EL

ذكاء

قدرة

سرعة التكّيف

 EL + إكسبيديشن

تقدم لك تكنولوجيا مساعدة السائق بكل ثقة العديد من المميزات 
 أكثر من أي مركبة أخرى في فئتها, ما يساعدك على البقاء متنبهًا 

و متمسكًا بزمام األمور, وبفضل الكاميرا بزاوية 360 درجة1 ستتمّكن 
من المناورة عند السرعات المنخفضة مع رؤية شاملة لمحيطك. حتى 

ار النمط الذي تحتاج إليه لتعزيز الثقة بالنفس من خالل  أّن بوسعك اختي
نظام القيادة بحسب التضاريس الذي يشتمل على نمط الرمل 

Sand Mode™1 لذا أمسك بزمام األمور على الطرقات، والكثير غير 
ذلك، على متن العصر الجديد، عصر إكسبيديشن. قد التحدي.

تمتع بالمزيد من القّوة الحصانّية3 ومن عزم الدوران3، وبمحرك 
د حتى 400 قوة حصانية4 و650 نيوتن متر عند 5500  EcoBoost يوّل

ـ10 سرعات، ومن قدرة  د.د،4ومن ناقل حركة أوتوماتيكّي جديد ب
السحب الفضلى في الفئة التي تبلغ 4212 كلغ،5 باإلضافة إلى 

ا السحب المتطّورة1 التي تجعل سحب المقطورة والرجوع  تكنولوجي
إلى الخلف أسهل من أّي وقت مضى. باالضافة إلى مجموعة  
تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة الجديدة، مدّعمة بالمعدات التي 

تحتاج إليها للقيادة في أصعب الظروف... والعودة سالمًا. نقّدم لك 
إكسبيديشن، األكثر قدرة على اإلطالق.

اكتشف الطرق اإلضافية لإلستفادة من المساحة للركاب والحمولة.
ز العصر الجديد بمقصورة فسيحة تّتسع حتى 8 ركاب راشدين  يتمّي
باإلضافة إلى أغراضهم. ناهيك عن مقاعد الصف الثاني مع ميزة 
ثالث.  الطّي واالنزالق إلى األمام1 لتسهيل الوصول إلى الصف ال

ة القابلة للطّي و التسطح  ّي ثالث اآلل ثاني وال كما أّن مقاعد الصف ال
الكامل تسّهل االنتقال بين المزيد من الركاب أو المزيد من  ب

الحمولة.6 باإلضافة إلى نظام إدارة الحمولة المتطّور1 لمساعدتك 
على تخزين األغراض بشكل آمن. يمكنك مواجهة كّل ما يعترض 

ًة للتكّيف على اإلطالق. ّي ل طريقك من خالل إكسبيديشن، األكثر قاب

احصل على المزيد من فسحة الحمولة مع إكسبيديشن EL. هو 
ة في كافة  أطول من إكسبيديشن بحوالى قدم، مع فسحة إضافّي

عتبر إكسبيديشن EL لألشخاص الذين  األماكن المناسبة، وُي
يفّضلون المركبات األضخم، ويريدون نقل المزيد من األغراض 

ز الرأس  ًا من الحمولة.6 ومع حّي رًا إضافي ت ـ479 ل والحمولة. يّتسع ل
ثالث، فاألشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد  اإلضافّي في الصّف ال

.EL يختارون إكسبيديشن



ز مقعد السائق القابل للتعديل في 10  من السهل استالم زمام األمور على متن العصر الجديد، عصر إكسبيديشن. حيث يتمّي
ًا في 8 وضعيات1 )بما في ذلك مسند آلّي ألسفل الظهر مع ميزة اإلرجاع(،  ي وضعيات ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل آل

ة بميزة الذاكرة1 .ويمكنك استعادة اإلعدادات المحفوظة )حتى 3 سائقين( بكبسة زّر. ّي ًا، والمرايا الجانبية اآلل ي والدّواسات القابلة للتعديل آل

Take control
With your Intelligent Access key fob1 in a pocket or purse, just touch the door handle to unlock. 
Push-button start and a nicely weighted rotary gearshift dial make it easy to set out for your 
destination. Reach for the warming touch of a leather-wrapped, heated steering wheel,1 or 
enjoy a gentle breeze from the power panoramic Vista Roof®1 that spans the first 2 rows.

Taking command is easy in the new generation EXPEDITION. 10-way driver's seat and 8-way passenger power 
front seats1 (including power lumbar and recline), power-adjustable pedals, and power sideview mirrors all have a 
memory feature.1 Conveniently recall your stored settings (for up to 3 drivers) with just the touch of a button.

Take it in
A B&O PLAY™ Premium Audio System by HARMAN1 – with specifically engineered 12-speaker 
placement, tuning and calibration – makes it easy to enjoy every drive. No matter where 
you’re comfortably seated, every seat is the best seat in the new generation EXPEDITION.

Limited. Leather-trimmed interior in Medium Stone. Available equipment. 1Available feature.
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Lead the way in a whole new direction.

With the Dual-Headrest Rear Seat Entertainment System,1 passengers can view content from 
their compatible Apple® or Android™ devices on the screen mounted securely to the back 
of each front seat. Content can also be accessed via SD card, HDMI cable and USB device. A 
charging pad1,2 in the front center console allows convenient wireless charging of compatible 
mobile devices. In fact, EXPEDITION provides charging power in every row for smartphones and 
other devices – with four 12V power points, 6 USB ports,1 and one 230V outlet.1 Plus, PowerFold 
second-1 and third-row seats, and a power panoramic Vista Roof®1 with power sunshade add 
convenience and character on the go.

EXPEDITION EL Platinum. Leather-trimmed interior in Ebony. Available equipment. 1Available 
feature. 2Not all phones are compatible with wireless charging. Available wireless phone charger supports 
Qi and PMA standards.

تحت سيطرتك

ما عليك سوى مالمسة مقبض الباب لفتح األقفال عندما تكون وحدة الفتح الخاصة بنظام 
الوصول الذكي1 في جيبك أو في حقيبة يدك. ويسهل عليك االنطالق نحو وجهتك من خالل 
التشغيل بكبسة زّر والقرص الدّوار لنقل الحركة. كما يمكنك التمّتع بدفء عجلة القيادة المدفأة 

 Vista Roof®1 المغّلفة بالجلد1، أو االستمتاع بالهواء العليل من فتحة السقف البانورامية اآللية
التي تمتّد فوق الصفين األماميين.

استمتع بكّل رحلة

إّن نظام الصوت ™B&O PLAY الفاخر من 1HARMAN مع 12 مكّبرًا للصوت المصّممة 
هندسيًا خصيصًا مع تعزيز مواقعها وضبطها معاييرها – يسّهل عليك االستمتاع بكّل رحلة. 
أينما كنت تجلس براحة تاّمة، فإّن كّل مقعد هو أفضل مقعد على متن العصر الجديد، عصر 

إكسبيديشن.

رة. زة متوّف رة. 1مي اللون الحجرّي المتوّسط. تجهيزات متوّف الجلد ب ليمتد. مقصورة مكسّوة ب

ركاب مشاهدة  ترفيه في مسنَدي الرأس في المقعد الخلفّي1، يستطيع ال من خالل نظام ال
ناحية  تة في ال ّب المحتوى من أجهزة ®Apple أو AndroidTM المتوافقة على الشاشة المث

 HDMI كيبل ،SD ة لكّل مقعد أمامي. كما يمكن الوصول إلى المحتوى من خالل بطاقة الخلفّي
وجهاز USB. تسمح منصة الشحن 1,2 في الكونسول المركزّي األمامّي بالشحن الالسلكّي 

ة المتوافقة. في الواقع، يؤّمن إكسبيديشن قدرة الشحن في كافة الصفوف  لألجهزة الجوال
 ،USB1 للهواتف الذكية واألجهزة األخرى - من خالل أربعة مآخذ للطاقة بقّوة 12 فولت و6 منافذ

ثالث بميزة الطّي  ثاني وال ومنفذ للطاقة بقّوة 230 فولت1. باإلضافة إلى مقاعد الصف ال
ية ®Vista Roof1 مع حاجب آلي واٍق من  انورامية اآلل ب اآللي PowerFold، وفتحة السقف ال

ز أينما كنت.  الشمس التي تضفي لمسة من المالءمة والتمّي

رة. 2ليست كل  زة متوّف رة. 1مي اللون األبنوسّي. تجهيزات متوّف الجلد ب إكسبيديشن EL بالتينوم. مقصورة مكسّوة ب

.PMAو Qi ر ي ر يدعم معاي الهواتف متوافقة مع الشحن الالسلكّي. شاحن الهاتف الالسلكّي المتوّف

يحمل شعلة الريادة في اتجاه جديد كليًا.



.SYNC®3 نظام المزامنة

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. 3Apple CarPlay® and its functions are products of Apple and its terms and privacy 
statements apply. Requires compatible iPhone and data plan. All features supported in Middle East countries 
are available. 4Android Auto™ and its functions are products of Google and its terms and privacy statements 
apply. Requires compatible Android smartphone with Android Auto™ app on Google Play and data plan. All 
features supported in Middle East countries are available.

STAY CONNECTED  
ON THE MOVE
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 EXPEDITION 
with Siri Eyes Free and your paired iPhone. The system also 
features two smart-charging USB ports to help keep your devices 
powered up and ready to go. 

ًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة  ي 1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوت

ة  ادة في وضعي زات إذا كان أحد تروس القي ادة. قد ال تعمل بعض المي اء القي ن ة أث المحمول
 Apple CarPlay® رة. 3إن نظام زة متوّف زات متوافقة مع كافة الهواتف. 2مي مّي التعشيق. ليست كل ال
ة الخاصة بها. يتطّلب  انات الخصوصي ي ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وب

زات الموجودة في أسواق منطقة  مّي ر كل ال توّف ترنت. ت هاتف iPhone متوافقًا واتصاال بشبكة اإلن
الشرق األوسط.4إن نظام ™Android Auto ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتنطبق 

ًا متوافقًا مع تطبيق  ي ة الخاصة بها. يتطّلب هاتف Android ذك انات الخصوصي ي الشروط وب
زات الموجودة  مّي ر كل ال توّف ترنت. ت ™Android Auto المتوفر على Google Play واتصاال بشبكة اإلن

في أسواق منطقة الشرق األوسط.

ابَق على تواصل أينما كنت
ر غير ذلك من خالل اللمس  ي كث ل أّنك تتحّكم باالتصاالت والموسيقى وال تخّي

إبقاء يديك على  أو من خالل صوتك. يسمح لك نظام المزامنة SYNC®31,2 ب
ة. أو يمكنك استخدام  ّي ينما يستجيب بسرعة ألوامرك الصوت ادة ب عجلة القي

ادة للوصول إلى  اللمس السريعة االستجابة في لوحة القي الشاشة العاملة ب
ارة إكسبيديشن من  زات المفيدة المتعّددة. استفد من قّوة Siri في سي المّي
خالل Siri Eyes Free وهاتف iPhone المقرون. كما يشتمل النظام أيضًا على 

منفذين USB مع ميزة الشحن الذكّي إلبقاء أجهزتك مشحونة وجاهزة 
لالستخدام.

Ascend the summit
with Platinum.
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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

3 APPLE CARPLAY® متوافق مع
iPhone للتفاعل مع هاتف Siri استخدم •

• يمكنك الوصول إلى أغانيك ولوائح التشغيل 
Apple Music® المفّضلة ضمن

APPLE CARPLAY® COMPATIBILITY3

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

CELEBRATE YOUR 
ACCOMPLISHMENTS
You’ve reached the pinnacle. Up here, 22" painted machined-
face aluminum wheels command attention. Power-deployable 
running boards with polished stainless accents extend to give 
you a lift. An enhanced 3.5L Twin-Turbo EcoBoost engine delivers 
400 horsepower1 and 650Nm of torque.1 While a Continuously 
Controlled Damping (CCD)2 suspension makes adjustments in 
milliseconds to help improve vehicle control. Inside, enjoy the most 
luxurious EXPEDITION. Real wood accents. Perforated inserts and 
quilted bolsters that define the luxury leather-trimmed, heated and 
ventilated multicontour front seats with Active Motion®. And every 
driver-assist technology that EXPEDITION offers is at your service. 
This is Platinum. Enjoy the view.

Platinum. Blue. Available equipment. 1According to the American Society of Automotive Engineers (SAE). 
Achieved with 93-octane fuel. 2Standard on Platinum. Optional on Stealth.

احتفل بإنجازاتك
ا، العجالت من األلومنيوم المشغول قياس 22 بوصة  لقد بلغت الذروة. هن

ًا مع لمسات من  ي بية التي تفتح آل تلفت األنظار. كما أّن العتبات الجان
د  ّد لمساعدتك على الصعود. يوّل الفوالذ المقاوم للصدأ والمصقول تمت

ر المحّسن قّوة 400  ت توربينّي سعة 3.5 ل ائّي الشحن ال ن محّرك EcoBoost ث
ينما يقوم نظام التعليق مع  حصان1 و650 نيوتن متر من عزم الدوران.1 ب

انية  ث إجراء التعديالت خالل أجزاء من ال التخميد المتكّيف باستمرار CCD2 ب
التصميم الداخلي الفخم  المركبة.استمتع ب تحّكم ب للمساعدة على تحسين ال
الجلد  ارة إكسبيديشن بلمسات من الخشب الطبيعي والمقاعد المكسوة ب لسي

بريد للمقاعد المتعددة اإلطارات, باالضافة إلى  ت الفاخر, مع خاصية التدفئة وال
بة والمساند  ّق ز باإلدخاالت المث تدليك المستمر Active Motion تتمّي زة ال مي
ا مساعدة السائق التي يقّدمها إكسبيديشن في  المضّربة. وستجد تكنولوجي

المنظر. ع ب خدمتك. هذه فئة بالتينوم. تمّت

.SAE ارات ة لمهندسي السي ّي رك ادًا إلى الجمعية األمي ن رة. 1است  بالتينوم. أزرق. تجهيزات متوّف
ارّي في ستيلث. ي ينوم. اخت ة في طرازات بالت ان. 2قياسّي ّم تحقيق ذلك باستعمال وقود 93 أوكت ت

اصعد إلى القمة مع 
SYNC®3بالتينوم.
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ANDROID AUTO® COMPATIBILITY4

• Google Maps™
• Google Assistant™ virtual personal 

assistant, for pass through voice 
commands

Android Auto™  نظام
Google Maps™  تطبيق •

• تطبيق  ™Google Assistant المساعد 
االفتراضي الشخصي لتشغيل األوامر 

الصوتية



Take your crowd away from the crowds
With the easy-to-use 4WD with Terrain Management System™, you can select from 7 drive modes that help EXPEDITION FX4 adapt to different road conditions. Skid plates help protect the 
underbody. A patented electronic limited-slip rear differential can vary power output from side-to-side in low-traction off-road situations, depending on which wheels need extra traction.  
Off-road-tuned front and rear shocks help keep you in contact with solid ground. While all-terrain tires with thick sidewalls deliver the traction needed over rough terrain. Chrome-plated running 
boards and 20" Magnetic-painted cast-aluminum wheels set you apart on the trails. Hit the ground running in the most off-road capable EXPEDITION ever – FX4. 

GET OUT THERE
And back, thanks to the exceptional off-road 
capability provided by the EXPEDITION FX4 
Off-Road Package.

تواجد في الميدان! 
يمكنك القيادة في أصعب الظروف والعودة سالمًا 
ادة على الطرقات الوعرة الهائلة  بفضل قدرات القي

نها مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة  التي تؤّم
ارة إكسبيديشن. المخّصصة لسي

انطلق في مغامرات مشّوقة

بفضل سهولة استخدام نظام الدفع الرباعّي مع نظام القيادة بحسب التضاريس Terrain Management SystemTM، يمكنك االختيار من بين أنماط القيادة السبعة التي تساعد إكسبيديشن FX4 على 
التكّيف مع مختلف حاالت الطرقات. الصفائح السفلّية الواقية تساعد على حماية الهيكل السفلّي. إّن الترس التفاضلّي اإللكتروني المحدود االنزالق المسّجل ببراءة اختراع يستطيع توزيع القدرة بشكل مختلف 

من جهة إلى أخرى على الطرقات الوعرة حيث تكون قدرة الدفع متدّنية، تبعًا للعجالت التي تحتاج إلى المزيد من التشّبث والدفع. تساعد ممتّصات الصدمات األمامية والخلفية المضبوطة للقيادة على الطرقات 
الوعرة في بقائك متشّبثًا باألرض الصلبة. بينما تؤمن لك اإلطارات المالئمة لكافة الطرقات مع جهات جانبية سميكة الدفع الذي تحتاج إليه على الطرقات الوعرة ويمكنك التمّيز على المسارات الوعرة من خالل 

العتبات الجانبية المطلّية بالكروم والعجالت المصنوعة من األلومنيوم المصبوب المطلّية باللون الرمادّي المغناطيسّي قياس 20 بوصة. انطلق بسرعة فائقة وحماسة هائلة على متن إكسبيديشن األكثر 
 .FX4 - تجهيزًا للقيادة على الطرقات الوعرة

FX4 FX4
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XLT. White Platinum Metallic Tri-coat. FX4 Off-Road Package. Available equipment. رة. XLT. أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات. مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة. تجهيزات متوّف



Available on XLT, Limited, Stealth, PlatinumAvailable XLT, Limited, Stealth, Platinum

Available on XL, XLT, Limited, Stealth, Platinum

Available on XL, XLT, Limited, Stealth, Platinum

1110

22" Painted Machined-Face Aluminum 
Standard on Platinum

(Stealth)

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 22 بوصة
قياسّية في طرازات بالتينوم

)ستيلث(

22" Premium Black-Painted Aluminum
Standard on Stealth 

عجالت من األلومنيوم الفاخر المطلّي باللون 
األسود قياس 22 بوصة

قياسّية في ستيلث

Wheels العجالت

EXTERIORS اللون الخارجي

EXTERIOR INTERIOR

XL XLT LIMITED STEALTH PLATINUM

Oxford White 1   1  2  7  8 3   4 3

Star White Metallic Tri-coat1 1  2  7  8 3   4 3 5   6

Blue1 1  1  2  7  8 3   4 3 5   6

Iconic Silver1 1   1  2  7  8 3   4 3

Magnetic1 1   1  2  7  8 3   4 3 5   6

Agate Black 1   1  2  7  8 3   4 3 5   6

Rapid Red Metallic Tinted 
Clearcoat1 1  2  7  8 3   4 3 5   6

Burgundy Velvet Metallic 
Tinted Clearcoat1 1  2  7  8 3   4 3 5   6

Kodiak Brown 1 1  2  7  8 3   4 6 5   6

 Colors are representative only. See your Dealer for actual paint/trim options.  
1Additional charge. 2Metallic.

Colors and Trims األلوان والكسوات

1
18” Machined-Face 
Aluminum with Magnetic-
Painted Pockets 

Std XL, XLT 4x2 

2 20” Luster Nickel-Painted 
Aluminum  Std XLT 4x4

3 20” Dark Tarnish-Painted 
Pockets Std Limited

4 22" Painted Machined-
Face Aluminum Std Platinum

5 22" Premium Black-
Painted Aluminum Std Stealth

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

 XL, XLT 4x2 ة قياسّي

عجالت من األلومنيوم 
المشغول قياس 18 بوصة مع 

رمادّي  لون ال ال ية ب جيوب مطل
المغناطيسّي

1

XLT 4x4 ة قياسّي عجالت من األلومنيوم المطلّي 
ّراق قياس 20 بوصة ب نيكل ال ال ب 2

ليمتد ة قياسّي

عجالت من األلومنيوم 
المشغول شديد اللمعان قياس 

ية  20 بوصة مع جيوب مطل
بطبقة داكنة

3

ينيوم ة بالت قياسّي عجالت من األلومنيوم 
المشغول قياس 22 بوصة 4

ستيلث  قياسّية عجالت فاخرة من األلومنيوم 
المطلّي باألسود قياس 22 بوصة 5

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

 18" Machined-Face Aluminum with 
Magnetic-Painted Pockets

Standard on XL and XLT 4x2

عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 18 بوصة 
مع جيوب مطلية باللون الرمادّي المغناطيسّي
 4x2 نظام دفع XLTو XL قياسية في طرازي

20" Luster Nickel-Painted Aluminum 
Standard on XLT 4x4

عجالت من األلومنيوم المطلّي بالنيكل البّراق قياس 20 بوصة
 4x4 نظام دفع XLT قياسّية في طراز

5 – Medium Soft Ceramic Leather with Perforated Inserts 
and Quilted Bolsters

INTERIORS/SEATING المقصورة/المقاعد

1 – Ebony Cloth 1 – قماش أبنوسّي 2 – Medium Stone Cloth 2 – قماش حجري متوّسط 3 – Ebony Leather 3 – جلد أبنوسّي

4 – Medium Stone Leather

4 – جلد بلون حجري متوّسط د  بة ومسان ّق راميك الفاتح المتوّسط مع إدخاالت مث 5 – جلد بلون السي
مضّربة

6 – Ebony Leather with Perforated Inserts and Quilted 
Bolsters

بة ومساند مضّربة ّق 6 – جلد أبنوسّي مع إدخاالت مث

7 – Medium Stone ActiveX Leather 8 – Ebony ActiveX Leather
د ActiveX بلون حجري متوّسط 7 – جل ون األسود األبنوسّي ّل ال د ActiveX ب 8 – جل

20” Dark Tarnish-Painted Pockets
Standard on Limited

جيوب مطلّية بطبقة داكنة قياس 20 بوصة
قياسية في طرازات ليمتد

أبيض أكسفورد
يمتد, ستيلث متوّفر في XLT, XL, ل

Oxford White

أزرق1
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT ,XL, ل

Antimatter Blue1

أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات1
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT, ل

Star White Metallic Tri-coat1

برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT, ل

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1

أحمر رابيد معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT, ل

Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1

Magnetic1

رمادّي مغناطيسّي1
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT ,XL, ل

Iconic Silver1

فضي أيقوني1
يمتد, ستيلث متوّفر في XLT ,XL, ل

Available on XL, XLT, Limited, Stealth Available on XLT, Limited, Stealth, Platinum

Available on XL, XLT, Limited, Stealth

أسود العقيق
ينيوم يمتد, ستيلث, بالت متوّفر في XLT ,XL, ل

Agate Black
Available on XL, XLT, Limited, Stealth, Platinum

Kodiak Brown
Available on XL, XLT, Limited, Stealth, Platinum

بّني كودياك
ينوم يمتد، وستيلث، وبالت متوفرة في طرازات XL وXLT، ول

من الداخلمن الخارج 

XLXLTبالتينومستيلثليمتد

43   83  7  2  1   1أبيض أكسفورد
6   435   83  7  2  1أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات1

6   435   83  7  2  1   1أزرق1
43   83  7  2  1   1فضي أيقوني1

6   435   83  7  2  1   1رمادّي مغناطيسّي1

6   435   83  7  2  1   1أسود العقيق

أحمر رابيد معدني مع طالء شفاف بلون 
6   435   83  7  2  1خفيف1

برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف 
6   435   83  7  2  1بلون خفيف1

6   465   83  7  2  11بّني كودياك

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا 
للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.



accessories.ford.com

Exterior

Hood deflector

Racks and carriers1,2

Roof crossbars1 (B)

Splash guards

Sportz® tent2

Trailer towing accessories

Wheel lock kits

Full vehicle covers

Interior

Ash cup/coin holders

Cargo organizers and protectors

In-vehicle safe2 (C)

Protective seat covers2

UVS100® custom sunscreen2

Portable mini fridge

Cargo area protector

Dashcam

1Consult your owner’s manual for details on roof-rack load limits. 2Ford Licensed Accessory.

من الخارج

حاجب لغطاء المحرك

حامالت ومنّصات تحميل1,2

)B( 1ة متشابكة قضبان سقفّي

واقيات من الوحل

Sportz®2 خيمة

إكسسوارات سحب المقطورة

مجموعة إلقفال العجالت

الكامل لمركبة ب غطاء ل

من الداخل

ر/حاملة العملة المعدنية منفضة سجائ

وحدات تنظيم الحمولة وحواجب واقية

)C( 2 ة خزنة داخل المركب

أغطية واقية للمقاعد2

2 UVS100® حاجب للشمس مخّصص من

رة محمولة ثالجة صغي

ز الحمولة حّي طبقة واقية ل

ادة را لوحة القي كامي

ة.  لحاملة السقفّي ة القصوى ل تفاصيل حول الحمول كين لالّطالع على ال يل المال 1يرجى مراجعة دل

2إكسسوار مرّخص من قبل فورد.

EXPEDITION EL Platinum in Shadow Black accessorized 
with smoked hood deflector, roof crossbars,1 and roof-
mounted cargo box by THULE®.1,2

إكسبيديشن EL بالتينوم باللون األسود الظّلي مع حاجب دخانّي اللون 
لغطاء المحّرك، وقضبان سقفّية متشابكة1، وصندوق تحميل سقفّي من 

1,2 .THULE®
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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 @2021 Ford Motor Company.

الطلب أو لبعض القيود. قد  ق ب بات إضافية تتعّل ارات أخرى أو قد تخضع لمتطّل نة إاّل ضمن تركيبة مع خي ّي زات المب ة. قد ال يمكن تقديم المّي ارّي ي نة على تجهيزات اخت ّي قد تشتمل المركبات المب
اعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح  اج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طب ت بّدل اإلن ارية و/أو ت ي زات االخت تختلف األبعاد تبعًا للمّي
ر، والمنتجات. تحتفظ شركة  ية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّف ًا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمول أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمن
د أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد. زاته في أي وقت بدون تكّب ارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهي فورد للسي

ينكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم  انة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ول ار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصي خدمة الصيانة وقطع الغي
لتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصًا لمركبتك. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة  يخضعون باستمرار ل
مة  عة اإلكسسوارات. كما أّن اإلكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ ة. وُيشار إلى أّن اإلكسسوارات المرّخصة من فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ ّي على إكسسوارات فورد األصل
بات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو  ارها تبعًا للمتطّل ب عة لها، ولم يتّم تصميمها أو اخت رة من ِقبل الشركة المصنِّ ومطوَّ

نسخة عن الكفاالت المحدودة.

بليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد. ت ّم ال ت ًا أو بشكل دائم، وسي زات والمواصفات األخرى سواء مؤقت ر المّي ي تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغي
اني 2021. ية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومب اعة في اإلمارات العرب اني. تّمت الطب صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومب

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد 

ازة بعد سنوات  لكي تكون ممت
طويلة من الخدمة كما كانت في 
اليوم األول الذي استلمتها فيه. 
القدر  ادتها رائعة ب ولكي تكون قي

نفسه أيضًا.

بيئة مراعاة ال
ا فورد  عبر استخدام تكنولوجي

المتطّورة، نحن نلتزم بتصميم 
ر أكبر في  ز بتوفي مركبات تتمّي

انبعاثات أقّل  استهالك الوقود، وب
ثاني أكسيد الكربون، وبكلفة  ل

ية أقّل للملكية. إجمال

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من 
ا متطّورة مصّممة  فورد تكنولوجي

للمساعدة على تجّنب الحوادث، 
وفي حال كان الحادث أمرًا ال مفّر 

منه، فهي مصّممة لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية 

بقيك على اتصال  ُت ة مصّممة ل ذكّي
ة  بعالمك، والعديد من الحلول الذكّي

اة بعض  من فورد التي تسّهل الحي
الشيء.
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XL XLT LIMITED STEALTH PLATINUM

Bodystyle
EXPEDITION Std Std Std Std Std

EXPEDITION EL Opt Opt - - Opt

Powertrain Availability
3.5L twin-turbo EcoBoost Std Std Std Std -

3.5L twin-turbo EcoBoost high-power - - - - Std

Auto-start/stop Std Std Std Std Std

Engine Output
Max power (kW @ rpm) GSO 261 @ 5 250 261 @ 5 250 261 @ 5 250 261 @ 5 250 268 @ 5 500

Max power (hp @ rpm) SAE 375 @ 5 000 375 @ 5 000 375 @ 5 000 375 @ 5 000 400 @ 5 000

Max torque (Nm @ rpm) SAE 637 @ 3 500 637 @ 3 500 637 @ 3 500 637 @ 3 500 650 @ 3 500

Transmission
10-speed SelectShift® automatic Std Std Std Std Std

Fuel type Petrol Petrol Petrol Petrol Petrol

Drive
Rear-wheel drive (2WD) Std Std Std Std Std

4WD 
– Front recovery hooks 
– 2-speed transfer case 
– Hill Descent Control 
– Intelligent 4WD 
– Terrain Management System 
– Skid plates

Opt Opt Opt Opt Opt

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

Suspension
4-wheel independent suspension Std Std Std Std Std

Continuously Controlled Damping (CCD) suspension - - - Opt Std

Wheels
18” Aluminium wheels Std Std (2WD) - - -

20” Luster nickel-painted aluminum - Std (4WD) - - -

20” Premium dark tarnish-painted - - Std - Std

22” 6-spoke painted machined-face aluminum with dark tarnish-painted pockets - - - Std Std

22” Premium black-painted aluminum wheels - - - Std -

Full spare tire Std Std Std Std Std

Exterior
Front fog lamps Std Std Std Std Std

LED headlamps and fog lamps - - Opt Std Std

Front forward sensing system - - Std Std Std

LED tail lamps - - Std Std Std

Manual folding, power sideview mirrors with security approach lamps – black caps Std - - - -

Manual folding, power sideview mirrors with security approach lamps – body color caps - Std - - -

Power folding, power sideview mirrors with security approach lamps and memory 
function – body color caps - Pack Std - -

Power folding, power sideview mirrors with security approach lamps and memory 
function – gloss back caps - - - Std -

Power folding, power sideview mirrors with security approach lamps, memory 
function and driver’s side auto-dimming - satin aluminum caps - - - - Std

Panoramic Vista Roof (power open/close with power shade) - Opt Std Std Std

Configurable daytime running lamps Std Std Std Std Std

Easy Fuel capless fuel filler Std Std Std Std Std

Fixed side running boards Std Std - - -

Power deployable running boards - - Std Std Std

Hands-free, foot-activated liftgate - - Std Std Std

Powerlift gate - Pack - - -

Liftgate with liftglass Std Std Std Std Std

Advanced cargo management system - Pack Pack Pack Std

Roof-rack side rails Std Std Std Std Std

Roof-rails crossbars - Pack Pack Pack Std

EXPEDITION

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Dealer.
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EXPEDITION
XL XLT LIMITED STEALTH PLATINUM

Exterior (cont.)
Grille, five-bar – gloss black - - - Std -

Mirrors, sideview – gloss black caps - - - Std -

Running boards, power deployable – gloss black - - - Std -

Tailgate appliqué – gloss black - - - Std -

Rear bumper skid plate and trailer hitch cover – gloss black - - - Std -

Exterior badges – EXPEDITION lettering on hood, limited tailgate badge (black) - - - Std -

LED headlamps with gloss black housing - - - Std -

LED tail lamp with gloss black housing - - - Std -

LED fog lamp with gloss black bezels - - - Std -

Unique interior stitching – red - - - Std -

Floor mats with Logo – front and second rows - - - Std -

Interior
Auto-dimming rear-view mirror - Std Std Std Std

Wireless charging pad - Pack Std Std Std

230V A/C power outlet - Pack Std Std Std

Manual single-zone air conditioning Std Std - - -

Tri-zone Electronic Automatic Temperature Control - Std Std Std Std

Rear auxiliary air condition controls Std Std Std Std Std

Remote start system - Pack Std Std Std

Power tilt/telescoping steering column - Pack Std Std Std

Steering-wheel-mounted controls (cruise and audio controls) Std Std Std Std Std

Message center with trip computer Std Std Std Std Std

Outside temperature display Std Std Std Std Std

Overhead console with sunglasses holder Std Std Std Std Std

Push-button start Std Std Std Std Std

Rotary gearshift dial Std Std Std Std Std

Smart charging USB ports, 2nd-row – 2 – in back side of center floor feature Std Std Std Std Std

3rd-row smart charging USB ports (x2) - Pack Std Std Std

1st-row center console with armrest and storage bin with lid Std Std Std Std Std

Real wood accent on center console - - - - Std

Leather door-trim accents - - - - Std

Enhanced active noise control - - - - Std

Driver-Assist Technology
Ford CoPilot 360TM

• Auto high-beam headlamps Std Std Std Std Std

• BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert Std Std Std Std Std

• Lane-keeping System Std Std Std Std Std

• Lane-keeping Alert Std Std Std Std Std

• Lane-keeping Assist Std Std Std Std Std

• Driver alert Std Std Std Std Std

• Pre-collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB) Std Std Std Std Std

• Pedestrian detection Std Std Std Std Std

• Forward collision warning Std Std Std Std Std

• Dynamic brake support Std Std Std Std Std

• Rear-view camera Std Std Std Std Std

• Auto-on/off Headlamps Std Std Std Std Std

• Hill Start Assist Std Std Std Std Std

• Trailer Sway Control Std Std Std Std Std

Reverse sensing system Opt Std Std Std Std

Cruise control Std Std - - -

Adaptive cruise control with Stop-and-Go driving - Opt Std Std Std

360-camera with split-view display and front/rear washer - Opt - Std Std

Enhanced Active Park Assist with parallel park, park-out assist and reverse 
perpendicular parking with reverse and side sensing system - - Opt Std Std

Auto-lock/unlock doors Std Std Std Std Std



EXPEDITION
XL XLT LIMITED STEALTH PLATINUM

Audio & Entertainment -

Bluetooth® Std Std Std Std Std

B&O Play Premium audio system by Harman with 12 speakers and HD Radio technology - - Std Std Std

4.2” LCD screen in center stack, Apple CarPlay® compatibility and x1 smart-charging 
USB ports Std - - - -

SYNC®3 with 8” color LCD capacitive touchscreen in center stack, Apple CarPlay® 
compatibility and x2 smart-charging USB ports - Std Std Std Std

Ford Co-Pilot360 Assist - Opt Std Std Std

Dual-headrest rear seat entertainment system - Opt Opt Opt Opt

Seating
ActiveX™ seating material, first and second-rows - Pack - - -

Leather seats1 - - Std Std Std

8-way power driver’s seat (includes power lumbar and manual recline) and 4-way 
manual passenger seat Std - - - -

10-way power driver’s and 8-way power passenger seats (includes power lumbar 
and power recline) - Std Std Std Std

1st-row multicontour seats with Active Motion - - - - Std

2nd-row 40:20:40 split-fold seats with center slide and manual recline Std Std - - -

2nd-row 40:20:40 power-folding, tip-and-slide seats with center slide and manual 
recline - Pack Std Std Std

2nd-row power-folding, tip-and-slide bucket seats - Pack Opt Opt Opt

1st-row heated and ventilated seats - Pack Std Std Std

2nd-row heated outboard seats - - - - Std

3rd-row 60:40 PowerFold (fold flat) Std Std Std Std Std

3rd-row power-folding head restraints - Pack Std Std Std

Safety & Security
Personal Safety System for driver and front passenger includes dual-stage front 
airbags, safety belt pre-tensioners, safety belt energy management retractors, 
safety belt usage sensors, driver’s seat position sensor, crash severity sensor, 
restraint control module and front-passenger sensing system

Std Std Std Std Std

Front-seat side airbags Std Std Std Std Std

Safety Canopy System with side-curtain airbags and rollover sensor Std Std Std Std Std

3-point safety belts for all seating positions Std Std Std Std Std

AdvanceTrac with RSC (Roll Stability Control) Std Std Std Std Std

Belt-minder front safety belt reminder Std Std Std Std Std

Rear-door child-safety locks Std Std Std Std Std

Height-adjustable shoulder safety belts for 1st row Std Std Std Std Std

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Std Std Std Std Std

LATCH – lower anchors and tether anchors for children (all 2nd-row seating 
positions and 3rd-row outboard seating positions) Std Std Std Std Std

Ford MyKey® technology (to help parents encourage responsible driving) Std Std Std Std Std

Perimeter alarm Std Std Std Std Std

SecuriLock Passive Anti-Theft System (PATS) Std Std Std Std Std

SecuriCode invisible keypad - Std Std Std Std

Packs
FX4 Off-Road Pack 
  - Fuel Tank underbody protection 
  - FX4 decal 
  - Floor mat kit level 
  - Tubular running boards 
  - Premium off-road shocks 
  - 17” Aluminum wheels with Aluminum-painted exposed lugs (XL) 
  - 20” Aluminum wheels (XLT) 
  - Electronic limited-slip rear axle

- Opt - - -

Heavy Duty Trailer Tow Pack 
  - Wiring harness with 4 and 7 pin connector 
  - Pro-trailer backup assist 
  - 3.73 electronic limited-slip differential (eLSD) 
  - Integrated trailer brake controller

Opt Opt Opt Pack Opt

1Leather seats are a combination of leather and high-quality, durable materials.

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

تصمي الهيكل
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإكسبيديشن

EL اختيارّي--اختيارّياختيارّيإكسبيديشن

القو المحّركة المتوّفرة
-قياسيقياسيقياسيقياسيمحّرك EcoBoost ثنائّي الشحن التوربينّي سعة 3.5 لتر

قياسي----محّرك EcoBoost ثنائّي الشحن التوربينّي سعة 3.5 لتر عالي القدرة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التوقف والتشغيل التلقائي

قدرة المحّر
القّوة القصوى )كيلوواط عند د.د.( وفق هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 

GSO 268 عند 2615500 عند 2615250 عند 2615250 عند 2615250 عند 5250الخليج العربية

SAE 400 عند 3755000 عند 3755000 عند 3755000 عند 3755000 عند 5000القّوة القصوى )حصان عند د.د.( وفق الجمعية األميركّية لمهندسي السيارات

عزم الدوران األقصى )نيوتن متر عند د.د.( وفق الجمعية األميركّية لمهندسي 
SAE 650 عند 6373500 عند 6373500 عند 6373500 عند 6373500 عند 3500السيارات

ناقل الحركة
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ10 سرعات

بنزينبنزينبنزينبنزينبنزيننوع الوقود

نظام الدفع
) 2WD( قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام دفع بالعجالت الخلفية

 4WD نظام دفع رباعّي 
 - مشابك سحب أمامية

 - علبة نقل بسرعتين
 - نظام ضبط السرعة على المنحدرات

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

- صفائح سفلية واقية

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي

نظام التوجي
EPAS قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا

نظام التعليق
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعليق مستقّل على العجالت األربع

CCD قياسياختيارّي---نظام تعليق مع التخميد المتكّيف باستمرار

العجالت

قياسي )نظام دفع ثنائي قياسيعجالت مصنوعة من األلومنيوم قياس 18 بوصة 
) 2WD

---

-عجالت من األلومنيوم المطلّي بالنيكل البّراق قياس 20 بوصة
قياسي )نظام دفع رباعّي 

) 4WD
---

قياسي-قياسي--عجالت فاخرة مطلّية بطبقة داكنة قياس 20 بوصة

عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 22 بوصة مع جيوب مطلّية 
قياسيقياسي---بطبقة داكنة

عجالت من األلومنيوم المشغول بـ6 شعاعات قياس 22 بوصة مع جيوب مطلّية 
-قياسي---بطبقة داكنة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإطار احتياطي بالحجم الكامل

من الخارج
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح أمامية للضباب

LED قياسيقياسياختيارّي--مصابيح أمامية ومصابيح للضباب بتقنّية

قياسيقياسيقياسي--نظام االستشعار عند التقدم

LED قياسيقياسيقياسي--مصابيح خلفّية بتقنية

----قياسيمرايا جانبية آلية قابلة للطي يدويًا مع مصابيح إنارة األرضية – أغطية سوداء
---قياسي-مرايا جانبية آلية قابلة للطي يدويًا مع مصابيح إنارة األرضية – أغطية بلون الهيكل
مرايا جانبية آلية قابلة للطي آليًا مع مصابيح إنارة األرضية وميزة الذاكرة – أغطية 

--قياسيمتوّفر-بلون الهيكل

مرايا جانبية آلية قابلة للطي آليًا مع مصابيح إنارة األرضية وميزة الذاكرة – أغطية 
-قياسي---باللون األسود اللّماع

مرايا جانبية آلية قابلة للطي آليًا مع مصابيح إنارة األرضية وميزة الذاكرة ومرآة جانبية 
قياسي----تلقائية التعتيم لجهة السائق – أغطية باأللومنيوم الساتينّي

فتحة السقف البانورامّية Vista Roof )ميزة الفتح/اإلغالق آليًا مع حاجب آلي واٍق 
قياسيقياسيقياسياختيارّي-من الشمس(

)DRL( قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام تعبئة الوقود السهل Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

---قياسيقياسيعتبات جانبية ثابتة

قياسيقياسيقياسي--عتبات جانبية تفتح آليًا

قياسيقياسيقياسي--باب للصندوق الخلفي عامل اليدويًا يتم تنشيطه بالقدم

---متوّفر-باب صندوق آلي
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيباب صندوق مع زجاج قابل للفتح

قياسيمتوّفرمتوّفرمتوّفر-نظام إدارة الحمولة المتطّور

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيسكك جانبية للحاملة السقفية

قياسيمتوّفرمتوّفرمتوّفر-قضبان سقفية متشابكة

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

من الخارج )تابع(
-قياسي---الشبكة األمامية، خمسة قضبان – باللون األسود اللّماع

-قياسي---المرايا الجانبية – أغطية باللون األسود اللّماع

-قياسي---عتبات جانبية، قابلة للفتح آليًا – باللون األسود اللّماع

-قياسي---اللمسات التزيينّية لباب الصندوق – باللون األسود اللّماع

صفيحة سفلية واقية للمصّد الخلفّي وغطاء لسّقاطة سحب المقطورة – باللون 
-قياسي---األسود اللّماع

إكسبيديشن« EXPEDITION على غطاء المحّرك، شعار  شعارات خارجية – أحرف 
-قياسي---ليمتد Limited على باب الصندوق الخلفي )باللون األسود(

-قياسي---مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع قالب باللون األسود اللّماع

-قياسي---مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED مع قالب باللون األسود اللّماع

-قياسي---مصابيح للضباب بتقنية LED مع أطر باللون األسود غير اللّماع

-قياسي---درزات داخلية فريدة – باللون األحمر

-قياسي---فر لألرضية مع شعار – في الصفين األول والثاني

من الداخل
قياسيقياسيقياسيقياسي-مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-منصة شحن السلكّي

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-مأخذ طاقة للتيار الكهربائّي المتناوب بقدرة 230 فولت

---قياسيقياسيمكّيف هواء يدوّي أحادي المناطق

قياسيقياسيقياسيقياسي-نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثالثي المناطق

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيأزرار إضافية خلفية للتحكم بمكّيف الهواء

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-نظام التشغيل عن ُبعد

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-عمود عجلة قيادة قابل آليًا للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عموديًا

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعجلة قيادة مع أزرار للتحّكم بمثبت السرعة ونظام الصوت

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمركز رسائل مع كمبيوتر لمعلومات الرحلة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينافذة لعرض الحرارة الخارجية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيكونسول علوي مع حاملة للنظارات الشمسية ومرآة المحادثة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالتشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقرص دّوار لنقل الحركة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمنافذ USB مع ميزة الشحن الذكّي في الصف الثاني )عدد 2(

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-منافذ USB مع ميزة الشحن الذكّي في الصف الثالث )عدد 2(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيكونسول مركزي في الصف األّول مع مسند ذراع وحّيز تخزين مع غطاء

قياسي----لمسات من الخشب الطبيعي على الكونسول المركزي

قياسي----لمسات من الجلد على األبواب

ANC قياسي----نظام التحكم النشط بالضجيج

ق تكنولوجيا مساعدة السا
Co-Pilot360™ نظام فورد

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلنارة العالية 

BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع  قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• نظام البقاء في خط السير 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• إنذار البقاء في خط السير 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• مساعد البقاء في خط السير قياسي 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• نظام تنبيه السائق 

 AEB قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• مساعد استباق االصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• رصد المشاة 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• نظام التحذير من اصطدام أمامي 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• دعم الفرملة الديناميكي 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• كاميرا للرؤية الخلفية 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• مصابيح أمامية مع ميزة التشغيل/اإلطفاء تلقائيًا 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• مساعد اإلقالع على التالل 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي• نظام التحّكم بانحراف المقطورة 

قياسيقياسيقياسيقياسياختيارّينظام استشعار عند الرجوع 

---قياسيقياسيمثّبت السرعة 

قياسيقياسيقياسياختيارّي-مثّبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوّقف واالنطالق التلقائّي 

قياسيقياسي-اختيارّي-كاميرا بزاوية 360 درجة مع شاشة عرض مقسومة وبخا أمامي/خلفي

مساعد الركن النشط المحّسن مع الركن المتوازي، مساعد الخروج من الموقف، الركن 
قياسيقياسياختيارّي--العمودي عند الرجوع، مع أنظمة استشعار خلفية وجانبّية 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيميزة اإلقفال/الفتح التلقائّي لألبواب



إكسبيديشن
XLXLT بالتينومستيلثليمتد

-نظام الصوت والترفي

 Bluetooth® قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيتقنية

نظام الصوت B&O Play الفاخر من Harman مع 12 مكبر صوت وتكنولوجيا الراديو 
 HD Radio قياسيقياسيقياسي--الرقمي

 ،Apple CarPlay® قياس 4.2 بوصة في الّلوحة المركزّية، متوافق مع LCD شاشة
----قياسيومنفذ USB بميزة الشحن الذكّي 

نظام SYNC®3 مع شاشة لمس LCD ملّونة قياس 8 بوصات في اللوحة المركزية، 
قياسيقياسيقياسيقياسي-متوافق مع ®Apple CarPlay، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي

Co-Pilot360 Assist قياسيقياسيقياسياختيارّي-نظام فورد

اختيارّياختيارّياختيارّياختيارّي-نظام ترفيه في مسنَدي الرأس في المقعد الخلفّي

نظام ترفي في مسنَدي الرأ في المقعد الخلفّي
---متوّفر-مقاعد من مادة ™ActiveX، في الصفين األول والثاني

قياسيقياسيقياسي--مقاعد جلدية1

مقعد السائق قابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات )يشتمل على مسند آلي ألسفل الظهر 
----قياسيوميزة اإلرجاع اليدوي( ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدويًا في 4 وضعيات

مقعد السائق قابل للتعديل آليًا في 10 وضعيات ومقعد الراكب األمامي قابل 
قياسيقياسيقياسيقياسي-للتعديل آليًا في 8 وضعيات )يشتمل على مسند آلّي ألسفل الظهر وميزة اإلرجاع آليًا(

Active Motion قياسي----مقاعد الصف األّول متعّددة األطر مع ميزة التدليك المستمّر

2/ مع ميزة انزالق المقعد  / مقاعد الصف الثاني قابلة للطّي ومجزأة بنسبة 
---قياسيقياسياألوسط CenterSlide وميزة اإلرجاع يدويًا

2/ مع ميزة الطّي  / مقاعد الصف الثاني قابلة للطّي آليًا ومجزأة بنسبة 
قياسيقياسيقياسيمتوّفر-واالنزالق، وميزة انزالق المقعد األوسط CenterSlide وميزة اإلرجاع يدويًا

اختيارّياختيارّياختيارّيمتوّفر-مقاعد الصف الثاني مقّعرة قابلة للطّي آليًا مع ميزة الطّي واالنزالق

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-مقاعد الصف األول مدفأة ومهّواة

قياسي----مقاعد الصف الثاني الجانبية مدفأة

/ مع تقنية الطّي اآللّي PowerFold )قابلة  مقاعد الصف الثالث مجزأة بنسبة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيللطّي والتسطيح بالكامل(

قياسيقياسيقياسيمتوّفر-مساند الرأس في الصف الثالث قابلة للطّي آليًا

السالمة واألمان
يتضّمن نظام السالمة الشخصية Personal Safety System للسائق والراكب 

األمامي وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين، ونوابض شّد مسبقة الضبط، 
وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وجهاز استشعار ربط حزام األمان، وجهاز 

استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار قوة االصطدام، ووحدة تحكم 
بأنظمة السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيوسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية وجهاز استشعار حاالت التدهور

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيأحزمة أمان بـ3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد

RSC مع ميزة التحكم بالميالن AdvanceTrac قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التحكم اإللكتروني بالثبات

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام Belt-Minder للتذكير بربط أحزمة األمان األمامية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيأقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيأحزمة أمان للصف األول قابلة لضبط االرتفاع عند الكتفين

TPMS قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات

نظام LATCH – مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال )لكافة 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالمقاعد في الصف الثاني والمقاعد الجانبية في الصف الثالث(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيتكنولوجيا MyKey لمساعدة األهل على تشجيع القيادة اآلمنة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام اإلنذار المحيطي

PATS الكامن ضّد السرقة SecuriLock قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام

قياسيقياسيقياسيقياسي-لوحة أزرار التحكم SecuriCode غير المرئية

مجموعة التجهيزات
 مجموعة تجهيزات FX4 للطرقات الوعرة

   - صفيحة حماية سفلّية لخزان الوقود
FX4 ملصق -   

   - مجموعة فر األرضية
   - عتبات جانبية أنبوبّية

   - ممتّصات صدمات فاخرة للطرقات الوعرة
)XL( مكشوفة مطلّية باأللومنيوم ٍ    - عجالت من األلومنيوم قياس 17 بوصة مع برا

)XLT( عجالت من األلومنيوم قياس 20 بوصة -   
  - محور خلفّي إلكترونّي محدود االنزالق

---اختيارّي-

 مجموعة التجهيزات العالية المتانة لسح المقطورة
   - طقم أسالك مع موّصل بـ4 و7 دبابيس

Pro Trailer Backup Assist مساعد إرجاع المقطورة -   
)eLSD(  3.73 ترس تفاضلي إلكترونّي محدود االنزالق بنسبة -   

  - نظام التحّكم المضّمن بمكابح المقطورة

اختيارّيمتوّفراختيارّياختيارّياختيارّي

1الجلد هو مزيج من الجلد والمواد المتينة والعالية الجودة

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