


MASTER THE MOMENTS. Your daily commute. A night on the town. Weekend  
road trips. With Ford Edge, you’ve got the responsive power and advanced technology to 
make it all work for you. While the experiences continually change, the confidence to go 
and the memory-making connections you share along the way are what really matter.  
Life is a Sport. We are the Utility. Be Unstoppable. The 2017 Ford Edge.

Sport in Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat with available equipment.

Courtesy of Ford Motor Company



POWERFUL CHOICES FOR YOU.

2.0L EcoBoost®

248 net PS.1 373 N•m of net torque.1 

This turbocharged, twin-scroll direct-
injection engine, standard on SE, SEL 
and Titanium, has robust low-end torque 
and virtually no turbo lag. Paddle-shift 
technology enhances the driving fun on 
all Edge models.

2.7L EcoBoost

319 net PS.1 475 N•m of net torque.1 
Standard on Edge Sport, this dynamic 
engine offers excellent power and 
torque. Control its twin-turbocharged, 
direct-injection power via your 
fingertips, thanks to racing-style 
paddle shifters.

ENGINES 3.5L Ti-VCT V62

284 net PS. 339 N•m of net torque. Twin independent 
variable camshaft timing (Ti-VCT) helps the 3.5L 
V6 engine deliver robust power without sacrificing 
efficiency. By allowing intake and exhaust valves to 
adjust independently for precise valve timing control, 
Ti-VCT helps optimize performance on every drive. 
This proven performer is available on SE, SEL  
and Titanium.

Titanium in Blue Jeans with available equipment. 1Horsepower and  
torque ratings achieved with 93-octane fuel. 2Available feature.



Undeniably athletic, Edge asserts its presence with a striking stance across its lineup. 
Experience luxurious accommodations for 5 paired with a smooth, quiet ride and precise 
handling. Plus, driver-assist technologies1 help enhance its prowess – and yours.

The performance-oriented Edge Sport, with its 
distinctive look, provides exceptional road-handling 
capability with a uniquely sport-tuned, 4-wheel 
independent suspension. Standard all-wheel drive 
(AWD) delivers enhanced handling and maximized 
traction. Edge Sport. Poised and ready for adventures.

Sport in White Platinum Metallic Tri-coat with available equipment. 1Available feature.

GETS YOU THERE IN STYLE.



INTRODUCING SYNC 31,2 – our next generation 
of voice-activated technology with an easy-to-use 
new design and features. The easy-to-read color LCD 
touchscreen displays phone and audio functions. High-
speed performance lets you experience quick responses 
to your commands. A capacitive touchscreen includes  
a convenient swipe feature similar to your smartphone.

Enhanced voice recognition lets you talk with simple 
voice commands, and the system responds naturally  
to your voice. All the while, automatic updates over 
Wi-Fi® let you keep SYNC® 3 up to date with the latest 
software as soon as new updates become available. 

 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. Message and data rates may apply. Functionality varies by market. 2Available feature. Some features are not 
available in all markets. 3You must have a Bluetooth-enabled phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

SYNC KEEPS YOU CONNECTED. Voice-activated SYNC1 
technology helps you keep your eyes on the road and your hands on 
the wheel. Hands-free calling lets you make a call with a simple push 
of a button along with the sound of your voice. Automatic phone book 
download transfers the names and numbers in your compatible phone 
immediately once paired. Voice-activated search and music commands 
allow you to seamlessly request the music you want to hear, or say 
“Bluetooth® audio” to stream content directly from your phone.3



SOPHISTICATION AND CRAFTSMANSHIP COME TOGETHER HERE. No matter your 
destination or traveling companions, the 2017 Ford Edge is designed to indulge, pamper and please. Its finely  
crafted interior offers you 10-way power cooled front seats,1 dual-zone temperature control1 and the assurance  
that you arrive comfortably in control – whether you’re the driver or a passenger. 

To keep everyone entertained along the way, Edge offers an exceptional 12-speaker Audio System from Sony.® 1 
Distinctive highs and resonant lows are sure to please audiophiles of every age. And the MP3 format-friendly 
compatibility gives you more room for all of your favorite tunes per CD. The conveniently located smart-charging 
USB ports1 help keep personal devices powered and within reach. Overall, Edge is designed to enhance your  
travels – with all the right notes.

Titanium leather-trimmed interior in Ceramic with perforated inserts and available equipment. 1Available feature.

Sony is a registered trademark of the Sony Corporation.



When you have an impressive 2,078 liters of cargo space with the rear 60/40 split seat 
folded flat, there’s a good chance your hands are going to be full when you’re loading 
the cargo area. So with the Intelligent Access key fob on you, just kick your foot under 
the rear bumper and let the hands-free, foot-activated liftgate1 do the work. This 
flexible accessibility can serve you well whether you’re stowing gear, gathering groceries 
or bargain hunting on an impulse. The versatile Edge can be as adventurous as you are.

Titanium in Canyon Ridge with available equipment. 1Available feature. 

STEP IN THE RIGHT DIRECTION.



Sport in White Platinum Metallic Tri-coat with available equipment. 1Remember 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. 2Available feature. 

Edge helps you maintain your peace of mind with many standard safety features, including  
8 airbags, the patented Safety Canopy ® System with rollover sensing, side-curtain airbags 
that deploy when needed, and a rear view camera that helps you see what’s behind you.  
Plus, AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™)1 provides enhanced vehicle stability 
in a range of conditions by selectively applying individual brakes and modifying engine power 
to help keep all 4 wheels firmly planted. Also available are industry-first 2nd-row outboard 
inflatable safety belts,2 and a Reverse Sensing System.2 And to help the driver stay focused, 
MyKey ® technology allows you to program ignition keys with reminders to drive at appropriate 
speeds, keep the audio volume low, and much more.

VENTURE OUT WITH CONFIDENCE.



Mechanical

6-speed automatic transmission with  
SelectShift® capability and paddle activation

Brakes – Power disc with Anti-Lock Brake  
System (ABS)

Front-wheel drive (FWD)

Steering – Electric power-assisted

Suspension – 4-wheel independent

Torque Vectoring Control

Driver-Assist Technology

Autolamp

Hill start assist

Seating

Front – Bucket seats with 4-way-adjustable  
head restraints

Front – Driver and passenger seat back map pockets

Rear – 60/40 split fold-flat seat with manually 
reclining seat backs and folding center armrest 
with 2 cupholders

Interior

Below-floor Cargo Management System

Cargo area tie-downs and hooks

Cargo net

Coat hooks (2)

Console – Front center with storage tray, armrest, 
powerpoint and 2 cupholders

Console – Overhead with map lights and  
sunglasses holder

Cupholders/beverage holders (8)

Displays – Compass and outside temperature

Door locks – Power

Door-sill scuff plates – Front and rear

Grab handles – Front-passenger (1) and B-pillar (2)

Ignition – Intelligent Access with push-button start

Power outlets – 12-volt powerpoints (4)

Shift knob – Leather-wrapped

Steering column – Manual-tilt/-telescoping

Steering wheel – Cruise and audio controls

Visors – Adjustable driver and front-passenger with 
illuminated vanity mirrors

Windows – Acoustic-laminate windshield

Windows – Power with front one-touch-up/ 
-down feature

Exterior

Easy Fuel® capless fuel filler

Headlamps – Quad-beam halogen

Mirrors – Power, heated sideview with manual 
fold-away design

Rear spoiler – Body-color

Rear-window defroster

Taillamps – LED

Tow hooks – Front

Windows – Privacy glass (rear doors, rear quarter 
windows and liftgate window)

Wipers – Front: speed-sensitive, variable-intermittent 
with washer; rear: 2-speed with washer

Safety & Security

Airbags – Personal Safety System™ for driver and  
front passenger includes dual-stage front airbags,1  
safety belt pretensioners, 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

Airbag – Driver’s knee1

Airbags – Front-seat side1

Airbag – Glove-box-door-integrated knee1

Airbags – Safety Canopy® System with 2-row  
side-curtain1 and rollover sensor

AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™)

Battery saver with headlamps-off delay

Belt-Minder® front safety belt reminder

Child-safety rear door locks

Height-adjustable shoulder safety belts for front row

Individual Tire Pressure Monitoring System  
(excludes spare)

LATCH – Lower Anchors and Tether Anchors for 
Children (2 in rear outboard seating positions)

MyKey®

Rear view camera

SecuriLock® Passive Anti-Theft System

SOS Post-Crash Alert System™

2.0L EcoBoost® I-4

248 net PS (183 net kW) @ 5,500 rpm3 
373 N•m of net torque @ 3,000 rpm3

6-speed automatic with  
SelectShift capability 
FWD 10.2 km/L 
AWD 9.8 km/L

3.5L Ti-VCT V6

284 net PS (209 net kW) @ 6,500 rpm 
339 N•m of net torque @ 4,000 rpm 
6-speed automatic with  
SelectShift capability 
FWD 8.5 km/L 
AWD 8.1 km/L

2.7L EcoBoost V6

319 net PS (235 net kW) @ 4,750 rpm3 
475 N•m of net torque @ 4,000 rpm3

6-speed automatic with  
SelectShift capability 
AWD 8.5 km/L

Exterior (mm)

Wheelbase 2,849

Length 4,779

Height 1,742

Width – Excluding mirrors 1,928

Width – Including mirrors 2,179

Width – Mirrors folded  1,992

Liftover height 755

Interior (mm) Front/Rear

Head room 1,020/1,023

Leg room 1,081 (max.)/1,030

Hip room 1,420/1,461

Shoulder room 1,531/1,536

Capacities (liters)

Passenger volume 3,225

Cargo volume  
behind front seats 2,078

Cargo volume 
behind rear seats 1,111

Fuel tank (liters) 68.1

SE

SEL

TITANIUM

SPORT

WHEELS STANDARD FEATURES

DIMENSIONS

ENGINE — Net Power,2 Net 
Torque2 & Fuel Economy 2 (km/L)MODELS

18" Sparkle Silver-Painted 
Aluminum

Standard: SE

18" Sparkle-Silver Painted  
Split-Spoke Aluminum

Standard: SEL

18" Polished Aluminum
Available: SEL

20" Polished Aluminum with Dark 
Stainless-Painted Pockets

Optional: Titanium

20" Polished Aluminum with  
Low-Gloss Magnetic-Painted Pockets

Standard: Sport

19" Nickel-Painted Aluminum
Standard: Titanium

21" Premium  
Tarnished Dark-Painted Aluminum

Optional: Sport
 1 Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Based on U.S. data. 3Horsepower and torque 
ratings achieved with 93-octane fuel.



BUILD YOUR EDGE S : Standard  O : Optional  P : Package Content
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Mechanical
S S S 2.0L EcoBoost® I-4 engine with active grille shutters

S 2.7L EcoBoost V6 engine with active grille shutters
0 O O 3.5L Ti-VCT V6 engine

S Active noise control
S Adaptive steering

O O O S All-wheel drive (AWD) (includes rear tow hooks)
S Suspension – Sport-tuned

Driver-Assist Technology
O Adaptive cruise control & forward collision warning  

with brake support
S S S Reverse Sensing System

S S SYNC® Voice Recognition Communications and  
Entertainment System with 4.2" color LCD screen  
in center stack, AppLink® and 1 smart-charging USB port

P S S SYNC 3 with 8" color LCD capacitive touchscreen in center 
stack with swiping capability, AppLink and 2 smart-charging 
USB ports

Seating
S Front – 6-way manual driver seat and 4-way manual 

passenger seat
S Front – 10-way power driver seat and 6-way power  

passenger seat
S S Front – 10-way power seats with driver’s memory feature
S Front – Cooled

S S S Rear – EasyFold® seat back release
S Trim – Cloth

S Trim – Unique cloth
P S Trim – Leather-trimmed (with perforated inserts on Titanium)

S Trim – Leather-trimmed with perforated sueded cloth inserts
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Interior
S S AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability and  

6 speakers
 S S Audio System from Sony® with 12 speakers 

P Audio System – Premium with 9 speakers
S Accents – Dark Ano Gray instrument panel appliqué

S Accents – Ano Gray instrument panel appliqué 
S Accents – Mechanical Stripe aluminum instrument  

panel appliqué
S Accents – Brush Weave aluminum instrument panel appliqué

S S Ambient lighting
S Climate controls – Manual air conditioning

S S S Climate controls – Dual-zone electronic automatic  
temperature control

S S Door-sill scuff plates – Front illuminated
O O O O Dual Headrest DVD by INVISION™1,2

O O O O Flooring – Front and rear floor liners
S S S Flooring – Front and rear carpeted floor mats 

S Flooring – Front and rear deluxe carpeted floor mats 
S S S Mirror – Auto-dimming rearview
O O O Panoramic Vista Roof®1 (requires 201A on SEL)

S Pedals – Aluminum brake and accelerator covers
S S Steering column – Manual-tilt/-telescoping 

S S Steering column – Power-tilt/-telescoping with memory
S S S Steering wheel – Leather-wrapped
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Exterior
S S S Cladding – Black

S Cladding – Body-color
S S S Door handles – Body-color

S Door handles – Body-color with bright inserts
S S S Exhaust tips – Dual brushed stainless steel

S Exhaust tips – Dual polished stainless steel and trapezoidal 
integrated into rear fascia

S Fascias – Unique lower front and rear 
S S S Grille – Bright

S Grille – Piano Black with Magnetic accents
S Headlamps – Unique treatment

P S S Liftgate – Hands-free, foot-activated
S S Liftgate – Manual
S S Moldings – Black beltline

S S Moldings – Bright beltline
S S S Roof rack – Black side rails (not available with Vista Roof)

S Roof rack – Silver side rails (not available with Vista Roof)
S S S SecuriCode™ keyless entry keypad

S S Taillamps – LED
S S Taillamps – LED with light bar

Safety & Security
S S Perimeter alarm

O O O O Rear outboard inflatable safety belts

Equipment Group & Packages
O Equipment Group 201A – SYNC 3 with 8" color LCD 

capacitive touchscreen in center stack with swiping 
capability, AppLink and 2 smart-charging USB ports;  
leather-trimmed front seats; and Premium Audio System 
with 9 speakers

O O O O Cargo Accessories Package includes interior cargo cover, 
cargo area protector, and rear bumper protector

O O Class II Trailer Tow Prep Package includes trailer  
sway control

O O O O Smoker’s Package
O Utility Package includes hands-free foot-activated liftgate, 

and perimeter alarm (requires 201A)

Feature availability varies by market. Restrictions may apply. See your dealer for details.
 1Restrictions may apply. See your dealer for details. 2Ford Licensed Accessory. 

INVISION is a trademark of VOXX International Corporation.

GET OUTFITTED. 
No two adventures are ever the same. Nor are the adventurers 
themselves. But no matter the destination, Ford Accessories 
allow you to personalize your Edge to your exact needs, interests, 
hobbies and more. And each accessory is designed specifically 
for your Edge, so you can be assured of a perfect fit. See your 
dealer for a complete list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES

SE SEL TITANIUM SPORT

Ex
te

rio
r

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 3 4 5 6 7   9 10

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1 3 4 5 6 7 8 9 10

Blue Jeans2 1 2 3 4 5 6 7   9 10

Magnetic2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,6: Requires 201A on SEL

SE SEL TITANIUM SPORT

Ex
te

rio
r

White Platinum Metallic Tri-coat1 3 4 5 6 7 8 9 10

Oxford White 1 2 3 4 5 6

Ingot Silver2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

White Gold2 1 2 3 4 5 6 7  9

Canyon Ridge2 3 4 5 6 7 8 9 10

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Additional charge. Requires 201A on SEL. 2Metallic.
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الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة

Quality Green SmartSafe

Comparisons based on competitive models (class is Midsize Utilities based on 
Ford segmentation), publicly available information and Ford certification 
data at time of printing. 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. 

Published by Ford Motor Company
©2016 Ford Motor Company 

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني

جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2016

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة االستعماالت 
المتوّسطة الحجم تبعاً لتصنيفات فورد(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات فورد الرسمية 

المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. قد ال يمكن تقديم 
المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق 

بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعاً 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 ضمناً، 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 لسيارتك 
بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون يعرفون سّيارتك عن ظهر قلب. 

هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة 
خصيصاً لسيارتك. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة 

 )FLA( المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد
تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد 
رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعاً  مة ومطوَّ FLA مصمَّ

للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول 
على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.



الخيارات الخارجّية والداخلّية

SESELسبورتتايتينيوم

ج
خار

 ال
من

710   39 4 5 6أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1
710 8 39 4 5 6نبيذّي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

710   39 4 5 16 2أزرق جينز2
7 8 39 4 5 16 2رمادّي مغناطيسّي2

710 8 39 4 5 16 2أسود ظّلي
SEL 201 في طرازA 5،6: تتطّلب مجموعة التجهيزات

SESELسبورتتايتينيوم

ج
خار

 ال
من

710 8 39 4 5 6أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1
3 4 5 16 2أبيض أكسفورد

710 8 39 4 5 16 2فّضي آنغو2
7  39 4 5 16 2ذهبّي أبيض2
710 8 39 4 5 6كانيون ريدج2

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. تتطّلب مجموعة التجهيزات 201A في طراز SEL. 2معدنّي.
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التجهيزات الميكانيكية
محّرك ®EcoBoost I-4 سعة 2.0 لتر يشتمل على نظام ققق

مغاليق الشبكة النشطة
محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر يشتمل على نظام ق

مغاليق الشبكة النشطة
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لترإإإ

نظام التحكم النشط بالضجيجق
نظام التوجيه المتكّيفق

نظام الدفع بكافة العجالت )AWD( )يتضمن مشابك قإإإ
خلفية للسحب(

نظام التعليق - مضبوط لألداء الرياضّيق

تكنولوجيا مساعدة السائق
مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي إ

مع دعم الفرملة
نظام استشعار عند الرجوعققق

نظام المزامنة ®SYNC المنّشط صوتياً لالتصاالت والترفيه قق
داخل السيارة مع شاشة LCD ملّونة قياس 4.2 بوصة في اللوحة 

المركزّية، و®AppLink، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكّي
 نظام المزامنة SYNC 3 مع شاشة LCD ملّونة قياس ققم

8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير 
 ،AppLinkاإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى، و

ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي

المقاعد
 الناحية األمامية - مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في ق

 6 وضعيات ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في 
4 وضعيات

 الناحية األمامية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في ق
 10 وضعيات ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل آلياً في 

6 وضعيات
الناحية األمامية - مقاعد قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات قق

مع ميزة الذاكرة لمقعد السائق
الناحية األمامّية - مقاعد قابلة للتبريدق

 الناحية الخلفية - تقنية ®EasyFold لتحرير متكأ ققق
ظهر المقعد

الكسوة - من القماشق
الكسوة - فريدة من القماشق
الكسوة - من الجلد )مع إدخاالت مثّقبة في تايتينيوم(قم

الكسوة - من الجلد مع إدخاالت من القماش المثّقب ق
الشبيه بالجلد السويدي
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من الداخل
نظام ستيريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة قق

على تشغيل ملفات MP3 و6 مكبرات صوت
نظام ®Sony الصوتي مع 12 مكّبراً للصوت ق ق

النظام الصوتّي - فاخر مع 9 مكّبرات للصوتم
اللمسات - لمسات تزيينية باللون الرمادّي أنو الداكن في ق

لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة
اللمسات - لمسات تزيينية باللون الرمادّي أنو في لوحة ق

العّدادات ومؤشرات القيادة 
اللمسات - لمسات تزيينية من األلومنيوم بنمط ق

“ميكانيكال سترايب” Mechanical Stripe في لوحة 
العّدادات ومؤشرات القيادة

اللمسات - لمسات تزيينية من األلومنيوم بشكل مربعات ق
متداخلة بنمط “براش ويف” Brush Weave في لوحة 

العّدادات ومؤشرات القيادة
إضاءة محيطيةقق

أزرار تحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوّي الضبطق
نظام التحّكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة ققق

الحرارة ثنائي المناطق
لوحات عتبات الصعود - أمامية مضاءةقق

نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من ™2,1INVISION في إإإإ
متكأي الرأس

األرضية - فرش لألرضّية في األمام والخلفإإإإ
األرضية - فرش لألرضية من السّجاد في األمام والخلف ققق

األرضية - فرش لألرضية من السّجاد الفاخر في األمام والخلف ق
المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفيةققق
فتحة السقف ®Vista Roof البانورامية1 )تتطّلب مجموعة إإإ

)SEL 201 في طرازA
الدّواسات - أغطية من األلومنيوم لدواستي الفرامل والوقودق

 عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة والسحب يدوياً قق
باتجاه السائق 

عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة والسحب آلياً باتجاه قق
السائق مع ذاكرة

عجلة القيادة - مغّلفة بالجلدققق
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من الخارج
الصفائح - سوداءققق

الصفائح - بلون الهيكلق
مقابض األبواب - بلون الهيكلققق

مقابض األبواب - بلون الهيكل مع إدخاالت ساطعةق
مخارج العادم - مخرجان من الفوالذ المقاوم للصدأ المحفوفققق

مخارج العادم - مخرجان من الفوالذ المقاوم للصدأ ق
المصقول وشبه منحرفين مضّمنان في الواجهة الخلفية

الواجهات - واجهتان سفلّيتان أمامّية وخلفّية فريدتان ق
الشبكة األمامية - لّماعةققق

الشبكة األمامية - باللون األسود الّلماع مع لمسات ق
مطلّية باللون الرمادّي المغناطيسّي

المصابيح األمامية - معالجة فريدةق
باب الصندوق - عامل اليدوياً يتّم تنشيطه بالقدمققم

باب الصندوق - يدوّيقق
الصفائح التزيينية - سوداء عند خّط حزام السيارةقق

الصفائح التزيينية - لّماعة عند خّط حزام السيارةقق
الحاملة السقفّية - سكك جانبية سوداء )غير متوفرة مع ققق

)Vista Roof فتحة السقف
الحاملة السقفّية - سكك جانبية فّضية )غير متوفرة مع ق

)Vista Roof فتحة السقف
لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاحققق

مصابيح خلفية - عاملة بتقنية LEDقق
المصابيح الخلفية - عاملة بتقنّية LED مع شريط ضوئيقق

السالمة واألمان
نظام اإلنذار المحيطيقق

أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ للمقاعد الخلفية الجانبيةإإإإ

المجموعات ومجموعات التجهيزات
مجموعة التجهيزات 201A - نظام المزامنة SYNC 3 مع إ

شاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في 
الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة 
للتحّكم بالمحتوى، وAppLink، ومنفذين USB بميزة 

الشحن الذكّي، ومقاعد أمامّية مكسّوة بالجلد، ونظام 
صوت فاخر مع 9 مكّبرات للصوت

مجموعة أكسسوارات الحمولة تشتمل على غطاء إإإإ
داخلّي لحّيز الحمولة، وطبقة واقية لحّيز الحمولة، ودفاع 

للمصّد الخلفي
مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة II إإ

تشتمل على نظام التحّكم بالمقطورة
مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنينإإإإ

مجموعة التجهيزات العملّية تشتمل على باب إ
للصندوق الخلفي عامل اليدوياً يتم تنشيطه بالقدم ونظام 

)201A اإلنذار المحيطي )تتطّلب مجموعة

 يختلف توّفر المّيزات تبعاً للسوق. قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

1قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 2أكسسوار مرّخص من فورد. 

.VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن 

جّهز نفسك بكّل ما يلزم. 
ما من مغامرين متشابهين. واألمر نفسه ينطبق على المغامرات. لكن مهما كانت 

الوجهة، تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص سيارة إدج لتلبية احتياجاتك 
واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار مصّمم خصيصاً لسيارة إدج، 

لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على الئحة 
كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com



التجهيزات الميكانيكية
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع 

®SelectShift ووحدتين لنقل الحركة مثبتتين في 

عجلة القيادة
الفرامل - قرصّية آلية مع نظام الفرامل المانع 

لالنغالق ABS على العجالت األربع
FWD نظام الدفع األمامي

التوجيه - نظام توجيه كهربائّي معّزز آلياً
نظام التعليق - مستقّل على العجالت األربع

نظام توجيه عزم الدوران

تكنولوجيا مساعدة السائق
ميزة التشغيل األوتوماتيكي للمصابيح

مساعد اإلقالع على التالل

المقاعد
 الناحية األمامية - مقاعد مقّعرة مع متاكئ رأس

قابلة للتعديل في 4 وضعيات
الناحية األمامية - جيوب لحفظ األوراق في متاكئ 

ظهر مقعدي السائق والراكب األمامي
الناحية الخلفّية - مقعد قابل للطّي والتسطيح 
بالكامل مجزأ بنسبة 40/60 مع متاكىء للظهر 

قابلة لإلرجاع يدوياً ومتكأ ذراع قابل للفتح في وسط 
المقعد مع حاملتي أكواب

من الداخل
نظام إدارة الحمولة تحت األرضية

مشابك تعليق ومرابط للتثبيت في حّيز الحمولة
شبكة لتغطية الحمولة

مشابك لتعليق الثياب )2(
الكونسول - مركزي أمامي مزّود بلوحة حفظ 

األغراض، ومتكأ ذراع، ومأخذ طاقة، وحاملتي أكواب
 الكونسول - علوي مع أضواء للقراءة

وحاملة للنظارات الشمسية
حامالت أكواب/مشروبات )8(

الشاشات - بوصلة وعرض للحرارة الخارجية
أقفال األبواب - آلية

لوحات عتبات الصعود - أمامية وخلفية
مقابض التمّسك - واحد )1( لجهة الراكب األمامي 

B ومقبضان )2( لجهة العارضة
التشغيل - نظام الوصول الذكي مع تشغيل 

بكبسة زّر
مآخذ الطاقة - مآخذ طاقة بقوة 12 فلطاً )4(

مقبض ناقل الحركة - مغّلف بالجلد
عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة والسحب يدوياً 

باتجاه السائق
 عجلة القيادة - أزرار للتحكم بمثّبت السرعة 

ونظام الصوت
حاجبان للشمس - قابالن للتعديل لجهتي السائق 

والراكب األمامي مع مرايا مضاءة
النوافذ - زجاج أمامي صفائحّي آمن وعازل للصوت

النوافذ - نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها 
بلمسة واحدة في األمام

من الخارج
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء 

داخلي للفوهة
مصابيح أمامية - رباعية الشعاعات عاملة 

بالهالوجين
المرايا - جانبّية آلية وقابلة للتدفئة مع تصميم 

قابل للطّي يدوياً
الجناح الخلفّي - بلون الهيكل

ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي
LED مصابيح خلفية - عاملة بتقنية

مشابك سحب - أمامّية
النوافذ - زجاج قاتم للخصوصية )األبواب الخلفية 

والنوافذ الربعية الخلفية وزجاج باب الصندوق(
مّساحات الزجاج - في األمام: متحّسسة للسرعة 

تعمل على فترات فاصلة وبسرعات متغيرة مع بخاخ 
رّش؛ في الخلف: تعمل بسرعتين مع بخاخ رّش

السالمة واألمان
الوسائد الهوائّية - نظام السالمة الشخصية 

™Personal Safety System للسائق والراكب 
األمامي تشتمل على وسائد هوائية أمامية1 تعمل 

على مرحلتين ونوابض الشّد المسبقة الضبط 
وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة األمان، وأجهزة 

استشعار استعمال أحزمة األمان، وجهاز استشعار 
وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار لحّدة 

االصطدام، وحدة تحّكم بأنظمة السالمة ونظام 
استشعار الراكب األمامي

وسادة هوائية - لركبتي السائق1
الوسائد الهوائية - جانبية للمقاعد األمامية1
وسادة هوائية - لحماية ركبة الراكب األمامي 

مضّمنة في باب حجيرة القّفازات1
 Safety Canopy® الوسائد الهوائّية - نظام

للسالمة مع ستائر هوائية جانبية في الصفين1 
وجهاز استشعار حاالت التدهور

 AdvanceTrac® نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
  RSC® مع ميزة التحّكم بالميالن 

)Roll Stability Control™(
نظام مّدخر لطاقة البطارية مع ميزة تأخير انطفاء 

المصابيح األمامية
 نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام 

األمان األمامي
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

 أحزمة أمان للصف األول قابلة لضبط االرتفاع 
عند الكتفين

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء 
اإلطار االحتياطي(

 نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات 
لتثبيت كراسي أمان األطفال )2 في المقاعد 

الخلفية( الجانبية 
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

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

محّرك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 248 )بقوة صافية 

 تبلغ 183 كيلوواط( عند 5,500 د.د.3
عزم دوران صاٍف يبلغ 373 نيوتن متر عند 3,000 د.د.3

 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات 
SelectShift مع وضع 

10.2 كلم/لتر  نظام الدفع األماميّ 
9.8 كلم/لتر نظام الدفع بكافة العجالت 

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 284 )بقّوة صافية 

 تبلغ 209 كيلوواط( عند 6,500 د.د.
وعزم دوران صاٍف يبلغ 339 نيوتن متر عند 4,000 د.د. 

 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات 
SelectShift مع وضع 

8.5 كلم/لتر  نظام الدفع األماميّ 
8.1 كلم/لتر نظام الدفع بكافة العجالت 

محّرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 319 )بقوة صافية 

 تبلغ 235 كيلوواط( عند 4,750 د.د.3
عزم دوران صاٍف يبلغ 475 نيوتن متر عند 4,000 د.د.3

 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات 
SelectShift مع وضع 

8.5 كلم/لتر نظام الدفع بكافة العجالت  

من الخارج )ملم(
2,849 قاعدة العجالت 
4,779 الطول  
1,742 االرتفاع  
1,928 العرض - بدون المرايا  
2,179 العرض - مع المرايا  
1,992 العرض - مع المرايا مطوّية  

755 ارتفاع أرضية التحميل عن األرض 

األمام/الخلف من الداخل )ملم( 
1,023 / 1,020 حّيز الرأس  
1,081 )كحّد أقصى(/1,030 حّيز الساقين 
1,461/1,420 حّيز الردفين 
حّيز الكتفين  1,531 / 1,536

السعات )لتر(
3,225 سعة حجرة الركاب 

 سعة الحمولة 
2,078 خلف المقاعد األمامية 

 سعة الحمولة 
1,111 خلف المقاعد الخلفية 
68.1 خزان الوقود )لتر( 

SE

SEL

تايتينيوم

سبورت

المّيزات القياسيةالعجالت

األبعاد

المحّرك - القّوة الحصانية الصافية2، عزم 
الدوران الصافي2 واستهالك الوقود2 )كلم/لتر( الطرازات

 عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بالفّضي الّلماع 18 بوصة

SE :قياسية

عجالت من األلومنيوم المطلي بالفّضي 
الّلماع 18 بوصة بشعاعات مزدوجة

SEL :قياسّية

 عجالت من األلومنيوم 
المصقول 18 بوصة

SEL :متوّفرة

 من األلومنيوم المصقول 20 بوصة 
 مع جيوب مطلية بالفوالذ المقاوم 

للصدأ بلون داكن
اختيارية: تايتينيوم

 عجالت من األلومنيوم المصقول 20 بوصة 
 مع جيوب مطلية بالّلون الرمادي 

المغناطيسّي القليل اللمعان
قياسّية: سبورت

 عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بالنيكل 19 بوصة

قياسّية: تايتينيوم

عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي 
بطبقة داكنة 21 بوصة

اختيارية: سبورت

1 احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2باالستناد إلى البيانات األميركية. 3تّم تحقيق 

تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان.



سبورت بلون أبيض بالتينّي معدنّي ثالثّي الطبقات مع تجهيزات متوّفرة. 1تذّكر دائماً أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع 
التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة. 2ميزة متوّفرة. 

تساعدك إدج للتمتع براحة البال بفضل مّيزات السالمة القياسية العديدة، مثل 8 وسائد هوائية، ونظام السالمة 
®Safety Canopy المسّجل ببراءة اختراع مع جهاز استشعار حاالت التدهور، وستائر هوائية جانبية تفتح عندما تدعو 

الحاجة، وكاميرا للرؤية الخلفية تساعدك على رؤية ما يوجد وراء المركبة. كما يقوم نظام التحكم اإللكتروني بالثبات 
®AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميالن ®Roll Stability Control™(  RSC( 1 بتعزيز ثبات المركبة في مجموعة 

انتقائياً بشكل مستقّل وتعديل قوة المحّرك للمساعدة في المحافظة  الفرامل  متنّوعة من الظروف عبر الضغط على 
على تشّبث العجالت األربع. كما تتوّفر أحزمة األمان القابلة لالنتفاخ لرّكاب المقاعد الجانبية في الصّف الثاني2 األولى من 

نوعها في قطاع إنتاج السيارات ونظام االستشعار عند الرجوع2. ومن أجل مساعدة السائق في الحفاظ على تركيزه، تسمح 
تكنولوجيا ®MyKey ببرمجة مفاتيح التشغيل إلعداد تذكيرات للقيادة عند السرعات المناسبة، وخفض مستوى الصوت 

وأمور كثيرة غير ذلك.

غامر بثقة تاّمة.



عندما يكون لديك حّيز حمولة هائل سعته 2,078 لتراً عند طّي المقعد الخلفي المجّزأ بنسبة 60/40 وتسطيحه 
بالكامل، من المحتمل أن تكون يداك محّملتين باألغراض عند تحميل األمتعة في فسحة الحمولة. لذا عندما تكون 

وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكّي معك، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت المصّد الخلفي بحركة ركل 
خفيفة ودع باب الصندوق العامل اليدوياً الذي يتّم تنشيطه بالقدم1 يتوّلى الباقي. قد تساعدك ميزة الوصول المرن 
هذه كثيراً سواء كنت توّضب المعدات، أو تجمع البقالة، أو تبحث عن الصفقات الجيدة خالل عملّية شراء اندفاعّية. 

بإمكان إدج المرنة أن تكون مغاِمرًة بقدرك.

تايتينيوم بلون كانيون ريدج مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 

اّتخذ خطوة في االتجاه الصحيح.



التطّور الراقي والمهارة الحرفية يجتمعان معاً هنا. أياً كانت وجهتك وأياً كان َمن يرافقك في تنّقالتك، فإّن فورد إدج 2017 مصّممة 
لتدليلك. فمقصورتها المصّممة بحرفّية بالغة تقّدم لك مقاعد أمامية مبّردة قابلة للتعديل في 10 وضعيات،1 وضبط لدرجة الحرارة ثنائي المناطق،1 

وهي تضمن لك الوصول إلى وجهتك براحة تاّمة ومع التحّكم بزمام األمور - سواء كنت السائق أو أحد الرّكاب. 

ولتسلية الجميع أثناء الرحلة، تقّدم إدج نظاماً صوتياً استثنائياً بـ 12 مكّبراً للصوت من ®1SONY. وحتماً أّن درجات الصوت العالية المتمّيزة ودرجات 
الصوت المنخفضة الرّنانة سُتطرب آذان عشاق الموسيقى من كافة األعمار. كما تمنحك إمكانية تشغيل ملفات MP3 مجاالً أكبر لوضع كل أغانيك 

المفّضلة في قرص CD. تم تثبيت منفذي USB بميزة الشحن الذكّي بحيث يكون موقعيهما مالئمين 1 للمساعدة على إبقاء األجهزة الشخصية 
مشحونة وفي المتناول. بشكل عام، تم تصميم إدج لتعزيز رحالتك - بإتقان ودقة.

مقصورة تايتينيوم مكسّوة بالجلد بلون السيراميك مع إدخاالت مثّقبة وتجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة.

.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن



نقّدم نظام المزامنة 2،1SYNC 3 - الجيل التالي من التكنولوجيا 
المنّشطة صوتياً مع تصميم جديد ومّيزات سهلة االستخدام. إّن شاشة 

LCD الملّونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها تعرض وظائف الهاتف 
والصوت. يسمح لك األداء العالي السرعة بالحصول على استجابة أسرع 

ألوامرك. الشاشة الِسعوّية العاملة باللمس تشتمل على ميزة التحّكم 
بتمرير اإلصبع على الشاشة كما في هاتفك الذكّي.

تقنّية التعّرف على الصوت المحّسنة تسمح لك بالتحّدث إلعطاء األوامر 
الصوتّية البسيطة، ويتفاعل النظام مع صوتك بشكل طبيعّي. باإلضافة 

إلى أّن التحديثات التلقائّية عبر اإلنترنت الالسلكي ®Wi-Fi تسمح لك 
بإبقاء نظام المزامنة SYNC® 3 محّدثاً من خالل أحدث البرامج ما أن 

تصبح التحديثات الجديدة متوّفرة. 

1 ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتياً 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. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق. 2ميزة متوّفرة. بعض المّيزات غير 
.SYNC مقروناً بنظام المزامنة Bluetooth متوّفرة في كافة األسواق. 3يجب أن يكون هاتفك الجوال المتوافق مع تقنية

.Wi-Fi Alliance عالمة تجارية مسّجلة لشركة Wi-Fi® إّن .Bluetooth SIG, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة 

يُبقيك نظام المزامنة SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا نظام المزامنة 
1SYNC المنّشطة صوتياً على إبقاء عينيك على الطريق ويديك على عجلة القيادة. تسمح 
لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية بكبسة زّر بسيطة باإلضافة إلى استخدام 

األوامر الصوتّية. ميزة التنزيل التلقائّي لجهات االتصال في دليل الهاتف تقوم على الفور 
بتحويل األسماء واألرقام في هاتفك الجّوال المتوافق، بعد قرنه مع النظام. ميزة التحّكم 

بالبحث والموسيقى عبر األوامر الصوتّية تسمح لك باختيار الموسيقى التي تريد االستماع 
إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث” Bluetooth® audio لالستماع إلى محتوى هاتفك 

بواسطة الدفق اآلنّي.3



رياضية من دون أدنى شّك، تفرض إدج حضورها بوقفة مبهرة في كافة طرازاتها. اختبر المّتسع الفاخر لخمسة أشخاص 
مع قيادة سلسة وهادئة ودّقة في التحّكم. باإلضافة إلى تقنيات مساعدة السائق1 التي تعّزز قدراتها وقدراتك.

 إدج سبورت التي ترتكز على األداء، بمظهرها الممّيز، تقّدم قدرات 
استثنائية في التحّكم على الطرقات بفضل نظام تعليق مستقّل 

بالكامل مضبوط لألداء الرياضي بشكل فريد. نظام الدفع بكافة 
 العجالت AWD القياسّي يقّدم التحّكم المحّسن وقّوة الدفع 

المعّززة. إدج سبورت. متوازنة وجاهزة للمغامرات.

سبورت بلون أبيض بالتينّي معدنّي ثالثّي الطبقات مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة.

توصلك إلى وجهتك بأسلوب متمّيز.



خيارات قوّية متاحة أمامك.

محّرك ®EcoBoost سعة 2.0 لتر

PS. 1 373 نيوتن  قّوة حصانية صافية تبلغ 248 
متراً من عزم الدوران الصافي.1 هذا المحّرك 

بتقنية  بمنفذين  توربينّي  بشاحن   المزّود 
Twin-scroll ومع تقنية ضخ الوقود المباشر هو 
قياسّي في طرازات SE وSEL وتايتينيوم، ويتمّيز 
بعزم الدوران الهائل عند أدنى حّد من عدد دورات 

المحّرك وعدم وجود أّي تباطؤ تقريباً في الشحن 
التوربينّي. تكنولوجيا نقل الحركة بواسطة 

وحدتين مثبتتين في عجلة القيادة تعّزز متعة 
القيادة في كل طرازات إدج.

محّرك EcoBoost سعة 2.7 لتر

قّوة حصانية صافية تبلغ PS 319. 1 475 نيوتن 
متر من عزم الدوران الصافي.1 هذا المحّرك 
الديناميكّي قياسّي في إدج سبورت ويؤّمن 
قّوة وعزم دوران مذهلين. التحّكم بقوة هذا 
وبنظام  توربينيين  بشاحنين  المزّود  المحّرك 
للوقود في متناولك بفضل  المباشر  الضخ 
الحركة مثّبتتين في جانبي  لنقل  وحدتين 

القيادة. عجلة 

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر2المحّركات

قّوة حصانية صافية تبلغ 284 حصاناً. 339 نيوتن متر من عزم 
للكامات  المتغّير  التوقيت  تكنولوجيا  إّن  الصافي.  الدوران 

المزدوجة المستقّلة Ti-VCT تساعد محّرك V6 سعة 3.5 لتر 
في تأمين قّوة هائلة من دون التضحية بفعالية استهالك الوقود. 
من خالل السماح لصّمامات اإلدخال واإلخراج بأن تتعّدل بشكل 

مستقّل للتحّكم الدقيق بتوقيت الصّمامات، تساعد تكنولوجيا 
Ti-VCT على تعزيز األداء في كّل رحلة. يتوّفر هذا المحّرك القوّي 

المثبت األداء في طرازات SE وSEL وتايتينيوم.

تايتينيوم بلون أزرق الجينز مع تجهيزات متوّفرة. 1تّم تحقيق تصنيفات 
القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 2ميزة متوّفرة.



كن متحّكماً في كّل لحظة. تنّقالتك اليومية. األمسيات الممتعة والسهرات. رحالت عطلة نهاية األسبوع. 
مع فورد إدج، تتوّفر لديك قوة سريعة االستجابة وتكنولوجيا متطّورة لتلبية احتياجاتك في كل الظروف. بينما تتغّير 

التجارب باستمرار، فإّن الثقة لالنطالق والعالقات التي تترك بصماتها في ذاكرتك على طول الدرب هي األهم. الحياة هي 
رياضة. ونحن نجّسد المركبة المتعّددة االستعماالت التي تخوض غمارها. ال تقبل بأن يردعك أّي رادع! فورد إدج 2017.

طراز سبورت بلون نبيذّي مخملّي معدنّي مع طالء شفاف بلون خفيف مع تجهيزات متوّفرة.

Courtesy of Ford Motor Company


