


LIMITED Double Cab 4x4 in Sea Grey with available equipment. 

Life can be tough. Tough on you and tough on your pickup. Whether you need one for work 
or play – or both – Ranger has been designed and engineered to take almost everything 
you can throw at it, and come back for more.

Ranger helps you overcome demanding challenges with advanced driving technologies, 
a choice of powerful engines and an abundance of comfort and convenience features. 
And, depending on how you’ll use your Ranger, you can choose from Regular Cab, RAP Cab 
and Double Cab bodystyles, too.

Courtesy of Ford Motor Company



WILDTRAK Double Cab 4x4 in Pride Orange with available equipment. 

Ranger exudes a powerful presence – both on and off road. Sleek headlamps, 
front bumper, hood and 3-bar front grille – plus a steeply raked windshield and 
pronounced wheel arches – ensure Ranger will make a strong impression.

The elevated ride height provides a commanding view out. The raised beltline 
offers enhanced protection, while big mirrors help you keep an eye on what’s 
going on behind.



When you’re off-roading, you need to 
stay above obstacles if you want to stay 
on the move. The confidence-inspiring 
approach, departure and breakover 
angles of Ranger – plus its equally 
impressive turning circle – help you do 
exactly that.

Electronic Stability Program (ESP)1 
continually monitors all 4 wheels for loss 
of traction on loose, uneven or slippery 
surfaces. The instant it detects the onset 
of wheelspin, it automatically reduces 
torque while braking individual wheels 
until grip is regained.

A boost when you need it. Ranger is 
available with electric power-assisted 
steering (EPAS), which constantly 
adjusts its level of assistance. Full  
power is provided at parking speeds 
for easy maneuvering. When you’re out 
on the road, it weights up proportionally 
as your speed increases for the best 
possible feel and control.

The Ranger 4-Wheel-Drive System incorporates electronic shift-on-the-fly (ESOF)3 to let you move 
smoothly from 2-wheel drive to 4-wheel drive without having to stop the vehicle.

2H
Two-wheel drive (2WD) for 
maximum fuel economy on 
paved roads.

4H
Four-wheel drive (4WD) for  
driving on unpaved roads 
and level tracks.

4L
Four-wheel drive with 
lower gear ratios for more 
challenging conditions.

LIMITED Double Cab 4x4 in Ocean with available equipment. 1Available feature. 2Figure is for 4x4 models. 3Standard on 4x4 models. 
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Depending on which model and engine you prefer, Ranger comes with 
either a 5- or 6-speed manual transmission,1 or a smooth 6-speed automatic1 
that features a manual sequential-shift capability.

Prevention is better than a cure. That’s why Ranger incorporates an  
Anti-Lock Brake System (ABS)1 to help you steer clear of an accident. 
However, even ABS is no guarantee, so Ranger also includes a collapsible 
steering column and pedals, and active restraint systems, including 
multiple available airbags.

Ranger is available with a 2.5L petrol engine, or a choice of 2.2L or 
3.2L diesel engines.1 Each of these high-tech units combines power and 
efficiency with fantastic range. For example, the 2.2L High-output diesel 
engine puts up to 385 N•m of net torque2 at your disposal for excellent 
flexibility when you are on the move.

WILDTRAK Double Cab 4x4 in Pride Orange with available equipment. 1Available feature. 2Data as per GCC Standardization Organization certification.



 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. 3 You must have a Bluetooth-
enabled phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. 

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, audio and system functions. High-speed  
performance lets you experience quick responses to 
your commands. A capacitive touchscreen includes a 
convenient swipe feature similar to your smartphone, 
as well as pinch-to-zoom functionality within all-new 
navigation (late availability).2

Enhanced voice recognition lets you talk with simple 
voice commands, and the system responds naturally to 
your voice. 

SYNC keeps you connected. Voice-activated SYNC1,2 
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



COMMERCIAL Regular Cab 4x4 in Moondust Silver with available equipment. 

Regular Cab is the perfect choice if your main priority is a generous load-carrying capacity, 
and you only need seating for 3. With a cargo box that is 2,317 mm long, Regular Cab may 
even enable you to make just one trip when two might usually be required to finish the job.



RAP Cab offers the ultimate in Ranger flexibility. Two rows of seats and easy access 
courtesy of rear-hinged rear doors – plus extra space behind the front seats when you only 
need room for 2 – are complemented by a cargo box that is an impressive 1,847 mm long. 

XL RAP Cab 4x4 in Moondust Silver with available equipment. 



With seating for up to 5 adults, Double Cab offers the most car-like ownership experience of 
all the Ranger bodystyles. And with a 1,549-mm-long cargo box, it is equally accommodating 
whether you’re hard at work or enjoying time off with friends and family. 

LIMITED Double Cab 4x4 in Sea Grey with available equipment. 



Net Power,1 Net Torque1 and Fuel Economy1 (km/L)

2.5L I-4 petrol

163 net PS (122 net kW) @ 5,500 rpm 
225 N•m of net torque @ 4,500 rpm 

5-speed manual transmission 
Regular Cab 4x2 10.5 km/L 
Regular Cab 4x4 10.5 km/L 
Double Cab 4x2 10.5 km/L 
Double Cab 4x4 10.5 km/L

2.2L High-output I-4 diesel

150 net PS (110 net kW) @ 3,700 rpm 
375 N•m of net torque @ 1,500–2,500 rpm

6-speed automatic transmission  
Double Cab 4x2 13.6 km/L 
Double Cab 4x4 13.9 km/L

6-speed manual transmission  
RAP Cab 4x2/4x4 13.9 km/L 
Double Cab 4x4 13.9 km/L

2.2L High-output I-4 diesel

160 net PS (118 net kW) @ 3,200 rpm 
385 N•m of net torque @ 1,600–2,500 rpm

6-speed automatic transmission  
RAP Cab 4x4 13.4 km/L

3.2L I-5 diesel

200 net PS (147 net kW) @ 3,000 rpm 
470 N•m of net torque @ 1,750–2,500 rpm

6-speed automatic transmission  
Double Cab 4x4 11.9 km/L (XLT) 
Double Cab 4x4 12.6 km/L (LIMITED, WILDTRAK)

6-speed manual transmission  
Double Cab 4x4 12.2 km/L

Mechanical

80-liter fuel tank capacity

Brakes – Front disc/rear drum 

Seating

Seats – 2-passenger rear seats (RAP Cab)

Seats – 3-passenger rear bench (Double Cab)

Interior

Air conditioning 

Door locks – Power

Roof-mounted grab handle

Smoker’s Pack – Ashtray, cigar lighter

Safety & Security

Collapsible steering column and pedals

Horn – Dual-note

Safety belts

Tailgate lock

1Data as per GCC Standardization Organization certification.

Engines

Series Regular Cab RAP Cab Double Cab
COMMERCIAL n – n

XL n n n

XLT – – n

LIMITED – – n

WILDTRAK – n n

Bodystyle & Series Availability

Regular Cab RAP Cab Double Cab
Drivetrain 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4
Cab (persons) 3 4 5
Cargo box volume (cu m) 1.8 1.42 1.18
Gross payload capacity (kg) Up to  

1,245
Up to  
1,260

Up to  
1,330

Cargo box dimensions (mm)
Height 511 511 511
Width 1,560 1,560 1,560
Width (between wheel wells) 1,139 1,139 1,139
Length 2,317 1,847 1,549

Dimensions

WILDTRAK Double Cab 4x4 in Pride Orange with available equipment. 
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Mechanical
S S 16" steel wheels with 215/70R16C tires (4x2)
S S 16" steel wheels with 255/70R16 tires (4x4)

A 16" 6-spoke aluminum wheels with 255/70R16 tires
S 17" 6-spoke aluminum wheels with 265/65R17 tires

S S 18" 6x2-spoke aluminum wheels with 265/60R18 tires
A A A 2.5L I-4 petrol engine  

with 5-speed manual transmission
A A 2.2L High-output I-4 diesel engine  

with 6-speed manual transmission
A A 2.2L High-output I-4 diesel engine  

with 6-speed automatic transmission
A A S A 3.2L I-5 diesel engine  

with 6-speed automatic transmission
A 3.2L I-5 diesel engine  

with 6-speed manual transmission
A A A 4x2 drivetrain
A A A S S 4x4 drivetrain
A S A S S Brakes – Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic 

Stability Program (ESP)
A A A S S Electronic shift-on-the-fly (ESOF) (4x4 only)
A A S S Limited-slip rear differential

A S A Locking rear differential
S S Steering – Electric power-assisted (EPAS)

S S Steering – Hydraulic Power-Assisted (HPAS)

Seating
S S Seats – 60/40 split front bench (Regular Cab)
S S Seats – 2-way manually adjustable driver and front-

passenger bucket seats with lumbar support and 
passenger seat back map pocket (Double Cab)

S Seats – 4-way manually adjustable driver and  
front-passenger bucket seats with lumbar support  
and passenger seat back map pocket (Double Cab)

S Seats – 4-way manually adjustable driver and  
front-passenger bucket seats with lumbar support  
and passenger seat back map pocket (RAP Cab)

S S Seats – 8-way power-adjustable driver and  
front-passenger bucket seats with lumbar support  
and seat back map pocket (Double Cab)

S S S Trim – Cloth seating
S Trim – Leather-trimmed seating

S Trim – WILDTRAK cloth seating with leather-trimmed inserts
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Interior
A A 110V power inverter
A A 240V power inverter

S AM/FM/MP3 radio with auxiliary audio input jack and  
2 speakers

S AM/FM/USB/Bluetooth® with base display and  
2 speakers (Regular Cab), 4 speakers (RAP Cab and 
Double Cab)

S AM/FM/MP3/CD with dot matrix multifunction color 
display, auxiliary audio input jack, and SYNC® with  
4 speakers and 2 tweeters

S S AM/FM/MP3/CD with 8" color display, auxiliary audio 
input jack, 2 USB ports and SYNC with 4 speakers and  
2 tweeters

S S Ambient lighting
S S S Climate – Manual single-zone

S S Climate – Dual-zone electronic automatic temperature 
control (DEATC)

S S Cooled center console
S S S Cruise control

A S S S S Floor covering – Non-woven carpet
S Floor covering – Vinyl
A S S Floor mat – Driver

S Floor mats – Front and rear with Ranger logo
S Floor mats – Premium carpet (front and rear) with 

WILDTRAK logo
A S S S S Front center console with double lid, 2 cupholders and 

coin storage
S S Mirror – Auto-dimming rearview 

S S S Mirror – Standard day/night rearview
S S S Overhead console with map lights and sunglasses holder 

S S S Powerpoints – 12-volt auxiliary in instrument panel (2)
S S Powerpoints – 12-volt auxiliary in instrument panel, rear 

of center console, and on bedliner (4)
S S Rear view camera

S S Steering wheel – Polyurethane
S Steering wheel – Polyurethane with audio and  

cruise controls
S Steering wheel – Leather-wrapped with audio and  

cruise controls
S Steering wheel – Leather-wrapped with contrast 

stitching, and audio and cruise controls
S Sun visors – Driver and front-passenger (no mirror)

S S Sun visors – Driver and front-passenger with mirror on 
front-passenger side

S S Sun visors – Driver and front-passenger with sliding rods 
and illuminated vanity mirrors

S Windows – Manual
S S S S Windows – Power front and rear with one-touch-down 

driver’s side feature 

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
X

L
X

LT
L

IM
IT

E
D

W
IL

D
T

R
A

K

Exterior
S S S Automatic headlamps
A S S Bedliner – Load box

S Box rails – Pickup side rails
S Bumpers – Black

S S Bumper – Front, body-color-painted
S Bumper – Front, body-color-painted with satin insert

S Bumper – Front, body-color with Monument Grey and 
Satin Silver inserts

S S Bumper – Rear, body-color-painted
S Bumper – Rear step, Chrome

S Bumper – Rear step, Monument Grey
S S Cab protection – Load rest/cab protector

S Cargo Management System – Dividers/load 
compartmentalization

S Door and tailgate handles with tailgate lock –  
Monument Grey

S S Door and tailgate handles – Black
S S Door and tailgate handles – Chrome
S S S Fog lamps – Front 

S S Front and rear park assist
S S Grille – Black

S S Grille – Chrome
S Grille – Monument Grey

S Mirrors – Manual-adjustable/manual-folding sideview
S Mirrors – Power-adjustable/manual-folding sideview with 

black caps
S Mirrors – Power-adjustable/manual-folding sideview with 

chrome caps
S Mirrors – Power-adjustable/power-folding sideview with 

turn signal indicators, puddle lamps and chrome caps
S Mirrors – Power-adjustable/power-folding sideview with 

turn signal indicators, puddle lamps and Monument Grey-
painted caps

S S S Rear-window defroster
A Roller shutter – Roll-top tonneau cover
S Roof rails with brushed finish

A Sports bar – Bright sports bar with high-mounted  
stop lamp

S Sports bar – Bright, with high-mounted stop lamp and 
load box illumination

S Sports bar – Hoop-style with high-mounted stop lamp 
with load illumination and Monument Grey finish

S Step bars – Molded with bright inserts
S Step bars – Molded with brushed inserts

A Step bars without inserts
S S S S S Tie-downs – Inside load box
S A Tie-downs – Outer load box
A S S S S Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
S S Windshield wipers – Fixed-speed intermittent

S S S Windshield wipers – Rain-sensing,  
variable-speed intermittent
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Safety & Security
S S S S S Airbags – Driver and front-passenger front1

S S S Airbags – Front-seat side and side-curtain1

S S S S Remote Keyless Entry System
S S S S Volumetric alarm

Package
A S A Traction Pack includes electronic stability control and 

locking rear axle

 S : Standard  A : Available

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 

Feature availability varies by market. Restrictions may apply. See your dealer for details.
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Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic. Additional charge.
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COMMERCIAL XL XLT LIMITED WILDTRAK

Frozen White 1 2 3 4 5

Oyster Silver1 1 2 3 4

Pride Orange1 5

Colorado Red 1 2 3 4

Copper Red1 1 2 3 4

Ex
te

rio
r

COMMERCIAL XL XLT LIMITED WILDTRAK

Performance Blue1 2 3 4

Ocean1 1 2 3 4

Moondust Silver1 1 2 3 4 5

Sea Grey1 1 2 3 4 5

Panther Black1 1 2 3 4 5



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 Ranger to your exact needs, 
interests, hobbies and more. And each accessory  
is designed specifically for your Ranger, so you  
can be assured of a perfect fit. See your dealer for  
a complete list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com

WILDTRAK

COMMERCIAL

XLT

16" x 6.5" Steel (4x2) 
16" x 7" Steel (4x4)

Standard: COMMERCIAL and XL

17" 6-Spoke Aluminum
Standard: XLT and LIMITED

18" 6x2-Spoke Aluminum
Standard: WILDTRAK

LIMITED

16" 6-Spoke Aluminum
Available: XL

XL

Availability varies by market.
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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. 

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 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 ولينكولن 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.

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني

تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة
جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2017



XLT

XL

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

لكن مهما كانت الوجهة، تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص 
رنجر لتلبية احتياجاتك واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل 

أكسسوار مصّمم خصيصاً لرنجر، لذا يمكنك التأّكد من التوافق 
المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على الئحة كاملة من 

أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com

يختلف التوفر تبعاً للسوق.

)4x2( 16 بوصةx6.5 عجالت فوالذية 
)4x4( 16 بوصةx7 عجالت فوالذية

XLقياسّية: الطراز التجاري و

عجالت من األلومنيوم بـ 6 شعاعات 17 بوصة
قياسّية: XLT وليمتد

 عجالت من األلومنيوم بـ 6 شعاعات 
مزدوجة 18 بوصة
قياسّية: وايلد تراك

عجالت من األلومنيوم بـ 6 شعاعات 16 بوصة
XL :متوّفرة

وايلد تراك

الطراز التجاري

ليمتد



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

ج
خار
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وايلد تراكليمتدXLXLTالطراز التجاري
12345أبيض مثّلج

1234فّضي محارّي1
5برتقالي برايد1
1234أحمر كولورادو
1234أحمر نحاسي1
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وايلد تراكليمتدXLXLTالطراز التجاري
234أزرق برفورمانس1

1234أزرق محيطي1
12345فضي مونداست1

12345رمادي بحري1
12345أسود نمري1
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م : متوّفرة  ق : قياسّية

1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

يختلف توّفر المّيزات تبعاً للسوق. قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.
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التجهيزات الميكانيكّية
عجالت فوالذية قياس 16 بوصة مع إطارات قق

)4x2(  215/70R16C
 عجالت فوالذية قياس 16 بوصة مع إطارات قق

)4x4(  255/70R16
عجالت من األلومنيوم قياس 16 بوصة بـ 6 شعاعات مع م

255/70R16 إطارات
عجالت من األلومنيوم قياس 17 بوصة بـ 6 شعاعات مع ق

265/65R17 إطارات
عجالت من األلومنيوم قياس 18 بوصة بـ 6 شعاعات قق

265/60R18 مزدوجة مع إطارات
 محّرك بنزين I-4 سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة يدوي ممم

بـ 5 سرعات
محرك ديزل I-4 عالي القدرة سعة 2.2 لتر مع ناقل حركة مم

يدوّي بـ 6 سرعات
محرك ديزل I-4 عالي القدرة سعة 2.2 لتر مع ناقل حركة مم

أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات
 محرك ديزل I-5 سعة 3.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مقمم

بـ 6 سرعات
محرك ديزل I-5 سعة 3.2 لتر مع ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعاتم

هيكلية نظام نقل الحركة 4x2ممم
هيكلية نظام نقل الحركة 4x4ققممم
الفرامل - نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS مع نظام ققمقم

ESP التحّكم اإللكتروني بالثبات
نظام إلكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء ققممم

القيادة 4x4(  ESOF فقط(
ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالقققمم

ترس تفاضلي خلفي قابل لإلقفالمقم
التوجيه - نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آلياً EPASقق

التوجيه - نظام توجيه هيدروليكي مّعزز آلياً HPASقق

المقاعد
المقاعد - مقعد أمامي طويل مجّزأ بنسبة 60/40 قق

)ريجوالر كاب(
المقاعد - مقّعرة للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل قق

يدوياً في 2 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر، وجيب 
لحفظ األوراق في متكأ ظهر مقعد الراكب األمامي 

)مقصورة مزدوجة(
المقاعد - مقّعرة للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل ق

يدوياً في 4 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر، وجيب 
لحفظ األوراق في متكأ ظهر مقعد الراكب األمامي 

)مقصورة مزدوجة(
المقاعد - مقّعرة للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل ق

يدوياً في 4 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر، وجيب 
لحفظ األوراق في متكأ ظهر مقعد الراكب األمامي 

)مقصورة “راب”(
المقاعد - مقّعرة للسائق والراكب األمامي قابلة للتعديل قق

آلياً في 8 وضعيات مع مسند ألسفل الظهر، وجيب لحفظ 
األوراق في متاكئ ظهر المقاعد )المقصورة المزدوجة(

الكسوة - مقاعد من القماشققق
الكسوة - مقاعد مكسّوة بالجلدق

الكسوة - مقاعد من القماش خاصة بطراز وايلد تراك مع ق
لمسات جلدية
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من الداخل
محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 110 فلطمم
محّول للتيار الكهربائّي بقّوة 240 فلطمم

راديو AM/FM مع القدرة على تشغيل ملفات MP3، ق
ومنفذ إدخال إضافي للصوت ومكّبران للصوت

راديو AM/FM، مع منفذ USB، وتقنية ®Bluetooth مع ق
 شاشة عرض أساسية ومكّبرين للصوت )ريجوالر كاب(، 

و4 مكّبرات للصوت )مقصورة “راب” والمقصورة المزدوجة(
راديو AM/FM مع القدرة على تشغيل ملفات MP3 ق

وأقراص مدّمجة CD، ومع شاشة نقطية ملوّنة متعّددة 
الوظائف ومنفذ إدخال إضافي للصوت، ونظام المزامنة 
®SYNC ومكّبرين للصوت، ووحدتين للذبذبات المرتفعة

راديو AM/FM مع القدرة على تشغيل ملفات MP3 وأقراص قق
مدّمجة CD مع شاشة ملّونة قياس 8 بوصة، ومنفذ إدخال 

إضافي للصوت، ومنفذين USB ونظام المزامنة SYNC مع 
4 مكّبرات للصوت ووحدتين للذبذبات المرتفعة

إضاءة محيطيةقق
نظام التحكم بالتكييف - يدوي أحادي المناطقققق

نظام التحكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة قق
DEATC الحرارة ثنائي المناطق

كونسول مركزي مبّردقق
مثّبت السرعةققق

غطاء األرضية - سجاد غير منسوجققققم
غطاء لألرضية - من الفينيلق
سّجاد لألرضية - جهة السائقققم

سّجاد لألرضية - سجاد يحمل شعار رنجر في األمام والخلفق
سّجاد لألرضية - سجاد فاخر )في األمام والخلف( مع شعار ق

وايلد تراك
كونسول مركزي أمامي مع غطائين، وحاملَتين لألكواب ققققم

وحاملة للعملة المعدنية
المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية قق

المرآة - مرآة قياسية للرؤية الخلفية لّليل والنهارققق
 كونسول علوي مع أضواء للقراءة وحاملة ققق

الشمسية  للنظارات 
مآخذ الطاقة - مأخذ طاقة بقوة 12 فلط في لوحة ققق

العّدادات ومؤشرات القيادة )2(
مآخذ الطاقة - مأخذ طاقة بقوة 12 فلط في لوحة القيادة، قق

وخلف الكونسول الوسطّي، وفي بطانة الصندوق )4(
كاميرا للرؤية الخلفيةقق

عجلة القيادة - مغّلفة بإسفنج البولي يوريثانقق
عجلة القيادة - مغّلفة بإسفنج البولي يوريثان مع أزرار ق

للتحّكم بنظام الصوت ومثّبت السرعة
عجلة القيادة - مغّلفة بالجلد مع أزرار للتحّكم بنظام ق

الصوت ومثّبت السرعة
عجلة القيادة - مغّلفة بالجلد مع درزات متباينة وأزرار ق

للتحّكم بنظام الصوت ومثّبت السرعة
حاجبان للشمس - جهة السائق والراكب األمامي )بدون مرآة(ق

حاجبان للشمس - للسائق والراكب األمامي مع مرآة جهة قق
الراكب األمامي

حاجبان للشمس - للسائق والراكب األمامي قابالن لالنزالق قق
مع مرايا مضاءة

النوافذ - يدويةق
النوافذ - أمامية وخلفية آلية، قابلة للفتح بلمسة واحدة قققق

لجهة السائق 
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من الخارج
مصابيح أمامية تعمل تلقائياًققق
بطانة الصندوق - صندوق حمولةققم

سكك في الصندوق - سكك جانبية للبيك أبق
المصّدات - سوداءق

المصّد - مصّد أمامّي مطلّي بلون الهيكلقق
 المصّد - مصّد أمامّي مطلّي بلون الهيكل مع ق

لمسة ساتينّية
المصّد - مصّد أمامّي بلون الهيكل مع إدخاالت بلون ق

رمادي مونيومنت والساتان الفّضي
المصّد - مصّد خلفّي مطلّي بلون الهيكلقق

المصّد - عتبة خلفية بلون الكرومق
المصّد - عتبة خلفية بلون رمادي مونيومنتق

 حماية المقصورة - متاكئ للحمولة / قضبان قق
حماية للمقصورة

 نظام إدارة الحمولة - مقّسمات/توزيع الحمولة ق
في حجيرات

مقابض األبواب والصندوق الخلفي مع قفل الصندوق - ق
رمادي مونيومنت

مقابض األبواب والصندوق الخلفي - سوداءقق
مقابض األبواب والصندوق الخلفي - من الكرومقق
مصابيح للضباب - أمامية ققق

مساعد خلفّي وأمامّي للركنقق
الشبكة األمامية - سوداءقق

الشبكة األمامّية - من الكرومقق
الشبكة األمامية - رمادي مونيومنتق

المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل والطّي يدوياًق
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل آلياً / قابلة للطّي ق

يدوياً مع أغطية سوداء
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل آلياً / قابلة للطّي ق

يدوياً مع أغطية من الكروم
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل والطّي آلياً، مع مصابيح ق

تأشير، ومصابيح اإلنارة الجانبية، وأغطية من الكروم
المرايا - مرايا جانبية قابلة للتعديل والطّي آلياً، مع ق

مصابيح تأشير، ومصابيح إنارة األرضية، وأغطية مطلّية 
بلون رمادي مونيومنت

ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفيققق
غطاء للصندوق - بمغالق قابل للسحبم
سكك سقفّية مع لمسة نهائّية محفوفةق

قضبان خلفية رياضية - قضبان خلفية رياضّية لّماعة مع م
مصباح توقف مثّبت عالياً

قضبان خلفية رياضية - لّماعة مع مصباح توقف مثّبت ق
عالياً وإضاءة في صندوق الحمولة

قضبان خلفية رياضية - ملتّفة مع مصباح توقف مثّبت ق
 عالياً مع إضاءة صندوق الحمولة ولمسة نهائية بلون 

رمادي مونيومنت
عتبات جانبية أنبوبية - مقولبة مع إدخاالت لّماعةق

عتبات جانبية أنبوبية - مقولبة مع إدخاالت محفوفةق
عتبات جانبية أنبوبّية بدون إدخاالتم
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مشابك تثبيت - داخل صندوق الحمولةققققق
مشابك تثبيت - خارج صندوق الحمولةمق
نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMSققققم
مساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة قق

بسرعة ثابتة
مساحات للزجاج األمامي - متحّسسة للمطر، تعمل على ققق

فترات فاصلة وسرعات متغّيرة

السالمة واألمان
وسائد هوائية - أمامية للسائق والراكب األمامي1ققققق

الوسائد الهوائية - وسائد هوائية جانبية للمقاعد ققق
األمامية وستائر هوائية جانبية1

نظام الدخول بدون مفتاحقققق
جهاز اإلنذار المتحّسس لضغط الهواءقققق

مجموعة التجهيزات
مجموعة تجهيزات الدفع تشتمل على نظام التحكم مقم

اإللكتروني بالثبات ومحور خلفي قابل لإلقفال



Engines

 القّوة الحصانية الصافية1، عزم الدوران الصافي1 
واستهالك الوقود1 )كلم/لتر(

محّرك بنزين I-4 سعة 2.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 163 )بقوة صافية تبلغ 122 كيلوواط( 

 عند 5,500 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 225 نيوتن متر عند 4,500 د.د. 

 ناقل حركة يدوّي بـ 5 سرعات
10.5 كلم/لتر  ريجوالر كاب 2×4 
10.5 كلم/لتر  ريجوالر كاب 4×4 
10.5 كلم/لتر  المقصورة المزدوجة 2×4 
10.5 كلم/لتر المقصورة المزدوجة 4×4 

محّرك ديزل I-4 عالي القدرة سعة 2.2 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 150 )بقوة صافية تبلغ 110 كيلوواط( 

 عند 3,700 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 375 نيوتن متر عند 1,500 - 2,500 د.د.

 ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات
13.6 كلم/لتر  المقصورة المزدوجة 2×4 
13.9 كلم/لتر المقصورة المزدوجة 4×4 

 ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات
13.9 كلم/لتر  4x4/4x2 ”مقصورة “راب 
13.9 كلم/لتر المقصورة المزدوجة 4×4 

محّرك ديزل I-4 عالي القدرة سعة 2.2 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 160 )بقوة صافية تبلغ 118 كيلوواط( 

 عند 3,200 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 385 نيوتن متر عند 1,600 - 2,500 د.د.

 ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات
13.4 كلم/لتر مقصورة “راب” 4×4 

محّرك ديزل I-5 سعة 3.2 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 200 )بقوة صافية تبلغ 147 كيلوواط( 

 عند 3,000 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 470 نيوتن متر عند 1,750 - 2,500 د.د.

 ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 6 سرعات
)XLT( 11.9 كلم/لتر  المقصورة المزدوجة 4×4 
12.6 كلم/لتر )ليمتد، وايلد تراك( المقصورة المزدوجة 4×4 

 ناقل حركة يدوّي بـ 6 سرعات
12.2 كلم/لتر المقصورة المزدوجة 4×4 

التجهيزات الميكانيكّية
ً خزان وقود سعة 80 لترا

الفرامل - قرصية أمامية/طبلية خلفية 

المقاعد
المقاعد - مقاعد خلفية لراكبين )مقصورة “راب”(

المقاعد - مقعد خلفي طويل لـ 3 ركاب )المقصورة المزدوجة(

من الداخل
مكّيف هواء 

أقفال األبواب - آلية
مقبض تمّسك مثّبت في السقف

مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين - منفضة، واّلعة سجائر

السالمة واألمان
عمود عجلة قيادة ودواسات قابلة للطي

البوق - نغمة مزدوجة
أحزمة األمان

قفل لباب الصندوق الخلفي

المحّركات

مقصورة مزدوجةمقصورة “راب”ريجوالر كابالفئات
n–nالطراز التجاري

XLnnn

XLT––n

n––ليمتد

nn–وايلد تراك

تصاميم الهيكل والفئات المتوّفرة

مقصورة مزدوجةمقصورة “راب”ريجوالر كاب
4x4/4x24x4/4x24x4/4x2هيكلية نظام نقل الحركة

345المقصورة )أشخاص(
 سعة صندوق الحمولة 

)متر مكّعب(
1.8 1.42 1.18 

 حتى  قدرة الحمولة القصوى )كلغ(
1,245

 حتى 
1,260

 حتى 
1,330

أبعاد صندوق الحمولة )ملم(
511511511 االرتفاع
1,5601,5601,560العرض

1,1391,1391,139العرض )بين أقواس العجالت(
2,3171,8471,549الطول

األبعاد

1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وايلد تراك مع مقصورة مزدوجة 4x4 بلون برتقالي برايد مع تجهيزات متوّفرة. 



تتسع المقصورة المزدوجة لخمسة أشخاص راشدين، وهي تقّدم تجربة الملكّية األقرب إلى السيارات من 
بين كافة تصاميم الهيكل المتوّفرة في رنجر. وبفضل صندوق الحمولة الذي يبلغ طوله 1,549 ملم، فهي تؤّمن 

لك الراحة سواء كنت تكّد في العمل أو تستمتع بوقتك مع األصدقاء والعائلة. 

ليمتد مع مقصورة مزدوجة 4x4 باللون الرمادي البحري مع تجهيزات متوّفرة. 



XL مع مقصورة “راب” 4×4 بالّلون الفّضي مونداست مع تجهيزات متوّفرة. 

تؤّمن مقصورة “راب” المرونة الفائقة في رنجر. صفان من المقاعد التي يسهل الوصول إليها بفضل 
األبواب الخلفية ذات المفاصل الخلفّية - باإلضافة إلى الحّيز اإلضافّي خلف المقاعد األمامّية عندما تحتاج إلى 

حّيز لشخصين فقط - ويكتمل كّل ذلك مع صندوق الحمولة بالطول المدهش الذي يبلغ 1,847 ملم. 



الطراز التجارّي مع ريجوالر كاب 4×4 بالّلون الفّضي مونداست مع تجهيزات متوّفرة. 

إّن ريجوالر كاب هو الخيار المثالّي إن كانت أولويتك هي الحصول على سعة حمولة كبيرة، وال تحتاج إاّل إلى 
مقاعد لثالثة أشخاص. وبفضل صندوق الحمولة التي يبلغ طوله 2,317 ملم، فقد يسمح لك ريجوالر كاب 

بالقيام برحلة واحدة بينما قد يتطّلب إنجاز المهمة القيام برحلتين على األقّل.



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. 3يجب أن يكون 

.SYNC مقروناً بنظام المزامنة Bluetooth هاتفك الجوال المتوافق مع تقنية

 .Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة  

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 تسهل قراءتها تعرض 

وظائف الهاتف والصوت والنظام. 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، باإلضافة إلى تحريك إصبعين للتكبير والتصغير 

ضمن نظام المالحة الجديد كلياً )من المتوقع توفره الحقاً(.2

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

يُبقيك نظام المزامنة SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا 
نظام المزامنة 2،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 
 Bluetooth® audio ”االستماع إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث

لالستماع إلى محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.3



يتوّفر رنجر بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر أو بمحركات ديزل سعة 2.2 لتر أو 3.2 لتر1. يجمع 
كّل واحد من هذه المحركات المتطّورة ما بين القوة والفعالية مع نطاق هائل. على سبيل 

المثال، فإّن محرك الديزل العالي القدرة سعة 2.2 لتر يضع في تصّرفك عزم دوران صاٍف2 قدره 
385 نيوتن متر من أجل مرونة ممتازة أثناء القيادة.

بناًء على الطراز والمحرك اللذين تفضلهما، تترافق محركات رنجر مع ناقل حركة يدوّي بـ 5 أو 
6 سرعات1، أو بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بـ 6 سرعات1 مع ميزة نقل الحركة اليدوي المتتابع.

 1ABS الوقاية خير من العالج. لهذا السبب يتضّمن رنجر نظام الفرامل المانع لالنغالق
لمساعدتك على تجّنب الحوادث. لكن حتى نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS ال يشّكل 

ضمانة، لذا يتضّمن رنجر أيضاً عمود عجلة قيادة ودواسات قابلة للطي، وأنظمة سالمة 
نشطة، بما فيها عدة وسائد هوائية متوّفرة.

وايلد تراك مع مقصورة مزدوجة 4x4 بلون برتقالي برايد مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



مساعدة بسيطة عندما تدعو الحاجة إلى 
ذلك. يتوّفر رنجر مع نظام التوجيه الكهربائي 

المعّزز آلياً EPAS، الذي يقوم بتعديل مستوى 
المساعدة باستمرار. يمنحك القوة القصوى 
عند السرعات البطيئة أثناء الركن لتسهيل 

المناورة. حين تقود على الطريق، يقوم النظام 
بزيادة ثقل التوجيه بشكل نسبّي مع تزايد 

 السرعة للتواصل مع عجلة القيادة والتحّكم 
بها بأفضل قدر ممكن.

حين تقود على الطرقات الوعرة، عليك 
تخّطي العقبات إن أردت متابعة سيرك. وبناء 
على ذلك، فإّن الخلوص األرضّي الذي يمنحك 

الثقة لدى رنجر، باإلضافة إلى زوايا االقتراب 
 واالبتعاد والعبور المذهلة، تساعدك على 

القيام بهذا األمر.

يقوم نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات 
1ESP بمراقبة العجالت األربع باستمرار لرصد 

فقدان قّوة الدفع على األسطح غير الثابتة أو غير 
المتساوية أو الزلقة. ما أن يرصد بداية غزل 

العجالت، يعمد تلقائياً إلى التخفيف من عزم 
دوران المحّرك ويضغط الفرامل على كّل عجلة 

منفردة إلى أن تتّم استعادة التشّبث.

28 درجة2 25 درجة252 درجة2

يتضّمن نظام الدفع بالعجالت األربع في رنجر النظام اإللكتروني لالنتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة 
3ESOF ما يسمح لك باالنتقال بسالسة من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي بدون الحاجة إلى إيقاف المركبة.

2H
نظام الدفع الثنائي 2WD للتوفير 
األقصى في استهالك الوقود على 

الطرقات المعّبدة.

4H
 4WD نظام الدفع الرباعي
للقيادة على الطرقات غير 

المعّبدة واألسطح المنبسطة.

4L
نظام الدفع الرباعي مع نسبة 

منخفضة لسرعة التروس 
لظروف القيادة الصعبة.

 .4x4 4. 3قياسّي في طرازاتx4 4 باللون األزرق المحيطي مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2األرقام لطرازاتx4 ليمتد مع مقصورة مزدوجة



يفيض رنجر بحضور قوّي، على الطرقات المعّبدة والطرقات الوعرة على حّد سواء. حيث يترك رنجر 
انطباعاً قوياً بفضل المصابيح األمامية األنيقة واالنسيابية، والمصّد األمامّي، وغطاء المحّرك، والشبكة 

األمامية بـ 3 قضبان عريضة، باإلضافة إلى الزجاج األمامي الشديد االنحدار وأقواس العجالت البارزة.

كما أّن ارتفاع المركبة يمنحها وضعية قيادة عالية. وتتعّزز الحماية من خالل خط حزام المركبة 
المرتفع، بينما تساعدك المرايا الكبيرة على رؤية ما يجري خلفك.

وايلد تراك مع مقصورة مزدوجة 4x4 بلون برتقالي برايد مع تجهيزات متوّفرة. 



ليمتد مع مقصورة مزدوجة 4x4 باللون الرمادي البحري مع تجهيزات متوّفرة. 

تكون الحياة صعبة أحياناً. بالنسبة إليك وإلى البيك أب. سواء كنت بحاجة اليه للعمل أو الترفيه، أو لكليهما، 
تّم تصميم رنجر وهندسته من أجل أن يكون قادراً على مواجهة كّل ما يعترض طريقه، بدون أّي كلل أو ملل.

يساعدك رنجر على تخّطي التحديات الصعبة من خالل تكنولوجيا القيادة المتطّورة، والمحّركات القوية 
المتوّفرة، وعدد كبير من مّيزات الراحة والمالءمة. وتبعاً للطريقة التي ستستخدم فيها رنجر، يمكنك االختيار 

من بين ريجوالر كاب، مقصورة “راب”، والمقصورة المزدوجة أيضاً.

Courtesy of Ford Motor Company


