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Til venstre: Den viste model er en Wildtrak Rap Cab i
metalfarven Sabre Orange (ekstraudstyr).
Ovenfor: Den viste model er en XL Single Cab i metalfarven
Diffused Silver (ekstraudstyr).

Ovenfor: Den viste model er en Raptor Double Cab i metalfarven
Ford Performance Blue (ekstraudstyr).

Scan QR-koderne for at se mere indhold.
Se Fords fantastiske historie i aktion.
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Den viste model er en Wildtrak Double Cab i metalfarven Moondust Silver.

Din trofaste partner
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Ny Ford
Ranger
Driftsikker
Den nye Ranger er klar til kamp. Den er hårdfør, hårdtarbejde og alligevel
komfortabel at køre i. Med et iøjnefaldende design, bredt udvalg af motorer,
smarte teknologier og sikkerhedsfunktioner, er Europas bedst sælgende
pickup* blevet endnu bedre.

*Baseret på seneste tilgængelige data fra slutningen af juni 2018 for de 20 største
europæiske markeder, hvor Ford er repræsenteret gennem Nationale datterselskaber.
De 20 største europæiske markeder er: Østrig, Belgien, Storbritannien, Tjekkiet,
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Holland,
Norge, Polen, Portugal, Spanien, Rumænien, Sverige og Schweiz.

Den viste model er en Wiltrak Double Cab i farven Sabre Orange
(ekstraudstyr).
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Luksuriøs kabine
Gedine materialer og godt håndværk går smukt hånd i hånd i den nye Ford
Ranger. Uanset hvor du skal hen vil det opgraderede interiør belønne dig med
luksus og elegant stil.
I Wildtrak er de faste sæder i delvis læder præget med et Wildtrak-logo på
forsæderne. Det elbetjente førersæde med 8 indstillinger sørger for, at du
sidder godt, unanset vejforhold og terræn.
Den nye Ranger's gennemtænkte design byder på et væld af avancerede
funktioner og teknologier og er udstyret med det nye FordPass Connectmodem* samt Ford SYNC 3 med 8" touch screen og navigation* for at hjælpe
dig gennem selv den hårdeste arbejdsdag.

*Standard på Wildtrak og Raptor.

Den viste model er en Wildtrak Double Cab.
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Klar til enhver
udfordring
Hvis det skal gøres rigtigt, så brug Ford Ranger til det. Med en fremragende
kombination af firehjulstrukne muligheder, imponerende styrke og trækkraft
foruden en maksimal påhængsvægt på op til 3.500 kg er den nye Ranger så
stærk, at du rent faktisk glemmer, at du trækker en fuldt lastet trailer. Den nye
model bevarer sin suveræne vadedybe, og den er designet til at kunne køre
gennem vand op til 800 mm dybt - og det kan være afgørende for, om du når
din destination eller ej.

Læs instruktionsbogen før off-road kørsel. Vær især opmærksom, når der køres gennem
vand. Her skal hastigheden sænkes til et minimum. Ved kørsel med et påhængskøretøj, er det
vigtigt, at denne er læsset på en måde, hvor vægten er fordelt på alle hjul.
Den viste model er en XL Single Cab i metalfarven Diffused Silver (ekstraudstyr).
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Raptor, den
ultimative Ranger
Den sensationelle nye Ford Ranger Raptor er den mest hårdføre Ranger
nogensinde. Den er udviklet af Ford Performance til den sande off-road
entusiast, og kombinerer højhastighedskørsel med et fast og sikkert greb i
underlaget.
Ranger Raptor drives af en ny 2.0l Ford EcoBlue Bi-turbo dieselmotor som yder
213 hk og har et magtfuldt drejningsmoment på 500 Nm. Raptors firehjulstræk
styres via en ny 10-trins automatgearkasse, der sørger for, at den altid er i rette
gear på rette tidspunkt.
Den unikke superstærke chassisramme, der er konstrueret til at kunne modstå
hård offroad-kørsel, er forbedret med ultrastærkt, lavlegeret stål, så den kan
klare selv det hårdeste terræn.
Off-road Fox Pro-ophænget er designet til at tackle frygtindgydende terræner
ved høj hastighed og stabilisering ved hop og bump, mens du stadig har fuld
kontrol og komfort.

Den viste model er en Raptor i metalfarven Ford Performance
Blue (ekstraudstyr).
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Tag føringen
Den nye Ranger Raptor lader dig tage sikkert plads i førersædet. Aldrig før har
du følt dig så involveret og i fuld kontrol. Hver en detalje i interiøret viser en
kraftfuld kombination af sport og topmoderne komfort.
De moderne sportsforsæder er specielt designet til at sørge for ekstra støtte i
hårdt terræn. Eksklusive blå syninger og læderdetaljer findes overalt i kabinen.
Selv rattet med perforeret læder er specielt designet med et midteremblem og
Raptor-logo, og er udstyret med racerlignende paddle shift gearskiftere bag
rattet.
Raptor har også et nyt Terrain Management System med seks valgbare drive
modes, der gør det muligt at optimere dens ydeevne i hårdt terræn og under
svære køreforhold.
Fra nu af vil du se hver en vej og ethvert terræn fra et helt nyt perspektiv.

Den viste model er en Ranger Raptor.
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Trives bedst
med hårdt
arbejde
Når det kommer til at bugsere tung last, er den nye Ranger i en klasse helt for
sig selv. Med en lasteevne på over 1 ton og 3.500 kg påhængsvægt* kan den
klare selv de hårdeste opgaver og trække de største laster. Ranger's system
med automatisk kontrol for anhængerslingerØ1) giver yderligere sikkerhed, og er
designet til at registrere, hvis traileren begynder at slingre og reducerer
køretøjets hastighed for at gøre kørslen mere kontrolleret. Systemet reducerer
hastigheden ved at anvende bremserne og reducere motorens
drejningsmoment, hvis det er nødvendigt. (Standard, aktiveres med Ford
anhængertræk som er ekstraudstyr)

*Raptor nyttelast 545 kg, påhængsvægt 2.500 kg.
Ø
Fungerer ved hjælp af følere.
1)Sikkerhedsudstyr.
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Et skridt foran

Den nye Ranger's smarte teknologier er designet til at gøre hver køretur
nemmere og sikrere. Pre-Collision AssistØ2) med fodgængerregistrering
overvåger, hvor tæt du er på andre køretøjer og fodgængere (også i mørke)
og advarer dig om en eventuel risiko for kollision. Hvis du ikke reagerer på
systemets advarselssignaler, forbereder den aktive bremsefunktionØ2)
bremsesystemet for maksimal effektivitet, når du bremser. Hvis systemet
registrerer, at der er overhængende fare for en kollision, kan det automatisk
aktivere bremserne for at reducere sværhedsgraden af, og i visse tilfælde
forhindre, et frontalt sammenstød.

Fungerer ved hjælp af følere.
Førerassistance.

Ø

2)
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Den viste model er en Wildtrak Double Cab i metalfarven Moondust Silver (ekstraudstyr).

Hvor køreturen end går hen

Ford Ranger har et veletableret ry som en af de mest kompetente pick-ups i sin klasse. Med firehjulstræk,
slingekontrol og antispin samt et elektronisk spærredifferentiale på bagakslen, er den nye Ranger alsidig, sikker og
ideel til en hård uge på arbejdet efterfulgt af en aktiv weekend i udfordrende terræn.

18

Automatisk transmission med 10 gear

Elektronisk frit skift mellem 4- og 2-hjulstræk

En ny klasseførende 10-trins automatgearkasse sørger for, at
du altid er i rette gear.

Skift mellem to- og firehjulstræk – og tilbage igen – ved at
dreje en knap, mens du kører.

19

Avancerede funktioner, der gør
arbejdsdagen lettere
Den nye Ranger fås med forskelligt sikkerheds- og førerassistanceudstyr, der gør arbejdsdagen mere sikker og
lettere. Uanset om du arbejder hårdt eller nyder fritiden, kan du stole på Ranger.

Bakkamera

Bakkestart assistanceØ2)

Når der skiftes til bakgear, bliver der vist et billede set fra
bilens bagende på multifunktionsskærmen. Markeringslinjer
på kamerabilledet viser bilens køreretning.

Forhindrer kortvarigt bilen i at rulle baglæns, når den holder
på en skrå vej, mens du flytter foden fra bremsepedalen til
speederen. Den fungerer både i fremadgående gear og i
bakgear og er derfor praktisk, når der skal bugseres eller
trækkes tunge læs.

Fungerer ved hjælp af følere.
Førerassistance.

Ø

2)

Den viste model er en XLT Double Cab i metalfarven Moondust Silver (ekstraudstyr) Den viste model markedsføres ikke i DK.
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Fremadrettet teknologi
Den nye Ford Ranger kan udstyres med et bredere udvalg af avancerede funktioner end nogen anden Ford
pick-up. Innovative teknologier understøttes af et fremadrettet kamera og følere, der kan overvåge området
omkring dit køretøj og scanne vejen forude for at hjælpe dig og dem omkring dig. Når du vil parkere din nye
Ranger, kan den aktive parkeringshjælp (indgår i parkeringspakken) finde en passende parkeringsplads og
automatisk styre dit køretøj ind eller ud af pladsen, mens du styrer pedalerne og gearene.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)Ø1)

FodgængerregistreringØ2)

Registrerer, hvis du afviger fra din køreretning, og forsøger at
holde dig på ret kurs ved automatisk at regulere bremse- og
motorkraften. AntispinØ1) forhindrer overdreven hjulspin og
giver det bedst mulige greb ved konstant at overvåge og
justere det moment, der leveres til de enkelte hjul.

Systemet overvåger din afstand til andre biler og fodgængere
(også i mørke) og kan advare dig om risiko for sammenstød.

Fungerer ved hjælp af følere.
Sikkerhedsudstyr.
2)Førerassistance.
Ø

1)

Den viste model er en Wildtrak Double Cab i farven Sabre Orange (ekstraudstyr).
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Ubesværet tilslutning
Nu kan du og din Ford Ranger forblive direkte forbundet, uanset hvor du er. Det skyldes, at FordPass Connect modemmet og
FordPass Appen åbner for en række funktioner, der er designet til at gøre hver køretur lettere.

FordPass Connect* kan hjælpe med at spare dig både tid og besvær, samt give dig
ro i sindet.
■

■

Din smartphones nye bedste ven

Live Traffic** leverer opdateret trafikinformation direkte til dit SYNC
3-Navigationssystem. Teknologien justerer derefter din anbefalede rute baseret
på trafikforholdene, hvilket hjælper dig med at ankomme mere afslappet og til
tiden
On-board Wi-Fi*** - modtag op til 4G Wi-Fi for maksimalt ti enheder, så du og
dine passagerer kan nyde den samme forbindelse på farten som derhjemme

Når FordPass App er parret med din smartphone, bliver FordPass Connect endnu
smartere, du får nemlig adgang til en lang række funktioner.
■

■

■
■

Brug din telefon til at tjekke om din bil er låst, eller lad nogen få adgang til din bil,
når du ikke er i nærheden af den
Overvågning af brændstofstand, kilometerstand og dæktryk, alt sammen via din
smartphone
Find tilbage til din parkerede bil på et kort
Modtag mere end 150 advarsler om køretøjets sundhed direkte på din
smartphone

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 er problemfri interaktion med din smartphone, så du kan styre alt lige fra telefonopkald og tekstbeskeder til musik og navigation - altsammen via den store
8"-touch screen eller gennem enkle talekommandoer.
SYNC 3-funktioner
■
■
■

■

■

Brug din musik, apps og navigation med helt enkle talekommandoer
Hør dine tekstbeskeder blive læst højt for dig
Benytte Emergency Assistance† til automatisk at foretage opkald til en alarmcentral
og oplyse bilens position på det pågældende lands sprog
Kontroller SYNC-kompatible apps med AppLink, mens Apple CarPlay lader dig
navigere med din smartphone via SYNC 3-startskærmen
En berøringsfølsom touch screen med farver understøtter multi-touch 'swipe' og
'pinch-to-zoom'-bevægelser

Få adgang til yderligere funktioner via din smartphone med FordPass App.
■

■
■

Vælg interessesteder langs din rute. FordPass sender disse steder til din SYNC
3-Navigation, når du tilslutter via AppLink
Søg efter tankstationer og brændstofpriser
Søg ledige parkeringspladser

*FordPass Connect er standard på Wildtrak og Ranger Raptor. Bilens modem opkobles ved leveringen af bilen. Du kan til-/fravælge bestemte
datadelingsformer.
Adgang til **Live Trafic er gratis i de første 2 år efter registreringen af en ny Ford med SYNC 3-navigation. Herefter koster det et årligt gebyr.
***Wi-Fi hotspot (op til 4G LTE) inkluderer et gratis trådløst dataabonnement, der begynder på tidspunktet for aktivering og udløber efter 3 måneder eller når 3 GB data er anvendt, alt efter hvad der kommer først. For at kunne benytte den indbyggede Wi-Fi-hotspot-kapacitet
skal et Ford-køretøj leveres med den nødvendige hardware, og en datapakke er påkrævet. Datadækning og service er ikke tilgængelig overalt, og vilkårene i din datapakke, herunder gældende besked- og datahastigheder kan være gældende. Se https://yousee.dk/
internetinthecar.aspx for nærmere oplysninger.

Bemærk: Fuld SYNC 3-smartphone-integration er kun tilgængelig med iPhone 5 eller højere. Nogle SYNC 3-funktioner kræver en dataforbindelse, så mobile dataafgifter vil være gældende.
†
Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion i SYNC, der anvender en Bluetooth®-parret og tilkoblet mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald til den relevante kontaktcentral, hvis bilen har været involveret i et sammenstød, hvor en af airbaggene er
udløst, eller brændstofpumpen er afbrudt. Funktionen virker i mere end 40 europæiske lande og regioner.
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Bemærkelsesværdige
teknologier

Adaptiv fartpilot

Indstil den hastighed, du vil køre med,
så holder den adaptive fartpilot en fast
afstand til det forankørende køretøj.
Hvis følerne registrerer, at trafikken
forude kører langsommere, sætter din
bil automatisk farten ned. Når de
forankørende sætter farten op igen,
genoptages fartpilotens indstillede
hastighed automatisk. (Ekstraudstyr til
Wildtrak)
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Ford Power startknap

Med det praktiske Ford nøglefrit
system kan du låse og oplåse dørene
og bagklappen eller starte motoren
uden at tage en nøgle op af lommen.
Den passive sensor inde i bilen
registrerer, at du nærmer dig fra en 1,2
meter radius. (Standard
på Wildtrak og Raptor)

Trafikskiltegenkendelse

Aflæser automatisk almindelige
hastighedstavler, og viser den senest
skiltede fartgrænse i
instrumentgruppen (Standard)

Parkeringssensorer

Parkeringssensorer er designet til at
hjælpe dig ved parkering med en
akustisk advarsel. Sensorer forrest og
bagest på bilen aktiveres ved
hastigheder under 8 km/t, hvor de
registrerer hindringer og afgiver en
advarselstone, hvis bilen kommer for
tæt på (standard på Wildtrak).

Aktiv parkeringshjælp

Hjælper dig med at parkere. Når den er
aktiveret, styrer den bilen, mens du
håndterer pedalerne. Og den kan
endda styre dig ud af en parallel
parkeringsplads igen. (Indgår i
parkeringspakken som er ekstraudstyr
til Wildtrak.)

Vognbaneassistance

Vognbaneassistance (Lane keeeping)
registrerer ved hjælp af et kamera, om
du utilsigtet kommer til at dreje ud af
din vognbane. Systemet advarer dig
ved at vibrere med rattet og give en
visuel advarsel. Hvis du ikke reagerer,
eller gør det for langsomt, påvirker
Vognbaneassistancen automatisk
rattet for at få dig til at dreje tilbage i
den rigtige vognbane. (Standard)

230V udtag

En smart detalje er et 230 V / 150 W
strømudtag, der er uundværligt til at
genoplade arbejdsværktøj på farten.
(Standard på Wildtrak og Raptor)

2-zoners automatisk
klimaanlæg (DEATC)

Ranger’s klimaanlæg kan indstilles
individuelt for føreren og
forsædepassageren, med op til 4° C
forskel mellem de to sider. (Standard
på Wildtrak og Raptor)
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Modeloversigt
Vælg den rigtige Ranger
Fås i flere forskellige udstyrsvarianter, så uanset din stil, er der en Ford Ranger, der passer til dig og dine behov.

Limited (Markedsføres ikke i Danmark)

Wildtrak

Ranger Wildtrak bidrager med masser af standardudstyr, førsteklasses materialer, smarte teknologier, unikke stylingelementer og
masser af power.

XL

XLT (Markedsføres ikke i Danmark)

Den rå og stilfulde Ranger XL kombinerer et praktisk design med robuste terrænegenskaber.

Raptor
Den nye Ranger Raptor er den mest hårdføre pick-up, Ford nogensinde har bygget - en ægte ørkenracer bygget til off-road
kørsel i høj fart.
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XL

Udvendigt udstyr
■
■
■
■

■
■

■
■

■

16" stålfælge
Karrosserifarvet forkofanger
Elbetjente, opvarmede sidespejle
Pre-collision assist med
nødbremsefunktion
Intelligent fartbegrænser
Vognbane assistance med lane keeping
alert og assist
Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)
Ford Easy Fuel brændstofpåfyldning uden
tankdæksel
Stænklapper bagest

Indvendigt udstyr
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Opvarmet forrude
Opvarmede forsæder
Manuel aircondition
Fartpilot
Radio med Bluetooth® og USB
Elektronisk frit skift mellem 2- og
4-hjulstræk
Elbetjente sideruder i fordørene
Førersæde, 4-vejs justerbart
12V udtag

Modeltyper
Single Cab, 4x4
Rap Cab, 4x4
Double Cab, 4x4

Motorer
Diesel
2.0L EcoBlue 130 hk, 340 Nm (kun Single
Cab)
2.0L EcoBlue 170 hk, 420 Nm (kun Rap Cab
og Double Cab)

Transmission

Ford Easy Fuel brændstofpåfyldning
uden tankdæksel
Intet tankdæksel, ingen snavsede fingre.
Ford Easy Fuel med den særlige
sikringsmekanisme forhindrer påfyldning af
forkert brændstof

12 V udtag
12 V udtag bag på centerkonsollen til
eksempelvis køleboks og andet på farten (ej
på Single Cab). Det viste 230 V udtag fås ikke
til XL.

6-trins manuel

Den viste model er en XL Double Cab i standardfarven Frozen White.
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XLT

Markedsføres ikke i Danmark
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Limited

Markedsføres ikke i Danmark

34

35

Wildtrak

Udvendigt standardudstyr
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Off-road pakke: Diff. spær bag, skjold under
motor og brændstoftank
18" aluminiumsfælge
Trinbrædder
Aerodynamisk sportsbøjle på ladet
Tagbøjler i aluminium
Mørktonede ruder bag
Parkeringssensorer for og bag
LED kørelys og tågeforlygter
Xenon forlygter

Indvendigt standardudstyr
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

SYNC 3 med 8" touch screen og navigation
med dansk tale
FordPass Connect modem
Bakkamera
2-zone automatisk klimaanlæg
Alarm
Fartpilot
Del-lædersæder med Wildtrak logo
Elektrisk justerbart førersæde (kun Double
Cab)
Læderrat
Mørkt loftindtræk
Gulvmåtter med Wildtrak-logo
Ambient LED interiørbelysning
230 V / 150 W strømudtag
Nøglefri adgang og start

Modeltyper
Rap Cab, 4x4
Double Cab, 4x4

Motorer
Diesel
2.0L EcoBlue 213 hk, 500 Nm

Transmission
10-trins automatgear

Bakkamera

Off-road pakke

Når du skifter til bakgear, bliver billedet fra
bakkameraet automatisk vist på Ford SYNC 3
skærmen. Markeringslinjer på kamerabilledet
viser bilens køreretning.

Udover beskyttelsesskjold under motor og
gearkasse, indeholder off-road pakken også
elektronisk spærredifferentiale på bagakslen,
som aktiveres via en knap i midterkonsollen.

Den viste model er en Wildtrak Double Cab i specialfarven Shadow Black.
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Raptor
Udvendigt udstyr
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

17" alufælge med 285/70-17 terrændæk
Off-road pakke: Diff. spær bag, skjold under
motor og brændstoftank
Unik Raptor frontgrill
150 mm bredere sporvidde
Aerodynamisk sportsbøjle på ladet
Unik for- og bagkofanger
FOX Pro støddæmpere
Fire off-road trækkroge
Forstærkede trinbrædder
Mørktonede ruder bag
Parkeringssensorer bag
LED kørelys og tågeforlygter
Xenon forlygter
Mountain Top® ladrulledækken, låsbart
Anhængertræk

Indvendigt udstyr
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

Raptor forsæder i dellæder og ruskind
El-justerbare forsæder med varme
Unikt sportsrat med perforeret læder og
Raptor logo
Raptor instrumentgruppe
Alarm
230 V / 150 W strømudtag
Nøglefri adgang og start
Terrain Management System med seks
valgbare drive modes
FordPass Connect modem
Bakkamera
SYNC 3 med 8" touch screen, DAB+ og
navigation med dansk tale

Modeltype
Double Cab, 4x4

Motorer
Diesel
2.0L EcoBlue 213 hk, 500 Nm

Transmission
10-trins automatgear

FOX Pro ophæng og kraftige
beskyttelsesskjold

Sportslige forsæder

Designet til at forbedre Ranger Raptor's
off-road performance.

Eksklusive sportssæder i dellæder og ruskind
med unikt 'Raptor'-logo.

Den viste model er en Raptor i metalfarven Ford Performance Blue.
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Farver og indtræk
1. XL
Stof
2. XLT
Stof
3. Limited
Læder

1.

2.

Frozen White
Standardfarve

Moondust Silver
Metalfarve*

Blue Lightning
Metalfarve*

Colorado Red
Standardfarve

Diffused Silver
Metalfarve*

Sea Grey
Metalfarve*

Shadow Black
Mica-karrosserifarve*

Copper Red
Metalfarve*

Sabre Orange
Metalfarve*
(kun Wildtrak)

Conquer Grey
Standardfarve*
(kun Ranger Raptor)

Ford Performance Blue
Metalfarve*
(kun Ranger Raptor)

3.

4. Wildtrak
Dellæder med Wildtrak logo
5. Raptor
Premium læder/ruskind med Raptor logo

4.

5.

12 års garanti mod rustgennemtæring
Ford Ranger's slidstærke ydre skyldes en minutiøs flertrinsbaseret lakeringsproces. Karrosserisektionerne med indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks, robust dæklak og påføringsprocesser sikrer, at
Rangerbevarer sit flotte udseende i mange år fremover.
Bemærk De viste fotos er udelukkende beregnet til at illustrere karrosserifarver og gengiver ikke nødvendigvis den beskrevne model. Farver og tilpasninger, der er gengivet i denne brochure, kan variere fra de faktiske farver på grund af begrænsningerne i de anvendte
trykningsprocesser.
* Farve mod merpris

Zinklag
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Fosfatlag

Elektroforetisk
grunderlag

Grunder

Dæklak

Klarlak

Dit personlige udstyr
Rulleladdækken

Thule®+ tagbagagebærer

ClimAir®+ vindafvisere

Beskyttelseskjold

Dette laddækken af ultrastærkt
ekstruderet aluminium har en
dobbeltlåsemekanisme i solid kvalitet
for fuld tyverisikring af ladet og dets
indhold af værktøj, udstyr eller
værdigenstande (Standard på Ranger
Raptor og tilbehør)

Tagbagagebæreren som basissæt
anvendes til fastgørelse af forskelligt
transportudstyr til taget.
Tagbagagebærer kan forlænges med en
ekstra stang for at øge stabiliteten.
(Tilbehør)

Reducerer vindturbulens og -støj, så
kørslen kan nydes med sideruderne
nede - selv når det regner let. (Tilbehør)

Robust, rustbestandigt
metalunderskjold beskytter motor og
gearkasse mod skader ved påkørsel af
sten eller fortovskanter. Nemt at
afmontere ved olieskift og regelmæssigt
serviceeftersyn. Fås til motor og
gearkasse samt brændstoftank.
(Ekstraudstyr og tilbehør)

Tværbøjler, til rulleladdækken,
aflåselige
Aerodynamisk aluminiumprofil til
montering af alle typer
transporttilbehør, som f.eks.
cykelholdere, skiholdere mv. Kun
sammen med ladrulledækken.
(Standard på Ranger Raptor og
tilbehør)

Gummimåtter
Gulvmåtter med forhøjede kanter til
helårsbrug og med Ranger-logo.
Måtterne er skræddersyet til bilen og
beskytter effeltivt mod snavs og væde.
Måtten i førersiden fastgøres til gulvet,
så den ikke kan glide. (Tilbehør)

Brink®+ anhængertræk
Når du har behov for ekstra
transportkapacitet. Maksimal godkendt
anhængervægt med fast
anhængertræk op til 3,500 kg
(afhængig af motortypen). (Tilbehør)

Mountain Top Industries® blødt
laddækken
Til at beskytte udstyr og værdigenstande mod
regn og støv. Nem åbning og lukning.
(Tilbehør)

Hårdt laddækken

Hardtop med eller uden ruder

Dette hårde laddækken er nemt at montere,
og giver dig ekstra sikkerhed for alle
værdigenstande du transporterer. (Tilbehør)

Denne robuste og aflåselige hardtop leveres
lakeret i flere Ranger farver (kun til modeller
med dobbeltkabine). (Tilbehør til XL, XLT og
Limited med dobbeltkabine)

+Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti. Se bagsiden for nærmere oplysninger.
Du kan se mere tilbehør i online tilbehørskataloget på www.ford-tilbehoer.dk
Du kan se forskellige artikler med Ford logo (lige fra beklædning og livsstilsprodukter til modelbiler) her: www.fordlifestylecollection.com
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Den stærke nye Ford EcoBlue dieselmotor har et
drejningsmoment på hele 500 Nm. Det gør den ideel
til transport af tunge læs og træk af anhænger.

 













*WLTP testtal





























  













  













 













  









 

 

  













      



235 g/km*







Rap Cab

2.0L Ford EcoBlue 213 hk Bi-turbo

Double Cab

340/420 Nm
130 hk /
170 hk

Fra

209 g/km**




 

 



Brændstofforbrug, ydelse og CO2 emissioner (WLTP)
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Effektiv
2.0L Ford EcoBlue 130 hk / 170 hk
Ford EcoBlue dieselmotorerne kombinerer
fremragende brændstofeffektivitet med effektiv
trækkraft. Den avancerede motorkonstruktion holder
driftsomkostningerne nede uden at gå på kompromis
med lasteevne eller ydelse.
**WLTP testtal

www
Alt udstyr og alle specifikationer (findes ikke i trykt
brochure)
Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal du
downloade den digitale ebrochure eller se den interaktive
brochure. De kan downloades fra: www.TBC eller scan
QR-koden.
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Ford Ranger er bygget til at køre med last – og masser af det.
At vælge en ny varebil kræver, at man tager højde for en lang
række faktorer. Nogle faktorer, som f.eks. valg af den bedst
velegnede variant, identificering af den påtænkte primære
brug og beslutning om den rigtige lastrumsstørrelse, er
forholdsvis enkle. Andre faktorer, som f.eks. beregning af
nyttelast, er vanskeligere.

Så for at hjælpe dig med at vælge den rette bil til behovet er
der nedenfor en nærmere forklaring af de som kan påvirke en
bils nyttelast. Det omfatter, men er ikke begrænset til:
Fører og passagerer
Vi beregner vægten af føreren og passagerer baseret på
branchens standardvægt på 75 kg pr. person.

Nyttelast

Fabriksmonteret ekstraudstyr

For at beregne nyttelasten skal du kende 2 ting, nemlig bilens
tilladte totalvægt og dens køreklare vægt.

Det meste fabriksmonterede udstyr påvirker bilens nyttelast.
Eksempelvis kan et klimaanlæg øge vægten med ca. 18 kg og
dermed reducere bilens nyttelast tilsvarende.

Tilladt totalvægt
Er den højst tilladte vægt for bilen, i læsset og køreklar stand.
Det inkluderer selve bilen, monteringsudstyr, fører og
passagerer (baseret på branchens standardvægtnorm på 75
kg pr. person), olier/væsker, 90% fuld brændstoftank (1 liter
diesel = ca. 0,85 kg), ekstraudstyr og forhandlermonteret
udstyr samt last.
Køreklar vægt er vægten af en bil i base serien med
standardspecifikationer, inkl. olier/væsker, 90% fuld
brændstoftank og fører, men uden passagerer og last.
Nyttelast
Er forskellen mellem disse to.
Tilladt totalvægt minus køreklar vægt = nyttelast

Ford Transit Center kan oplyse, hvilket udstyr der kan øge eller
reducere bilens egenvægt, og med hvor meget.
Serier
Alle oplyste tal for egenvægt i denne brochure gælder for
lavest udstyrede modeller med standardspecifikationer,
medmindre andet fremgår. Andre modeller vejer generelt mere
på grund af et højere niveau af standardudstyr.





  



  

 
◆

Produktionstolerancer





Vi ønsker, at du får det optimale ud af din nye Ford. Derfor har du brug for at vide, hvor meget den er bygget til at transportere sikkert, både med hensyn til lasteevne og
lastrumsvolumen. Dit Transit Center bistår gerne med professionel rådgivning omkring vigtige specifikationsspørgsmål og kan hjælpe med at finde den rette bil til dit budget
og dine erhvervsbehov.




Få det optimale ud af din nye
Ford

Vægte















   

 

















   





 



 

     





 



 

























   





 



 

Udsving i produktionsprocesser gør, at to biler oftest ikke vejer
nøjagtig det samme.

     





 



 

 

       







 

 



Tilbehør og eftermarkedsombygninger

       ◆                                      
                                
      

Det er vigtigt at overveje nøje, hvad du vil montere yderligere
på bilen efter leveringen. Eftermonteret tilbehør eller
eftermarkedsombygninger på bilen kan påvirke dens nyttelast
negativt. Kontakt Ford Transit Center for nærmere information
og rådgivning.



Hvis nyttelasten er en kritisk faktor for din virksomhed, eller
hvis bilen skal medtage last op til eller tæt ved dens
maksimale kapacitet, kan Ford Transit Center bistå dig
hermed. De har ekspertisen og specialistviden og kan rådgive
dig om, nøjagtig hvilken bilspecifikation som opfylder din
virksomheds specifikke behov. Udstyrskonfigurering af din bil
til arbejdsbehovene.
Tilpas dit erhvervskøretøj til dine arbejdsopgaver
Ford erhvervskøretøjer kan leveres med et stort udvalg af
standard- og ekstraudstyr. Ford Transit Center kan hjælpe dig
med at specificere det rette udstyr til bilen til din virksomheds
specifikke behov, herunder tekniske aspekter til forberedelse af
eftermonteret udstyr, specialudstyr eller ombygninger.
Bemærk Der er teknisk information til opbyggere på nettet i Karrosseri- og
udstyrshåndbogen @etis.ford.com under >information >>ombygninger.
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Køreoplevelse


Hjul og design
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Off-road pakke
Udover beskyttelsesskjold under motor og gearkasse,
indeholder off-road pakken også elektronisk
spærredifferentiale på bagakslen, som aktiveres via en knap i
midterkonsollen.
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Komfort











































 



























    









  









 
 



















  
                                      
                 















 

     
  







 

   







 

 



















  

















     
                             
   










Rat - med indstilling af hældning










    
  


























    













Komfort


Tankindhold

Off Road-pakke
Beskytter både motor/reduktionsgearkasse og
brændstoftanken, så risikoen for skader mindskes ved kørsel
på ujævne veje. Pakken indeholder desuden et elektronisk
spærredifferentiale på bagakslen, der øger trækkraften under
ekstreme kørselsforhold (Standard på Wildtrak og Raptor)

230 V strømudtag
Desuden har bilen smarte detaljer som praktisk hjælp til
arbejdet, bl.a. et 230 V strømudtag (uundværligt til at
genoplade smartphone mv. eller arbejdsværktøj på farten).
(standard Wildtrak og Raptor)
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EasyLift bagklap
Gør det lettere at løfte og sænke bagklappen. (standard på
Wildtrak og Raptor).
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Indikator for gearskift
Indikatoren er placeret i omdrejningstælleren og viser dig,
hvornår det er optimalt at skifte op i hvert gear i forhold til
motorydelsen og omdrejninger (manuelt gear).
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Praktisk udstyr


Sikkerhed og tyverisikring
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Elektrisk justerbart førersæde
(Standard på Wildtrak og Ranger Raptor)

Opvarmede forsæder
Forsæderne med varme kan levere ekstra komfort om
vinteren. (Standard)
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Bemærk: Der må aldrig placeres et bagudvendt børnesæde på det forreste passagersæde, hvis airbaggen i passagersiden ikke er slået fra.
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Modelprogram
 













     













    















 



 

    

 





 








 



  

 
     









 




 


 
 


 
 


Terræn egenskaber















     













    











 

     





















 

 



   

 

 

 

 

 

 

    











 

         















Næste skridt
For at se den komplette oversigt over
specifikationer og udstyr, download den
digitale ebrochure. Venligst download fra:
www.ford.dk

prøv din nye Ford

Besøg dit Ford Erhvervscenter og prøvekør din
nye Ford. Find dit Ford Erhvervscenter her:
www.ford.dk/find-forhandler

byg din nye Ford

På ford.dk under "Byg din Ford" kan du bygge
din nye Ford, inden du besøger din Fordforhandler.

kontakt Ford Credit

Din lokale forhandler kan give dig enkle og
overskuelige råd med hensyn til de forskellige
måder, du kan finansiere dit bilkøb på. Du kan
få mere at vide på www.ford.dk eller ved at
ringe til Ford Credits kundeservice på telefon
43 68 20 00.

Når du har købt din Ford

Når du kører afsted i din nye bil, er vi med hele vejen. Ford har et net af autoriserede værksteder, der
tilsammen dækker hele landet og sørger for at holde din bil i tiptop stand. Og hvis du på et tidspunkt skulle
være uheldig at få en skade på din Ford, er de autoriserede Ford karrosseriværksteder det sikre valg. Med Ford
Service får du prismatch på service og reparationer, fri europæisk vejhjælp samt servicerådgivning og gratis
Video Check.

Ford Credit – finansiering uden omveje

Du kan trygt vælge Ford Credit til at finansiere din Ford, for vi har størrelsen og ekspertisen på markedet til at
kunne tilbyde dig et bredt udvalg af finansieringsløsninger, hvad enten du er privat- eller erhvervskunde.
Ford Lease specialiserer sig i kontraktbaseret leje og leasing og kan tilbyde alternative finansierings-ordninger
alt efter behovet i din virksomhed (gælder kun erhvervskunder).
Du kan få mere at vide om vores finansieringsløsninger på www.ford.dk under punktet "Finansiering".
FordPass er en ny app, der vil give dig mulighed for at se mobilitet på en hel ny måde. Den finder
parkeringspladser i nærheden, indeholder biloplysninger og forhandlerinformationer samt en masse nyttige
vejledninger.
Live Traffic er gratis de første 2 år, efter du har købt en ny Ford med SYNC 3 og navigation – herefter er der en
fast, årlig pris.

Ved kassering af denne brochure
bedes den bortskaffet til genbrug.

www.ford.dk

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207006. FoE D44E
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Marts 2019.
© Ford Motor Company Limited.
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Illustrationer, beskrivelser og specifikationer: Oplysningerne i denne brochure var korrekte, da den gik i trykken. Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre
specifikationer, farver og priser på de modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation. Kontakt den lokale Ford forhandler for de seneste oplysninger. Ekstraudstyr: Udstyr, der heri er
beskrevet som “ekstraudstyr”, “tilbehør” eller “eftermontering/ekstraudstyrspakker” mv., leveres mod merpris i forhold til prisen for bilen i basisversion, medmindre andet specifikt fremgår. Alle modeller og
farvekombinationer er med forbehold for leveringsmulighed. Bemærk: Nogle af billederne i denne brochure er af en førproduktionsmodel og/eller er tegnet på computer. Derfor kan designet/funktionerne i
forhold til den endelige version af bilen variere i forskellige henseender. Desuden kan nogle af funktionerne og udstyret, som er vist på modellerne, være ekstraudstyr. Bemærk: I denne brochure ses både Ford
originaltilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører. Eftermonteret tilbehør kan påvirke din bils brændstofforbrug. + Producentmærket tilbehør er specialudvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører,
som ikke er dækket af Ford garanti, men leveres med tredjepartsleverandørens garanti. Nærmere oplysninger herom kan fås hos din Ford forhandler. Bemærk: Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og al anvendelse heraf af Ford Motor Company sker på licens. iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bemærk: Nogle af
førerassistance- og sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i denne brochure, fungerer ved hjælp af sensorer. Funktionen af disse sensorer kan blive påvirket af vejrforhold eller af omgivelserne.

