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Новият Ford Ranger  
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Ford Ranger – най-способният пикап? 
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Товарни способности 

 

• Внушителна товароносимост 

до над 1.5 тона 

 

• Най-добър товарен обем до 

1.85 м3  

 

• Ford Adaptive Load Control 

 

• До 3350 кг прикачен товар 
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Оф-роуд способности 

• 4х4 система с електронно 

зацепване 

 

• Понижаващи предавки 

 

• 24 см просвет 

 

• 80 см дълбочина на газене 

 

• Основните компоненти са 

защитени между релсите на 

рамата 
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Екстремни изпитания 

• 6 континента 

– Джунгли 

– Пустини 

– Сняг и лед 

 

• Екстремни условия 

 

• От -30 до +50С 

 

• До 4300 м надморкса височина 

 

• 1 милион километра 

– До луната и обратно 

– Плюс 6 пъти около Земята 
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Най-комфортният интериор 
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Най-безопасният пикап в света 

• Единственият пикап в света с 5 звезди на EuroNCAP 

• Изключителни показатели на тестовете 
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Пасивна безопасност – всичко е стандартно 

• Предни въздушни 

възглавници 

 

• Странични въздушни 

възглавници 

 

• Въздушни завеси 

 

• Въздушна възглавница за 

коленете на водача 

 

• Пироколани 

 

• И др. 
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Електронни системи – всичко е стандартно 

 

1. Електронна стабилизираща програма (ESP) 

2. Автоматично задействане на аварийните светлини при екстремно 

спиране (EBL) 

3. Асистент за аварийно спиране (EBA) 

4. Контрол на спирачките в завой 

5. Система за предотвратяване на преобръщане (ROM) 

6. Контрол на моторната спирачка (EDC) 

7. Адаптивен контрол на товара (LAC) 

8. Асистент за спускане по наклон 

9. Асистент за потегляне по наклон 

10. Контрол на отклонението на  

       ремаркето 
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Задвижване 

Двигатели 

 

• 2.2 TDCi 150 к.с. / 375 Нм 

• 3.2 TDCi 200 к.с. / 470 Нм 

 

 

Трансмисии 

 

• 6-степенна ръчна 

• 6-степенна автоматична 
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Избор от 3 каросерии 

• Единична кабина 

 

• Удължена кабина 

 

• Двойна кабина 
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Международен пикап на годината 

• Рекорден резултат 

• Повече точки от втория и третия, взети заедно 


