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Edge Vignale
Металізована емаль, колір кузова Magnetic (опція),
20-дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски
(стандарт) і передня камера з розділеним екраном (опція).

Edge ST-Line
Тришарова металізована емаль, колір кузова White
Platinum (опція) та 21-дюймові фарбовані колісні диски з 5
подвійними спицями (опція).

НОВАТОРСТВО. ВИНАХІДЛИВІСТЬ. НЕПЕРЕСІЧНІСТЬ.
ВІН НАЧЕ ЗАЛИШИВ СВІЙ ПІДПИС НА КОЖНОМУ АВТОМОБІЛІ.

8f1cfcbc019a487d9967bf2299afadaa-c9211ff77e8d4908d6b193eb997e2aae-00000_book.indb   65 24/05/2019   16:07:54

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_UKR_UA_bp_11:25_28.05.2019

11

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-a9dd0cdf30484e18b6357371362a62f6-00000_book.indb   1 30/04/2019   13:07:20

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_cmyk_15:49_09.05.2019

Edge Titanium
Прозора металізована емаль з відтінком, колір кузова Ruby
Red (опція) та 20-дюймові легкосплавні колісні диски з 5
подвійними спицями, покриті фарбою/з верстатною
обробкою (опція).
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На ілюстрації: Ford Edge ST-Line, опціональна тришарова металізована 
емаль кольору White Platinum та 21-дюймові фарбовані легкосплавні 
колісні диски з 5 подвійними спицями.
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Користуйтеся кожною
нагодою.
Новий Ford Edge є одним з лідерів за універсальністю на дорозі та бездоріжжі. Завдяки вражаючій комбінації
вишуканого дизайну, місткості, нових технологій, без яких ви не захочете обходитися, та новаторських
засобів підключення та зв’язку ваші щоденні поїздки зміняться назавжди.
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На ілюстрації: Ford Edge ST-Line, опціональна прозора металізована емаль
з відтінком, колір кузова Ruby Red та 21-дюймові фарбовані

легкосплавні колісні диски з 5 подвійними спицями.
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На ілюстрації: Ford Edge ST-Line, оздоблення шкірою Salerno,
перфорованою замшею Miko Suede кольору Ebony та червоною

строчкою в стандартній комплектації.
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На ілюстрації: Ford Edge ST-Line, опціональна тришарова металізована емаль кольору
White Platinum та 21-дюймові фарбовані легкосплавні колісні диски з 5

подвійними спицями.
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Познайомтеся з новим втіленням Ford – Edge Vignale. Він представляє найкращі риси Ford – розкішний дизайн,
чудову якість виконання та максимальну увагу до деталей. Особливі елементи дизайну та вишуканий,
продуманий салон піднімають Edge Vignale на новий рівень. А ексклюзивна програма обслуговування Ford
Vignale пропонує спектр послуг і бонусів, підібраних під ваші індивідуальні потреби.

Edge Vignale. 
Новий рівень вишуканості.

На ілюстрації: Ford Edge Vignale, опціональний колір кузова Magnetic,
20-дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски (стандарт) і передня
камера з розділеним екраном (опція).
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Новий Ford Edge легко втілить навіть ваші найбільші мрії. Його
вишуканий інтер’єр пропонує вдосталь простору для п’яти людей і
їхнього багажу. А також безліч функцій і систем преміум, включаючи
електричний обігрів і охолодження передніх сидінь, підігрів керма та
панорамний дах. Отже, куди б ви не їхали, ви неодмінно
подорожуватимете з комфортом і шиком.

Простір для
самовираження.

На ілюстрації: Ford Edge ST-Line, опціональна тришарова металізована емаль
кольору White Platinum.
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Функції SYNC 3
■ Керуйте телефоном, музикою, мобільними програмами та навігацією

за допомогою простих голосових команд
■ Прослуховуйте текстові повідомлення
■ Аварійна допомога† дає людям в автомобілі можливість здійснити

екстрений виклик та повідомити операторам екстрених служб
місцеперебування автомобіля відповідною мовою

■ Керуйте мобільними програмами, сумісними із SYNC, за допомогою
AppLink та користуйтеся інтерфейсом свого смартфону через екран
SYNC 3 за допомогою Apple CarPlay та Android Auto

■ Кольоровий сенсорний екран підтримує мультитач-жести: гортання
сторінок проведенням пальцем по екрану та зміна масштабу жестом

«щипок». А ще він дає вам змогу переміщувати піктограми програм
та фонові зображення – так само, як на екрані планшета та
смартфону

Ви можете перейти до додаткових функцій через смартфон за
допомогою мобільної програми FordPass.
■ Вибирайте цікаві місця на своєму маршруті.  FordPass передає

інформацію про ці місця вашій навігаційній системі SYNC 3, коли ви
підключаєтеся через AppLink

■ Шукайте заправні станції за маркою чи сортом палива та порівнюйте
ціни

■ Шукайте стоянки з вільними місцями, переглядайте вартість
паркування, графік роботи та рейтинг стоянки

Ford SYNC 3
Нова система Ford SYNC 3 ідеально взаємодіє з вашим смартфоном, даючи вам можливість керувати всім – від телефонних дзвінків та SMS до
музики та супутникової навігації – через 8-дюймовий сенсорний екран або за допомогою напрочуд простих голосових команд. Ми надаємо
безкоштовні оновлення мап протягом 7 років з дати першої реєстрації, що допоможе вам рухатися в правильному напрямку та вчасно прибувати в
потрібне місце.

Познайомтеся з новим другом свого телефону.

Примітка. Повна інтеграція смартфонів у систему SYNC 3 пропонується лише для смартфонів з iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) або пізніших версій. Деякі функції SYNC 3 потребують передання даних, тож із вас буде стягуватися плата
за передання даних через мобільний зв'язок. Щоб перевірити, чи Apple CarPlay й Android Auto доступні на вашому ринку, ознайомтеся з актуальною інформацією на сайтах Apple CarPlay і Android Auto. †Аварійна допомога Ford – це
інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв'язаний і підключений через Bluetooth®, щоб допомогти людям в автомобілі зателеонувати до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття
подушки безпеки чи аварійного відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.
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Уперше ви можете підтримувати постійний зв’язок зі своїм Ford, де б ви не були. Це стало можливим завдяки модему FordPass Connect і мобільній
програмі FordPass, що разом відкривають доступ до низки функцій, які роблять кожну поїздку легшою.

FordPass Connect
FordPass Connect* може заощадити ваш час і позбавити вас зайвого
клопоту та хвилювань.

■ Сервіс актуальної інформації про затори** передає останні
автодорожні новини прямо навігаційній системі у SYNC 3. Потім ця
технологія коригує рекомендований маршрут залежно від умов
дорожнього руху, допомагаючи вам доїхати до пункту призначення
вчасно та в кращому настрої

■ Автомобільний Wi-Fi*** – ви можете отримати 4G Wi-Fi для максимум
десяти пристроїв, тож ви та ваші пасажири можуть користуватися
інтернетом тієї самої якості, що й удома

Мобільна програма FordPass
FordPass Connect стає ще ефективнішим після з’єднання з вашим
смартфоном через програму FordPass, даючи вам можливість
використовувати численні функції.

■ Скористайтеся телефоном, щоб переконатися, що ви замкнули
автомобіль, або дистанційно забезпечити доступ до нього іншій
людині

■ Дистанційно запускайте двигун, щоб усунути обледеніння вітрового
скла (лише автоматична коробка передач)

■ Відстежуйте свою витрату палива, пробіг і тиск у шинах через
телефон

■ Знаходьте на мапі свій припаркований автомобіль
■ Отримуйте оповіщення про стан автомобіля прямо на смартфон

Легке підключення через FordPass Connect.

*FordPass Connect пропонується додатково як опція. Бортовий модем буде підключено під час передання автомобіля покупцю. Ви можете погодитися на обмін певними даними чи відмовитися від такого обміну. Ця технологія стане
доступною на окремих ринках 2018 року, а на решті ринків – 2019 року.
**Доступ до сервісу актуальної інформації про затори є безкоштовним протягом двох років після реєстрації нового Ford, оснащеного системою SYNC 3 з навігацією; після цього сервіс надається за умови придбання ліцензії.
***Точка доступу Wi-Fi (до 4G LTE включно) пропонується з безкоштовним пробним періодом користування інтернетом. Цей період закінчується після використання 3 ГБ даних, але не пізніше ніж через три місяці після активації
послуги. Після цього послуга надається платно компанією Vodafone. Інформацію про наявні пакети даних наведено на сайті Vodafone. Якщо ви хочете використовувати автомобільну точку доступу Wi-Fi, вам потрібно придбати
відповідно обладнаний автомобіль Ford 2018 року випуску та підключити тарифний план. Покриття мережі та сама послуга можуть бути відсутніми в певних регіонах, і для вас можуть діяти умови вашого тарифного плану, включаючи
вартість передання даних і SMS.
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Інтелектуальна система
повного привода
Для нового Ford Edge пропонується
Інтелектуальна система повного привода, що
робить їзду більш динамічною, поліпшуючи
зчеплення на різних типах поверхні. Коли
система не потрібна, вона автоматично
відключає задній привод і запобігає
обертанню відповідних деталей,
заощаджуючи енергію та паливо. (Стандарт)

Динамічні світлодіодні фари
та дальнє світло із захистом
від засліплення
Динамічні світлодіодні фари використовують
камеру та світлодіодну матричну систему, щоб
змінити форму світлового пучка. Таким чином
вони забезпечують максимальне освітлення
та захищають інших водіїв від засліплення.

Коли камера виявляє зустрічний чи попутний
транспорт, система відключає окремі
світлодіоди, щоб затемнити ділянки навколо
цих автомобілів. Решта ділянок залишаються
яскраво освітленими. (Стандарт у Vignale)
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford Co-Pilot360.

8-ступінчата автоматична
коробка передач
Досконала нова 8-ступінчата автоматична
коробка передач (опція) контролюється за
допомогою поворотного перемикача. Ви легко
вибираєте передачі повертанням диска, який
вивільняє місце в салоні.

FORD EDGE Вражаючі технології
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Допоміжна система
уникнення зіткнень
Якщо Допоміжна система уникнення зіткнень
розпізнає попереду об'єкт, що повільно
рухається або стоїть на місці, вона спочатку
відображає попередження, а потім видає
звуковий сигнал. Якщо ви не повертаєте
кермо або не гальмуєте, система вмикає
гальма, щоби знизити силу лобового
зіткнення, а в деяких випадках навіть повністю
його уникнути. (Стандарт)

Крім того, Адаптивний круїз-контроль із
Функцією зупинки та старту* підтримує
комфортну дистанцію до автомобіля
попереду й навіть може змусити ваш
автомобіль повністю зупинитися та знову
почати рух залежно від дорожньої
обстановки.
*Пропонується лише для автомобілів, оснащених автоматичною
коробкою передач. 
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford Co-Pilot360.

Адаптивне рульове
керування Ford
Ця технологія рульового керування нового
покоління полегшує виконання поворотів на
низькій швидкості й у вузьких місцях. На
високій швидкості вона робить Edge
спритнішим, підвищує точність його реакцій
та задоволення від керування. (Опція в
ST-Line)

B&O
Висока якість звуку й елегантний дизайн
роблять нову аудіосистему B&O ідеальною
парою для вашого нового Edge. Якою б не
була ваша улюблена музика, вона має звучати
так, як було задумано її творцями. І саме це
забезпечує нова цікава аудіосистема Ford
потужністю 1000 Вт, створена компанією B&O
та оснащена 12 динаміками. Вона має
ексклюзивний дизайн і була спеціально
налаштована для нового Edge. (Стандарт в
ST-Line і Vignale)
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Люкс
Версії «Люкс» нового Edge – це підвищені рівні вишуканості та комфорту, матеріали класу
преміум, додаткові технології й ексклюзивні елементи дизайну.

Titanium Vignale

Завдяки розмаїттю версій ви неодмінно
знайдете новий Ford Edge, що вам підійде.

FORD EDGE Опис комплектацій

Виберіть свій Edge.
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Спорт
Автомобілі з оригінальним зовнішнім дизайном ST-Line – це не лише керованість і динаміка, гідні
нового Ford Edge, але й ефектна та неповторна зовнішність.

ST-Line
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FORD EDGE Комплектації

   

   

Titanium
Стандартні зовнішні характеристики та
обладнання
■ 19-дюймові фарбовані легкосплавні колісні диски

преміум з 5 подвійними спицями
■ Автоматичні фари, склоочисники з датчиком

дощу та автоматичне керування дальнім світлом
■ Передні та задні паркувальні датчики
■ Паркувальна камера заднього виду
■ Світлодіодні передні протитуманні ліхтарі із

хромованим обрамленням
■ Затримка вимкнення фар
■ Блискуче покриття у верхній частині дверей
■ Верхні багажні дуги з покриттям «матовий

алюміній»

Стандартні характеристики та обладнання
інтер’єру
■ Радіо/CD-програвач/навігаційна система з DAB,

SYNC 3, голосовим керуванням і сенсорним
екраном

■ Система Ford KeyFree з кнопкою запуску Ford Power
та безконтактним багажним відділенням

■ Допоміжна система уникнення зіткнень
■ Система запобігання виїзду на іншу смугу руху (з

попередженням про виїзд на іншу смугу руху та
допомогою в запобіганні виїзду на іншу смугу руху)

■ MyKey
■ Система розпізнавання дорожніх знаків
■ Передні сидіння типу «спорт»
■ Підсвічення окремих частин салону
■ Регульований підігрів передніх сидінь
■ Розкішні велюрові килимки на підлогу перед

передніми і задніми сидіннями
■ Електророзетка 220 В на центральній консолі
■ Накладки передніх порогів Edge із підсвіченням і

блискучим покриттям

Двигуни
Дизель
2.0 EcoBlue 238 к. с. (175 кВт), 8-ступінчата
автоматична КПП, повний привод

8f1cfcbc019a487d9967bf2299afadaa-c9211ff77e8d4908d6b193eb997e2aae-00000_book.indb   20 24/05/2019   16:09:11

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_UKR_UA_bp_11:25_28.05.2019

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-a9dd0cdf30484e18b6357371362a62f6-00000_book.indb   21 30/04/2019   13:08:31

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_cmyk_15:49_09.05.2019

8f1cfcbc019a487d9967bf2299afadaa-c9211ff77e8d4908d6b193eb997e2aae-00000_book.indb   21 24/05/2019   16:09:17

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_UKR_UA_bp_11:25_28.05.2019



22

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-a9dd0cdf30484e18b6357371362a62f6-00000_book.indb   22 30/04/2019   13:08:35

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_cmyk_15:49_09.05.2019

  

FORD EDGE Комплектації

ST-Line
Стандартні зовнішні характеристики та
функції додатково до Titanium
■ 20-дюймові фарбовані легкосплавні колісні диски

преміум з 5 подвійними спицями
■ Підвіска зі спортивними параметрами
■ Фарбована решітка радіатора, сітка у верхній

частині
■ Передній та задній бампери кольору кузова у

спортивному стилі
■ Чорна ламінована верхня лінія дверей та

обрамлення вікон
■ Молдинги кольору кузова на нижній частині

дверей, крилах і бортах

Стандартні зовнішні характеристики та
функції додатково до Titanium
■ Радіо/CD-програвач/навігаційна система з DAB,

SYNC 3, голосовим керуванням, сенсорним
екраном і аудіосистемою B&O

■ Накладки передніх порогів ST-Line із блискучим
покриттям

■ Перфороване шкіряне оздоблення керма та
рукоятки важеля КПП із тисненими чорними
літерами та червоною строчкою

■ Чорне оздоблення стелі
■ Часткова шкіряна оббивка сидінь Mica/замша з

червоною строчкою
■ Сидіння водія та переднього пасажира з

електричним регулюванням у 10 напрямках
■ Підігрів задніх сидінь
■ Алюмінієві спортивні накладки педалей

Двигуни
Дизель
2.0 EcoBlue 238 к. с. (175 кВт), 8-ступінчата
автоматична КПП, повний привод
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FORD EDGE Комплектації

Vignale
Стандартні зовнішні характеристики та
обладнання
■ Ексклюзивні 20-дюймові легкосплавні колісні

диски
■ Ексклюзивний зовнішній дизайн Ford Vignale з

хромованими деталями
■ Матричні світлодіодні фари з адаптивним дальнім

світлом із захистом від засліплення
■ Ексклюзивні світлодіодні протитуманні ліхтарі із

хромованим обрамленням
■ Склоочисники з датчиком дощу
■ Сильно тоноване заднє скло
■ Верхні багажні дуги з покриттям «матовий

алюміній»
■ Емблема на крилі Vignale
■ Паркувальна камера заднього виду
■ Auto-Start-Stop

Стандартні характеристики та обладнання
інтер’єру
■ Радіо/CD-програвач/навігаційна система з DAB,

SYNC 3, голосовим керуванням, сенсорним
екраном і аудіосистемою B&O

■ Оздоблення шкірою преміум
■ Шкіряне оздоблення панелі приладів
■ Екран привітання Ford Vignale
■ Сидіння водія та переднього пасажира з

електричним регулюванням у 10 напрямках
■ Сидіння водія з функцією пам'яті
■ Кермо з підігрівом
■ Бездротове зарядження
■ Круїз-контроль з Інтелектуальною допоміжною

системою контролю швидкості
■ Система розпізнавання дорожніх знаків
■ Активна система придушення шумів

Двигуни
Дизель
2.0 EcoBlue 238 к. с. (175 кВт), 8-ступінчата
автоматична КПП, повний привод
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Передня
ширококутна камера
Забезпечує чудовий огляд,
показуючи дорогу перед
автомобілем та з обох боків.
Особливо корисна на дорожніх
розв'язках та під час виїзду зі
стоянки переднім ходом, коли
боковий огляд обмежено. (Опція
в Titanium, ST-Line і Vignale).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

Система контролю
огляду в мертвих
зонах
Система контролю огляду в
мертвих зонах попереджає вас за
допомогою маленьких світлових
індикаторів у дверних дзеркалах,
коли під час руху в мертвій зоні
вашого огляду опиняється інший
автомобіль (легковий, фургон чи
вантажівка). (Опція).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

Автоматичне
керування дальнім
світлом
Система тимчасово вимикає
дальнє світло, виявивши
зустрічний чи попутний транспорт
попереду, завдяки чому ви не
засліплюєте інших водіїв. Потім
вона автоматично знову вмикає
дальнє світло, забезпечучи
максимальну видимість для вас.
(Стандарт).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

Активна допоміжна
система паркування
Допомагає поставити автомобіль
на стоянку паралельно чи
перпендикулярно дорозі. Після
активації вона автоматично
повертає кермо в потрібному
напрямку, тоді як вам
залишається лише натискати
педалі. Крім того, вона
спроможна допомогти вам
виїхати з місця паралельного
паркування. (Опція).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

FORD EDGE Системи та технології

8f1cfcbc019a487d9967bf2299afadaa-c9211ff77e8d4908d6b193eb997e2aae-00000_book.indb   26 24/05/2019   16:09:40

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_UKR_UA_bp_11:25_28.05.2019

27

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-a9dd0cdf30484e18b6357371362a62f6-00000_book.indb   27 30/04/2019   13:08:59

EDGE_2019MY_Main_V2_EDM_#SF_cmyk_15:49_09.05.2019

Система запобігання
виїзду на іншу смугу
руху з контролем
уважності водія
Виявляє незапланований з’їзд зі
смуги руху. Система
попередження вмикає вібрацію
керма й виводить візуальне
попередження. Якщо ви не
реагуєте, система допомоги
застосовує зусилля до керма,
допомагаючи вам повернутися на
свою смугу. Система контролю
уважності водія спостерігає за
вашими діями й може
попередити, якщо вона вирішить,
що вам потрібний відпочинок.
(Стандарт).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

Багажне відділення
з безконтактним
відчиненням і
зачиненням
Ви можете легко відчиняти і
зачиняти багажні двері нового
Edge, навіть коли ваші руки
зайняті. Якщо ключі у вашій
кишені чи сумці, просто проведіть
ногою під серединою заднього
бампера, і багажні двері
спрацюють автоматично, а вам
навіть не доведеться чогось
торкатися. (Опція).

Адаптивний круїз-
контроль
Використовуючи технологію
адаптивного круїз-контролю, ви
вибираєте бажану швидкість
руху, і система підтримує її. Якщо
інтегрований радіолокаційний
датчик виявляє автомобіль
попереду, він змушує ваш
автомобіль рухатися повільніше,
щоб зберегти задану дистанцію.
Коли дорога попереду стає
вільною, система збільшує
швидкість автомобіля до
вибраного вами значення.
(Опція).
Входить до комплексу технологій допомоги водію Ford
Co-Pilot360.

Активна система
придушення шумів
Високотехнологічна підвіска та
акустичне скло вже допомагають
придушити зовнішні шуми.
Активна система придушення
шумів додатково зменшує
небажані шуми всередині салону.
Три приховані мікрофони
розпізнають фоновий шум, який
після цього гаситься звуковими
хвилями в протифазі, що
відтворюються через
автомобільні динаміки.
(Стандарт).
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Magnetic
Металізована емаль*

Chrome Blue
Металізована емаль*

Ametista ScuraØ (не
пропонується)

Металізована емаль*

Oxford White (не пропонується)
Звичайна емаль

Stone Grey
Металізована емаль*

Burgundy Velvet
Тришарова металізована емаль*

Ingot Silver
Металізована емаль*

Baltic Sea Green
Металізована емаль*

Agate Black
Металізована емаль*

*За додаткову плату.
ØЕксклюзивний колір кузова для Vignale.
На Ford Edge поширюється гарантія Ford від наскрізної корозії, чинна впродовж 12 років з дати першої реєстрації. Регламентується умовами.
Використані тут зображення автомобілів лише ілюструють кольори кузова. Показане обладнання може не відповідати чинним специфікаціям або бути відсутнім на цьому ринку. Кольори кузова та оббивки на ілюстраціях у цій брошурі
можуть відрізнятися від фактичних кольорів через обмеження використаних процесів друку.

FORD EDGE Кольори кузова
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Ruby Red
Прозора металізована емаль із

відтінком*

White Platinum
Тришарова металізована емаль*

Краса і тривкість зовнішнього покриття кузова нового Ford Edge
пояснюються використанням спеціального багатоетапного процесу
фарбування. Від заповнених воском сталевих частин кузова до
захисного верхнього покриття — нові матеріали та процеси гарантують,
що ваш Edge збереже свій чудовий зовнішній вигляд впродовж
багатьох років.

Ми вибрали Ruby Red.
Який виберете ви?
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Тиснена тканина Reno,
колір Ebony
(Стандарт у Titanium)

Шкіра Salerno,
колір Ebony
(Опція в Titanium)

Оздоблення салону
Вишуканість і майстерність чудово поєднуються в новому Ford Edge.
Незалежно від того, чи ви керуєте цим автомобілем або подорожуєте як
пасажир, ви ще більше оціните просторий салон завдяки видимій та
відчутній якості матеріалів.

Відкиньтесь на спинку та
насолоджуйтесь
комфортом.

FORD EDGE Оздоблення інтер'єру
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Шкіра Salerno з мікроперфорацією,
колір Ebony
(Опція в Titanium)

Шкіра Salerno з мікроперфорацією,
колір Tobacco
(Опція в Titanium)

Шкіра Salerno,
колір Medium Soft Ceramic
(Опція в Titanium)

Шкіра Salerno із перфорованою
замшею Miko,
колір Ebony
(Стандарт в ST-Line)

Шкіра Salerno,
колір Tobacco
(Опція в Titanium)

Перфорована шкіра Windsor,
колір Cashmere
(Опція у Vignale)

Шкіра Salerno з мікроперфорацією,
колір Medium Soft Ceramic
(Опція в Titanium)

Перфорована шкіра Windsor,
колір Ebony
(Опція у Vignale)
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Кольори металізованої емалі та кольори преміум є опціями за додаткову плату.

Стандарт

Опція за додаткову плату

Частина пакета опцій за додаткову плату

Кольори та оздоблення 
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5-спицевий фарбований алюмінієвий
легкосплавний диск

Опція в Titanium (з шинами 235/55)

Алюмінієвий легкосплавний диск із 5
подвійними спицями, верстатною

обробкою та надблискучим
покриттям

Опція в Titanium (з шинами 255/45)

Фарбований алюмінієвий
легкосплавний диск із 5 подвійними

спицями
Стандарт у Titanium (з шинами 235/55)

10-спицевий полірований
алюмінієвий легкосплавний диск

Стандарт у Vignale (з шинами 255/45)

Алюмінієвий легкосплавний диск із 5
подвійними спицями 

Опція в ST-Line (з шинами 265/40)

19 дюймів

20 дюймів

19 дюймів 20 дюймів

21 дюймів

FORD EDGE Колеса

Фарбований алюмінієвий
легкосплавний диск преміум із 5

подвійними спицями
Стандарт в ST-Line (з шинами 255/45)

20 дюймів
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FORD EDGE Індивідуальні риси

Передні та задні килимки на
підлогу, придатні для будь-якої
погоди
Килимки у формі лотків, придатні
для використання в будь-яких
погодних умовах та прикрашені
логотипом Edge, ідеально
відповідають розмірам салону та
захищають підлогу від бруду та
вологи. Щоб передні килимки не
ковзали, їх надійно закріплено
безпосередньо на підлозі
автомобіля. (Аксесуар).

Знімний буксирувальний
пристрій
Буксирувальний пристрій, що дає
змогу перевозити причепи масою
до 2200 кг (залежно від двигуна),
збільшить транспортні
можливості вашого автомобіля.
Коли пристрій не
використовується, його можна
зняти. (Опція та аксесуар).

Захист багажного відділення
Пропонується зносостійкий лоток
багажного відділення (аксесуар),
а також двосторонній килимок
багажного відділення (опція та
аксесуар), який має можна
розгорнути та розмістити на
задніх сидіннях. Килимок має
відворіт для захисту бампера та
два боки: лицьовий із тканини, з
логотипом Edge, та зворотний зі
зносостійкої гуми. І лоток, і
килимок ідеально підійдуть для
перевезення вологих або брудних
предметів.

Щоб дізнатися про інші аксесуари, перегляньте інтернет-каталог аксесуарів на www.ford-accessories.com
Колекцію фірмових товарів Ford – від одягу до туристичного спорядження та моделей автомобілів – описано
на www.fordlifestylecollection.com

Поперечини
Міцні поперечини (що мають
блокування та використовуються
лише в комбінації з верхніми
багажними дугами) дають вам
можливість легко перевозити
різноманітні вантажі. (Аксесуар).

Кріплення Thule®+ для
перевезення велосипедів на
даху
Високоякісне кріплення для
велосипедів Thule®, яке легко
встановлюється на даху.
(Аксесуар).

Заднє кріплення для
велосипедів Uebler+

Високоякісне кріплення для
велосипедів, що встановлюється
на буксирувальному пристрої.
Опціональний практичний
механізм нахилу (залежно від
моделі кріплення) спрощує
доступ до багажного відділення.
Розраховано на три
велосипеди. (Аксесуар).

Сітка на підлозі багажного
відділення
Еластична сітка кріпиться до
гаків у багажному відділенні.
Вона допомагає фіксувати дрібні
речі. (Опція та/або аксесуар).
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Примітка. Установлення аксесуарів може вплинути на витрату палива вашого автомобіля.
+На цей предмет поширюється гарантія стороннього постачальника. Див. відомості на задній обкладинці.

Утримуюча перегородка
Надійна утримуюча система
безпечно утримує багаж у
багажному відділенні (та
знімається, коли вона не
потрібна). Один варіант
перегородки встановлюється за
першим рядом сидінь; другий
варіант установлюється за
другим рядом. Базове
обладнання для встановлення
перегородки є стандартом.
(Аксесуар). Задовольняє
європейські норми безпеки ISO
27955.

«Секретні» колісні гайки
Комплект із чотирьох
«секретних» колісних гайок для
захисту коліс від крадіїв.
(Аксесуар).

Вітрові щитки ClimAir®+

Навіть якщо на вулиці йде дощик,
ви можете відчинити передні й
задні вікна та впустити свіже
повітря. (Аксесуар).

Захист бампера ClimAir®+

Накладка на задній бампер
захищає його від механічного
пошкодження під час
завантаження. (Аксесуар).

Бризковики
Контурні бризковики
допомагають зберегти ваш
новий Ford Edge чистим,
захищаючи його від дорожнього
бруду та щебінки. Пропонуються
комплекти для передніх і задніх
коліс. (Аксесуар, не пропонується
для ST-Line чи Vignale).
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Потужний

Економічний

Ford EcoBlue 2,0 л 238 к. с.
Викид CO2 – від 178 г/км

Ford EcoBlue 2,0 л 190 к. с.
Викид CO2 – від 170 г/км

Економічність і динамічні
якості.
Покупцям нового Ford Edge пропонується вибір із гами нових передових дизелів Ford EcoBlue
2,0 л. Від потужності та задоволення від керування до паливної економічності та тихої роботи –
ви обов’язково знайдете двигун, що відповідає вашим потребам.

Довершена технологія
двигунів
Дизелі Ford EcoBlue спираються на провідні у
галузі динамічні показники та технології
наших титулованих бензинових двигунів Ford
EcoBoost.

Обидва дизелі оснащені технологією Auto-
Start-Stop та задовольняють новий стандарт
Євро-6.2. У них також використано AdBlue® –
рідину, що складається із сечовини та води та
перетворює оксиди азоту, що містяться у
вихлопних газах, на азот і воду. Після цього
дизельний сажовий фільтр усуває майже всі
тверді частинки з вихлопних газів, окислюючи
їх прямо у фільтрі.
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Примітка щодо всіх двигунів EcoBlue: показані значення чинні для автомобілів, оснащених системою
Auto-Start-Stop. Система Auto Start-Stop знижує викид CO2 та витрату палива на 6 г/км та 0,2–0,3 л/100 км
відповідно.
øЗа результатами випробувань Ford. øøЗазначені показники витрати палива, споживання енергії, рівня викиду
CO2 та запасу ходу на електроенергії виміряно згідно з технічними вимогами та специфікаціями Регламентів
ЄС (EC) 715/2007 та (EC) 692/2008 в останній редакції. Наведені показники витрати палива й викиду CO2 є
середніми значеннями для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля. Застосований
стандартизований метод випробувань дає змогу порівнювати характеристики автомобілів різних типів і
виробників. На витрату палива, споживання енергії, рівень викиду CO2 впливають не лише економічність
автомобіля, але й манера керування водія та інші нетехнічні чинники. CO2 – це основний парниковий газ, що
спричинює глобальне потепління. DPF = дизельний сажовий фільтр. Усі двигуни комплектуються системою
Auto-Start-Stop. 
#Мінімальна споряджена маса, для розрахунків якої припускається, що маса тіла водія дорівнює 75 кг, ємності
з робочими рідинами є повними, паливний бак є повним на 90%. Слід також враховувати існування
виробничих допусків, додаткового обладнання тощо. Наведені максимальні значення маси, що
буксирується, – це та максимальна маса причепа, за якої автомобіль-тягач з повною масою автомобіля
здатний рушити з місця на ухилі 12 відсотків на рівні моря. За наявності причепа динамічні характеристики для
всіх комплектацій знижуються, а витрата палива збільшується. Максимальне допустиме навантаження на
буксирувальний пристрій дорівнює 50 кг для всіх комплектацій. Повна маса автопоїзда включає масу
причепа. **Ухил на рівні моря. 

Витрата палива, динамічні характеристики і вміст вихлопу
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5-місна конфігурація,
завантаження під дах

5-місна
конфігурація із
запасним
сталевим колесом

5-дверний

Розміри

‡Виміряно відповідно до ISO 3832. Розміри можуть відрізнятися залежно від версії автомобіля та встановленого обладнання.
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Ширина (із дзеркалами): 2184 мм

Довжина: 4834 мм

Ширина (без дзеркал): 1928 мм

Ви
со

та
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м
м

FORD EDGEРозміри
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FORD EDGE Наступні кроки

Завітайте до свого дилера Ford і проведіть тест-драйв нового
Ford Edge.

Завітайте до дилера Ford, щоб задати конфігурацію свого нового
Ford Edge та дізнатися про його вартість.

пробуйте створюйте

кредит експлуатація  
Якщо вам потрібне кредитування для покупки
автомобіля, то наша велика та професіональна
компанія забезпечить вам широкий вибір варіантів
кредиту.

Ford Credit пропонує низку варіантів кредиту на
автомобіль як для фізичних, так і для юридичних
осіб.

Ford Lease спеціалізується на лізингу та пропонує
інші способи фінансування, що підбираються під
потреби та можливості вашого бізнесу. Лише для
підприємців та юридичних осіб.

Ми залишимося з вами і після того, як ви заберете
свій новенький автомобіль. Компанія Ford має велику
офіційну сервісну мережу, яка допоможе зберегти
ваш автомобіль в ідеальному стані.

А якщо вашому новому Ford колись знадобиться
ремонт внаслідок ДТП, центр післяаварійного
ремонту Ford буде найкращим місцем для швидкого
повернення вашого автомобіля у справний стан.
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Якщо ця брошура вам більше не
потрібна, будь ласка, віддайте її
в повторну переробку.

Ілюстрації, описи та специфікації. Інформація в цій брошурі є дійсною на момент друку. Проте політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за
собою право в будь-який час змінювати специфікації, кольори та ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у публікації. За актуальною інформацією просимо
звертатися до дилера Ford. Опціональне обладнання. Якщо певна риса чи функція у цій публікації названа “опцією” або описана як “опціональна”, це означає, що вона
пропонується за окрему плату, якщо не зазначено інше. Наявність комплектацій та комбінацій кольорів залежить від поточного асортименту. Увага. Для деяких ілюстрацій
у цій брошурі використані зображення автомобіля-прототипу або зображення згенеровані на комп’ютері. Тому дизайн та риси кінцевої версії автомобіля можуть у різних
аспектах відрізнятися. До того ж, деякі особливості, показані на автомобілях, можуть бути опціональними. Увага. У цій брошурі згадуються як фірмові аксесуари Ford, так
і низка виробів наших постачальників. Встановлення аксесуарів може вплинути на споживання пального автомобіля. + Відмічені аксесуари є ретельно відібраними
виробами з логотипами сторонніх постачальників. На такі аксесуари не поширюється гарантія Ford. Натомість для них чинна власна гарантія стороннього постачальника,
про детальні умови якої можна дізнатися у дилера Ford. Увага. Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання
цих марок компанією Ford Motor Company надається за ліцензією. Торговий знак iPod (слово і логотипи) є власністю Apple Inc. Інші торгові знаки і назви належать
відповідним власникам. Увага. Деякі функції допомоги водію та функції безпеки, описані в цій брошурі, призначені для роботи за допомогою датчиків, на ефективність
яких можуть впливати певні погодні умови та інші чинники довкілля.

Видавець: Ford Motor Company Limited,
Брентвуд, Ессекс, Англія.
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