
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 14 вересня 2021 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 31,60 гривні).  
1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної 

моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до 
офіційного дилерського центру Ford.

● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. 
AWD - повний привод

2.0 EcoBlue (213 к.с.) AWD  Дизель  АT10 1 977 370*

КАБІНА ПОДВІЙНА

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 RAPTOR

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК
Shadow Black, Performance Blue 14 315*

БЕЗПЕКА
ABS - антиблокувальна система гальм ●

ESP - електронна програма стабілізації ●

RSC - система запобігання перекидання ●

EPAS - електромеханічний підсилювач керма ●

EBA - ситема екстреного гальмування ●

HLA - система початку руху на схилі ●

HDC - система допомоги при спуску ●

TC - антипробуксовувальна система ●

TSC - система запобігання розхитуванню причепа ●

Terrain Management - система адаптації до дорожніх умов ●

Intelligent Speed Assist - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості ●

Lane Keeping aid - асистент активного контролю смуги руху ●

Autonomus Emergency Braking - система автоматичного екстреного гальмування ●

Collision Mitigation System - допоміжна система уникнення зіткнень ●

6 подушок безпеки (передні для водія та переднього пасажира, бокові та шторки) ●

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX ●

«Дитячі» замки у задніх дверях ●

Центральний замок з дистанційним керуванням ●

Іммобілайзер ●

Сигналізація ●

Подвійне замикання дверних замків ●

Підвіска Performance зі спортивними характеристиками ●

Блокування заднього диференціалу ●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Двозонний клімат-контроль ●

Keyless Start - система пасивного запуску двигуна (без ключа) ●

Keyless Entry - система безключового доступу ●

Датчик світла ●

Датчик дощу ●

Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості) ●

Парктронік задній ●

Камера заднього виду ●

Електрохроматичне дзеркало заднього виду ●

Електрорегулювання сидіння водія у 8-ми напрямках ●

Електрорегулювання переднього пасажира у 8-ми напрямках ●

Підігрів передніх сидінь ●

Електрообігрів заднього скла ●

Електробігрів лобового скла ●

Електросклопідйомники бокових вікон ●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом, електричним склданням, підсвіткою зони виходу та 
показчиками поворотів ●

Автономний (стоянковий) опалювач з дистанційним керуванням ●

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

Пользователь




1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі 
автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського 
центру Ford.

2 не пропонується з 05.07.2021 виробництва.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. 

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Передній та задній бампери в унікальному виконанні Raptor чорного кольору ●

Решітка радіатора в унікальному виконанні Raptor чорного кольору ●

Зовнішні дзеркала чорного кольору ●

Дверні ручки чорного кольору ●

Ручка багажника чорного кольору ●

Тонування вікон другого ряду сидінь ●

Світлодіодні фари головного світла ●

Передні світлодіодні протитуманні фари ●

Задня протитуманна фара ●

Центральний стоп-сигнал ●

Передні бризговики ●

Задні бризковики ●

Запасне колесо (легкосплавний диск) ●

Шини LT285/70R17 на ексклюзивних легкосплавних дисках ●

Замок запасного колеса ●

Набір наклейок “Декал” ●

Захисна обшивка кузова ●

Такелажні петлі всередині кузова ●

Бокові підніжки чорного кольору з логотипом Raptor ●

Унікальний захист днища ●

Розетка у багажному відсіку ●

Базове обладнання для встановлення буксирувального пристрою ●

ІНТЕР`ЄР 
Відділення для речей з охолодженням ● / –2

Підлокітник центральний для задніх пасажирів ●

Відділення для окулярів ●

Сонцезахисні козирки з боку водія і переднього пасажира (зсувна кришка та ліхтар підсвічування люстерка) ●

Розетка - другого ряду сидінь ●

Шкіряне оздоблення сидінь ●

Кишеня на звороті спинки сидіння водія ●

Шкіряне оздоблення керма в унікальному виконанні Raptor ●

Шкіряне оздоблення ручки важеля перемикання передач ●

Шкіряне оздоблення ручного гальма ●

AM/FM магнітола (CD), 6 динаміків, 8" дисплей (touchscreen), управління аудіо на кермі, USB, AUX, SYNC3 ●

Навігація ●

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: 
«АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 43-38-88; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.:(061) 701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-
Альянс» тел.: (034) 274-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: +38 (095) 761-08-08; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 75-80-10; Кропивницький: «Моторком+» тел.: (096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: 
(032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: +38 (067) 181-18-55; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Прем’єра Авто» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» тел.: (048) 
710-55-55, 710-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33 33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: +38 (067) 570-90-
22; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 553-21-55; Черкаси: «Колос Авто» тел.: +38 (0472) 55-28-85; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.
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1)   Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 
з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації 
автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного 
обладнання  
(наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.

2)  Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно 
до чинного законодавства України.

3) Що настане раніше

РОКИ ГАРАНТІЇ (2) 
АБО 100 тис. км(3) 

ПРОБІГУ

ДВИГУН 2.0
КАБІНА ПОДВІЙНА
Пальне ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см3 1 996
Максимальна потужність, к.с. (кВт) 213 (157)
 на частоті (об/хв) 3 750
Крутний момент, Нм 500
 на частоті (об/хв) 1 750 - 2 000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 4/4
Стандарт токсичності Євро 6
Викиди СО2 277
КПП АВТО - 10 СТ.

Тип приводу 4х4 (2Н. 4Н, 4L) - повний привод з можливістю відключення 
переднього мосту та підключення пониженої передачі

Витрати пального 1

 комбінований цикл 10.5
Об'єм паливного баку, л 80
Динаміка розгону 0-100 км/год, с 10.5
Максимальна швидкість, (км/год) 170
 ПРОХІДНІСТЬ **
Дорожній просвіт (незавантажений), мм 283
Кут в'їзду (незавантажений) 32.5°
Кут з'їзду (незавантажений) 24°
Кут рампи (незавантажений) 24°
Максимальний кут косогору (незавантажений) 35°
Максимальна глибина броду, мм 850
 РОЗМІРИ
Загальна довжина, мм 5 363
Загальна ширина (зі складеними дзеркалами / з дзеркалами) мм 2 028 / 2 180
Максимальна загальна висота, мм 1 873
Колісна база, мм 3 220
Довжина вантажного відсіку (у нижній точці без захисної обшивки), мм 1 575
Ширина вантажного відсіку (у нижній точці без захисної обшивки), мм 1 560
Глибина вантажного відсіку (без захисної обшивки), мм 541
Ширина вантажного відсіку (між колісними арками без захисної обшивки), мм 1 139
Висота завантаження (незавантажений), мм 906
МАСА АВТОМОБІЛЯ RAPTOR
 Споряджена маса, кг 2 585
Вантажопідйомність, кг 545

Допустима маса причепа обладнаного гальмами (не обладнаного гальмами), кг 2500 (750)
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