
●  Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 30 грудня 2021 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 30,90 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.
AWD - повний привод

ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

FORD RANGER

 КАБІНА ПОДВІЙНА
2.0 EcoBlue (170 к.с.) Євро 6 AWD  Дизель  MT6 997 823*

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включаючи водія) 5

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1  XL+

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК 

Agate Black, Moondust Silver, Saber, Blue Lightning, Sea Grey, Diffused Silver 13 998*

БЕЗПЕКА
ABS - протиблокувальна система гальм ●

ESP - електронна програма стабілізації ●

ROM - система запобігання перекиданню ●

EBA - система екстреного гальмування ●

HLA - система допомоги під час початку руху вгору ●

TC - антипробуксовувальна система ●

TSC - система запобігання розхитуванню причепа ●

HDC - система допомоги під час спуску згори ●

Система попередження фронтальних зіткнень ●

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 ●

7 подушок безпеки (колін водія, штори, водія, переднього пасажира та передні бокові) ●

«Дитячі» замки задніх дверей ●

Іммобілайзер ●

Центральний замок з дистанційним керуванням ●

Сигналізація ●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Кондиціонер ●

Електричний підсилювач керма ●

Система Start-Stop (не пропонується з жовтня 2021 виробництва для АТ10) ●

Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості) ●

Блокування заднього диференціалу ●

Механічне регулювання сидіння водія у 4-х напрямках (вкл. регулювання підтримки попереку) ●

Підігрів передніх сидінь ●

Електросклопідйомники бокових вікон ●

Електрообігрів заднього скла ●

Електробігрів лобового скла ●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та підігрівом ●

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Передній бампер кольору кузова ●

Захисна метелева конструкція, що розташовано позаду кабіни ●

Декоративна решітка радіатора чорна ●

Зовнішні дзеркала чорного кольору ●

Дверні ручки чорного кольору ●

Галогенові фари головного світла ●

Денні ходові вогні ●

Задні бризковики ●

Шини 255/70R16, сталеві диски ø16 ●

Запасне колесо (сталевий диск ø16 для XL+) ●

Центральний стоп-сигнал ●

Зносостійке захисне оздоблення вантажного відділення ●

Такелажні петлі вантажного відділення ●

Кронштейни, що розташовано ззовні для кріплення вантажу ●

Бокові підніжки ●

Металеві захисти піддону картера двигуна, КПП та пластиковий паливного баку ●

ІНТЕР`ЄР
Підлокітник між передніми сидіннями двосекційний ●

Підлокітник центральний задніх пасажирів з підстаканниками ●

Оббивка сидінь тканинна ●

AM/FM магнітола, 4 динаміків, 3.5" дисплей - для Євро 6 XL+ ●

USB ●

Bluetooth ●
  






КАБІНА ПОДВІЙНА
ДВИГУН 2.0
Пальне ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см3 1 995
Максимальна потужність, к.с. (кВт) 170 (125)
 на частоті (об/хв) 3 750
Крутний момент, Нм 420
 на частоті (об/хв) 1 750 - 2 000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 4/4
Стандарт токсичності Євро 6
КПП МЕХ - 6 СТ.

ТИП ПРИВОДУ 4Х4 (2Н, 4Н, 4L) - ПОВНИЙ ПРИВІД З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДНЬОГО МОСТУ, ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ПОНИЖЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТА БЛОКУВАННЯ ЗАДНЬОГО МІЖККОЛІСНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ

Передавальне число 3.55
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО 1

Rомбінований (згідно методики NEDC) з Start/Stop, л/100 км 7.0
Об'єм паливного баку, л 80
ВИКИДИ СО2 1

Комбінований (згідно методики NEDC), г/км 175 - 183
ДИНАМІКА
Динаміка розгону 0-100 км/год, с 11.3
Максимальна швидкість, км/год 180
 ПРОХІДНІСТЬ2

Дорожній просвіт (незавантажений), мм 232
Кут в'їзду (незавантажений) 28°
Кут з'їзду (незавантажений) 27°
Кут рампи (незавантажений) 24°
Максимальний кут косогору (незавантажений) 35°
Максимальна глибина броду, мм 800
 РОЗМІРИ2

Загальна довжина, мм 5 282
Загальна ширина (без дзеркал / з дзеркалами), мм 1 867 / 2 163
Максимальна загальна висота (без навантаження), мм 1 815
Колісна база, мм 3 220
Звис передній, мм 913
Звис задній, мм 1 149
Максимальна довжина вантажного відділення (у нижній точці без/з 
захисної обшивки), мм 1613

Ширина вантажного відділення (у нижній точці без захисної 
обшивки), мм 1560

Глибина вантажного відділення (без захисної обшивки), мм 511
Ширина вантажного відділення (між колісними арками без захисної 
обшивки), мм 1139

Висота завантаження (без навантаження), мм 835 - 857
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м 12.7
МАСА АВТОМОБІЛЯ 3

Навантаження, кг 1077-874
 Споряджена маса (без урахування ваги водія 75 кг), кг 2193-2396
Повна маса, кг 3270
Допустима маса причепа обладнаного гальмами (без гальм), кг 3500 (750)
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Міжсервісний інтервал для євро 6 20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше) з щорічним 

обов’язковим технічним оглядом (ЩТО).

Гарантійний період4;5 Гарантія компанії ФОРД: 2 роки без обмеження за пробігом. Спеціальна продовжена 
гарантія: 12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію 
на наступний день після завершення дії гарантії ФОРД, відлік пробігу від дати придбання).

Гарантія на кузов 7 Перфораційна гарантія (гарантія від наскрізної корозії): 12 років. Гарантія на 
лакофарбове покриття: 24 місяці від дати придбання без обмеження пробігу.

FORD RANGER

1 NEDC – метод лабораторних вимірювань.  Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європей-
ських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплекта-
ції автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкцій тощо), дорожніх умов, стиля керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. 
Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля.

2Усі розміри та геометричні параметри допускають відхилення від заявлених при виробництві та враховують лише базові комплектації автомобілів без додаткового обладнання.
3Всі значення спорядженої маси, навантаження, що наведено вище - є орієнтовними.
4Під 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. Див. "Сервісну книжку".
5 Що настане раніше
6 Форд Асистанс - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній 
дилерській мережі «Форд» (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів») 

7  Від дати придбання (Див. "Сервісну книжку")

6)

7)

4)

5)
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Цинкове 
покриття

Фосфатне 
покриття

Електрофоретичне
покриття

Ґрунтувальний 
шар Верхній шар Прозоре 

покриття


