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VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.

Links: Het getoonde model is een Super Cab Wildtrak in Sabre
Orange metallic carrosseriekleur (optie).

Boven: Het getoonde model is een Regular Cab (niet in NL) XL in
Diffused Silver metallic carrosseriekleur (optie).
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Boven: Het getoonde model is een Double Cab Raptor (niet in
NL) in Ford Performance Blue metallic carrosseriekleur (optie).

Scan de QR-code om extra content te bekijken.
Bekijk Ford's opmerkelijke geschiedenis in actie.
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Jouw competente partner

Het getoonde model is een Wildtrak Double Cab in Moondust Silver metallic carrosseriekleur.
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De nieuwe
Ford Ranger
Robuust en competent
De nieuwe Ranger is hier. Hij is robuust, competent en klaar voor elke klus. Met
zijn nieuwe opvallende design, zijn krachtige en zuinige motoren, slimmere
state-of-the-art technologieën en veiligheid is de meest verkochte pick-up* in
Europa nu nog beter geworden.

*Op basis van de meest recent beschikbare gegevens van eind juni 2018 omtrent de 20
Europese hoofdmarkten waar Ford door nationale verkoopbedrijven vertegenwoordigd
wordt. De betreffende 20 Europese markten zijn: België, Denemarken, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en
Zwitserland.

Het getoonde model is een Double Cab Wildtrak in Sabre
Orange metallic carrosseriekleur (optie).
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Rondom jou
ontworpen
Verfijning en vakmanschap komen prachtig samen in de nieuwe Ford Ranger.
Wat je bestemming ook is en met wie je ook rijdt, in het verbeterde interieur
word je beloond met de luxe en stijl van een SUV.

De fraai vormgegeven en volop steun biedende stoelen in de Wildtrak
(getoond) zijn gedeeltelijk met leer bekleed en voorzien van een in reliëf
uitgevoerd Wildtrak logo. Daarnaast zorgt de in 8 richtingen elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel ervoor dat je altijd comfortabel zit.

Het doordachte ontwerp van de nieuwe Ranger biedt een schat aan
geavanceerde functies, technologieën en strekt zich uit tot het nieuwe
FordPass Connect modem*, Ford SYNC 3 met 8" kleuren-touchscreen en
navigatie* om je door de meest veeleisende werkdagen te leiden.

*Beschikbaarheid afhankelijk van serie.

Het getoonde model is een Double Cab Wildtrak in Mettle in Ebony/Journey Grain leer in
Ebony (standaard)(achterbank niet in NL).
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Opgewassen tegen
elke uitdaging
Als je wilt dat het goed gebeurt, laat je Ranger het dan doen. Met een
uitstekende combinatie van vierwielaandrijving, een indrukwekkend vermogen
en ontzagwekkende grip, gecombineerd met een maximaal aanhangergewicht
van 3.500 kg, is de nieuwe Ranger zo capabel, dat je jezelf eraan moet
herinneren dat je eigenlijk een volledig beladen aanhanger trekt. Het nieuwe
model behoudt zijn uitzonderlijke waadcapaciteit - de nieuwe Ranger is
ontworpen om door water met een diepte van maximaal 800 mm te rijden
- en dat kan het verschil maken tussen de bestemming bereiken of niet.

Raadpleeg altijd het instructieboekje voor off-road rijden. Volg alle wetten en rijdt op aangewezen off-road paden en
recreatiegebieden. Zorgvuldigheid is vereist bij het rijden door water en snelheidsniveaus moeten worden verminderd. Wanneer
een aanhanger is gekoppeld, is het belangrijk dat deze voldoende massa heeft om tractie op alle wielen te garanderen.

Het getoonde model is een Regular Cab (niet in NL) XL in Diffused Silver metallic
carrosseriekleur (optie).
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Raptor, de ultieme
Ranger
De sensationele nieuwe Ford Ranger Raptor is de meest robuuste en best
presterende Ranger ooit. Een combinatie van hogesnelheidsprestaties en
betrouwbare, zelfverzekerde kracht, en speciaal door Ford Performance
ontwikkeld voor de echte off-road liefhebber.

De Ranger Raptor wordt aangedreven door een nieuwe 2.0L Ford EcoBlue
Bi-Turbo dieselmotor. Deze motor genereert 213 pk (157 kW), een machtig
koppel van 500 Nm en drijft het vierwielaandrijfsysteem aan via een nieuwe
10-traps automatische transmissie, die er altijd voor zorgt dat op het juiste
moment de juiste versnelling ingeschakeld is.

Het unieke, supersterke en verstevigde chassis is opgewassen tegen veeleisend
off-road rijden en maakt gebruik van hoogwaardig, laaggelegeerd staal om de
straffen te verduren die door de meest meedogenloze omgevingen worden
opgelegd.

De uit de racerij overgenomen off-road FOX Pro wielophanging is ontworpen
om angstaanjagend terrein op hoge snelheid aan te pakken en heuvels en
rijsporen glad te strijken terwijl je de complete controle en alle comfort
behoudt.

Het getoonde model is een Double Cab Raptor (niet in NL) in
Ford Performance Blue metallic carrosseriekleur (optie).
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Neem de controle
over
De bestuurdersstoel van de nieuwe Ranger plaatst je in een stevige en
meesterlijke rijpositie. Nooit eerder heb je een beter rijgevoel gehad en heb je je
zo in controle gevoeld. Ieder aspect van het interieur wijst in de richting van een
krachtige samenvoeging van sportiviteit en comfort van het hoogste niveau.

De van polstering voorziene sportstoelen voorin zijn speciaal ontworpen voor
ondersteuning bij off-road rijden met hoge snelheid en beschikken over
technisch suède-materiaal voor meer grip. Het exclusieve blauwe stiksel en de
leeraccenten sieren het hele interieur. Zelfs het met geperforeerd leer beklede
stuurwiel is speciaal ontworpen met een middenmarkering, een Raptor logo en
is voorzien van uit de racerij overgenomen magnesium schakelpeddels voor als
je liever handmatig wilt schakelen.

De Raptor beschikt ook over het nieuwe Terrain Management System met zes
selecteerbare rijstanden waarmee het vermogen geoptimaliseerd kunnen
worden om alle terreinen en rijomstandigheden de baas te kunnen.

Vanaf nu zie je elke weg en elke rit uit een geheel nieuw perspectief.

Het getoonde model is een Ranger Raptor met 10-traps automatische transmissie
(standaard).
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Indrukwekk-
end
trekvermogen
Wanneer het om het trekken van zware ladingen gaat, komt de nieuwe Ranger
echt tot zijn recht. Met een bruto laadvermogen van meer dan 1 ton en een
trekvermogen van 3.500 kg*, kun je de moeilijkste taken aannemen en de
omvangrijkste ladingen trekken. Het Trailer Sway ControlØ1)-systeem van de
Ranger zorgt voor nog meer vertrouwen en is ontworpen om slingeren van de
aanhanger vast te stellen en de snelheid van de auto te verlagen, zodat het
trekken van de aanhanger gecontroleerder verloopt. Het systeem remt de auto
af door de remmen te bedienen en indien nodig het motorkoppel te verlagen
(standaard, maar geactiveerd met de optionele Ford trekbevestiging voor
aanhangers).

*Raptor laadvermogen 620 kg, trekvermogen 2.500 kg.
ØMaakt gebruik van sensoren.
1)Veiligheidsvoorziening.
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Vooruit
denken
De slimme technologieën van de nieuwe Ranger zijn ontworpen om iedere rit
makkelijker en veiliger te maken. Pre-Collision AssistØ2) met
voetgangersdetectie monitort je afstand tot andere voertuigen en voetgangers
(zelfs in het donker) en kan je waarschuwen voor een eventuele botsing. Indien
je niet reageert op de waarschuwingssignalen van het systeem, laadt Active
BrakingØ2) het remsysteem voor om maximale effectiviteit te verkrijgen
wanneer geremd wordt. Als het systeem vaststelt dat een botsing dreigt, kan
Active Braking automatisch de remmen bedienen om de impact van een
frontale botsing te verminderen of, in sommige gevallen, geheel weg te
nemen. (optie op Limited en Wildtrak en onderdeel van het Adaptive Cruise
Control-systeem)

ØMaakt gebruik van sensoren.
2)Driver assistance-functie.
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Waar de weg ook heen leidt
De Ford Ranger heeft een lang gevestigde reputatie als een van de meest competente pick-ups in zijn klasse. Met
zijn vierwielaandrijfsysteem met Roll Stability Control en Traction Control - als aanvulling op een elektronisch
sperdifferentieel op de achteras - is de veelzijdige en betrouwbare nieuwe Ranger perfect voor een veeleisende
werkweek, gevolgd door een avontuurlijk weekend off-road.

10-traps automatische transmissie
Een nieuwe, toonaangevende 10-traps automatische
transmissie zorgt ervoor dat altijd de juiste versnelling
ingeschakeld wordt (standaard op Wildtrak en Raptor en als
optie verkrijgbaar op XLT en Limited).

Elektronisch overschakelen tijdens het rijden
Schakel van tweewielaandrijving op vierwielaandrijving
over - en weer terug - met het  omzetten van een enkele
schakelaar tijdens het rijden.
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Het getoonde model is een Double Cab Wildtrak in Moondust Silver metallic carrosseriekleur (optie).
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Het getoonde model is een Double Cab XLT in Moondust Silver metallic carrosseriekleur (optie).

Geavanceerde functies die jouw
werkdag makkelijker maken
De nieuwe Ranger is leverbaar met een nog uitgebreidere reeks functies voor de veiligheid en ter assistentie van
de bestuurder om de dag veilig en soepel door te komen. Je kunt er altijd op vertrouwen dat de nieuwe Ranger de
helpende hand biedt, of je nu hard werkt of doet alsof je hard werkt.

ØMaakt gebruik van sensoren.
2)Driver assistance-functie.

Achteruitrijcamera met Trailer Hitch Assist
Schakel de achteruitversnelling van de Ranger in en het beeld
van de achteruitrijcamera wordt automatisch weergegeven op
het multifunctionele scherm. Markeringslijnen over het
camerabeeld geven de richting aan waarin de auto rijdt.
(standaard op Limited en Wildtrak)

Hill Start AssistØ2)

Voorkomt dat je op een helling achteruit rolt wanneer je je voet
van het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst. Het
systeem werkt in de versnellingen vooruit en achteruit, en is
dus ideaal bij het slepen of trekken van zware lasten
(standaard).
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Technologie om vooruit te kijken
De nieuwe Ford Ranger introduceert een uitgebereidere reeks geavanceerde functies dan welke Ford pick-up dan
ook. Deze innovatieve technologieën worden ondersteund door een camera voorin en sensoren die de omgeving
rondom de auto en de weg voor je scannen om jou en degenen rondom je te helpen. Wanneer je jouw nieuwe
Ranger wilt parkeren, kan Active Park Assist een geschikte parkeerplek vinden en de auto automatisch in- en
uitparkeren terwijl je de pedalen en versnellingshendel bedient (optie).

ØMaakt gebruik van sensoren.
1)Veiligheidsvoorziening.
2)Driver assistance-functie.

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)Ø1)

Het systeem registreert wanneer je van de gekozen lijn afwijkt
en zal proberen je in het juiste spoor te houden door
automatisch het rem- en motorvermogen aan te passen.
Traction ControlØ1) voorkomt het overmatig spinnen van de
wielen en biedt de best mogelijke grip door voortdurend te
controleren hoeveel vermogen er naar de afzonderlijke wielen
gaat (standaard).

VoetgangersdetectieØ2)

De voetgangersdetectie monitort je afstand tot andere
voertuigen en voetgangers (zelfs in het donker) en kan je
waarschuwen voor een eventuele botsing.

Het getoonde model is een Double Cab Wildtrak in Sabre Orange metallic carrosseriekleur (optie).
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SYNC 3 functies

■ Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met eenvoudige gesproken
commando's

■ Hoor hoe het systeem je tekstberichten hardop voorleest
■ Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance† inzittenden een noodoproep te plaatsen

om de noodhulpdiensten in hun eigen taal te informeren over de locatie van de auto
■ Houd de controle over SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay

en Android Auto ervoor zorgen dat je door je smartphone kunt navigeren via het
SYNC 3 home scherm, alsof het je smartphone is

■ Het kleuren-touchscreen ondersteunt multi-touch ‘veeg’- en ‘knijp’-gebaren, en je
kunt applicatiepictogrammen en achtergrondbeelden rangschikken op dezelfde
manier als op je tablet of smartphone

Verkrijg toegang tot extra functies via jouw smartphone met de
FordPass-app.

■ Selecteer points-of-interest op je route. FordPass verstuurt deze locaties naar je
SYNC 3 navigatie wanneer je via AppLink verbinding maakt

■ Zoek naar tankstations op merk of brandstoftype en vergelijk prijzen (niet in
Nederland)

■ Zoek naar beschikbare parkeerplaatsen en controleer kosten, openingstijden en
beoordelingen

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 integreert naadloos met jouw smartphone, zodat je over alles de controle hebt, van telefoongesprekken en sms’jes tot muziek en satellietnavigatie - allemaal via
het 8 inch touchscreen of  door middel van eenvoudig gesproken commando’s. De kaartupdates zijn vanaf de datum van eerste registratie bepaalde tijd gratis en zorgen ervoor
dat je op de juiste weg blijft en op tijd arriveert.

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van je
telefoon

N.B.: Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, waarmee datakosten gepaard gaan. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto
beschikbaar zijn, kun je de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto raadplegen voor de meest actuele informatie.
†Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van
de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.
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Voor het eerst kunnen jij en je Ford naadloos verbonden blijven, waar je je ook bevindt. Het FordPass Connect-modem en de
FordPass-app bieden samen namelijk een hele reeks aan voorzieningen, ontworpen om elke rit makkelijker te maken.

FordPass Connect* helpt je een hoop tijd en gedoe te besparen en geeft je
daarnaast een gerust gevoel.

■ Live Traffic** voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. De technologie past de aanbevolen route vervolgens aan op
basis van de verkeersomstandigheden en zorgt ervoor dat je meer ontspannen en
op tijd op je bestemming aankomt

■ Wifi aan boord*** - ontvang tot 4G Wifi voor maximaal tien apparaten, zodat jij
en je passagiers van dezelfde connectiviteit kunnen genieten als thuis

FordPass App biedt nog meer mogelijkheden indien je jouw smartphone hieraan
koppelt via de FordPass-app, zodat je toegang tot een groot aantal functies krijgt.

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto vergrendeld is of om iemand
toegang tot je auto te verlenen terwijl je ergens anders bent

■ Controleer je brandstofpeil, de kilometerstand en de bandenspanning, allemaal
met behulp van je telefoon

■ Vind de weg terug naar je geparkeerde auto op een kaart
■ Ontvang meer dan 150 waarschuwingsmeldingen over de staat van je auto op je

smartphone

Moeiteloze connectiviteit

*FordPass Connect is een standaard functie op Limited, Wildtrak en Ranger Raptor, en een extra optie op XLT. Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen.
De technologie zal in 2018 beschikbaar worden gesteld in geselecteerde landen en de resterende landen zullen in 2019 volgen.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
***De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis trial met draadloze gegevens, die op het moment van activering begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3 GB aan data is gebruikt (wat het eerst voorkomt). Hierna is een Vodafone-abonnement vereist. Raadpleeg
de Vodafone-website voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2018 over de juiste hardware te beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking van de gegevens en
service is niet overal beschikbaar en er zijn misschien voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.
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Adaptive Cruise Control
Stel de gewenste snelheid in en
Adaptive Cruise Control handhaaft een
vooraf ingestelde afstand tot het
voertuig vóór je. Indien de sensoren
merken dat je voorganger vertraagt,
past de auto automatisch zijn snelheid
hierop aan. Wanneer het verkeer vóór je
weer doorstroomt, keert de auto terug
naar de ingestelde kruissnelheid (optie
op Limited, Wildtrak).

Ford Power startknop
Met het Ford KeyFree-systeem kunnen
portieren en bagageruimte vergrendeld
en ontgrendeld worden en kan de motor
gestart worden zonder de sleutels uit
je zak of tas te halen. De passieve
sensor in de auto registreert binnen een
radius van 1,2 meter dat je de auto
nadert (standaard op Limited, Wildtrak
en Raptor).

Traffic Sign Recognition
Leest automatisch standaard
snelheidsborden en geeft de
aangegeven maximum snelheid in het
instrumentenpaneel weer (standaard
op Limited, Wildtrak en Raptor).

Parkeerafstandsensoren
De parkeerafstandsensorsen vóór en
achter zijn ontworpen om je bij het
parkeren met geluidssignalen te helpen.
Sensoren aan de voor- en achterkant
van de wagen, die worden geactiveerd
bij snelheden van minder dan 8 km/uur,
detecteren obstakels en geven een
hoorbare waarschuwing als de wagen
een hindernis nadert (standaard op
Limited en Wildtrak).

Innovatieve technologieën
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Active Park Assist
Helpt je bij fileparkeren. Eenmaal
geactiveerd, parkeert het systeem de
auto automatisch in, terwijl je de
pedalen bedient. Het kan zelfs
uitparkeren wanneer je ingeparkeerd
staat (optie).

Lane-Keeping System
Het Lane-Keeping System (Lane-
Keeping Alert en Lane-Keeping Aid)
maakt gebruik van een voorwaarts
gerichte camera om te detecteren of je
onbedoeld je rijstrook verlaat. Lane-
Keeping Alert waarschuwt je vervolgens
door middel van trillingen in het
stuurwiel en de weergave van een
visuele waarschuwing. Als je traag of in
het geheel niet reageert, kan Lane-
Keeping Aid stuurkoppelhulp verlenen
om je te helpen terug te sturen naar de
juiste rijstrook (standaard op Limited,
Wildtrak en Raptor).

Vermogensomzetter
Daarnaast ondersteunen slimme
extra's, zoals een 230-volts stopcontact
- van onschatbare waarde als je een
elektrisch stuk gereedschap onderweg
moet opladen - je activiteiten op een
nuttige wijze.

Airconditioning met
dubbele elektronische
automatische
temperatuurregeling
(DEATC)
De DEATC-airconditioning van de
Ranger kan afzonderlijk voor de
bestuurder en de voorste inzittende
worden afgesteld, met een maximaal
verschil van 4 graden tussen beide
zijden (standaard op Limited, Wildtrak
en Raptor, optie op XLT).
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Series
Kies de Ranger die bij je past
Leverbaar in een reeks unieke individuele uitvoeringen en carrosserieversies. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, er is een nieuwe Ford
Ranger die precies bij je past.

XL XLT

De duurzame en stijlvolle XL- en XLT-uitvoeringen van de nieuwe Ranger combineren een zelfbewust design met robuuste,
hardwerkende kracht.
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Limited

Raptor

Wildtrak

De opvallende nieuwe Ranger Raptor is de meest robuuste en best presterende versie die tot nu toe is gebouwd - een
echte zandracer en off-roader voor een extreme levensstijl.

De luxe modellen van de nieuwe Ranger bieden superieure niveaus van verfijning en comfort, met premium materialen, nieuwe
technologieën en unieke styling-elementen.
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XL
Belangrijkste
exterieurkenmerken
■ 16" stalen velgen
■ Voorbumper in carrosseriekleur
■ Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels
■ Noodstopbekrachtiging
■ Intelligent Speed Assist/Traffic Sign

Recognition
■ Lane-Keeping System
■ Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)
■ Automatische voorruitwissers met variabel

interval
■ Ford Easy Fuel tankdoploos

brandstofvulsysteem
■ Onderrijbeveiligingsstang
■ Spatlappen achter

Belangrijkste
interieurkenmerken
■ Automatisch start/stop-systeem
■ Quickclear verwarmbare voorruit 
■ Handmatig bediende airconditioning
■ Cruise control
■ Radio met Bluetooth®, USB- en AUX-

aansluitpunten
■ Elektronisch overschakelen tijdens het

rijden (4x4)
■ Elektrisch bediende voorportierruiten met

auto-down functie voor
bestuurdersportierruit

■ In 6 richtingen elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met lendensteun

■ Tweede elektrische aansluiting in
instrumentenpaneel

Het getoonde model is een XL Double Cab in Frozen White effen lakkleur.

Ford Easy Fuel tankdoploos
brandstofvulsysteem
Geen vuile handen meer door smerige
benzinedoppen. En daarnaast zorgt Ford Easy
Fuel met zijn unieke beveiliging ervoor dat
niemand ooit nog de verkeerde brandstof
tankt (standaard).

12 V aansluitpunt achter
Daarnaast ondersteunen slimme extra's,
zoals een 12-volts stopcontact - van
onschatbare waarde als je een elektrisch stuk
gereedschap onderweg moet opladen - je
activiteiten op een nuttige wijze.

Carrosserie-uitvoeringen
Super Cab 4x4

Motoren
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 pk)

Transmissie
6 versnellingen, handgeschakeld
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N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor
Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de
betreffende eigenaars.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie
die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele
telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met
het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt
vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere
Europese landen.

XLT
Exterieurdetails, extra t.o.v.
XL
■ 16" lichtmetalen velgen     
■ Spiegelkappen en portiergrepen met

chroomafwerking
■ Grille met chroomafwerking
■ Onderrijbeveiligingsstang achter in chroom
■ Kunststof gegoten treeplanken
■ Mistlampen vóór
■ Laadbakbekleding met 12 V-aansluiting
■ Elektrische vergrendeling van achterklep
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels
■ Automatische koplampen en ruitenwissers

met regensensor

Interieurdetails, extra t.o.v. XL
■ Radio/cd/DAB met 4.2" TFT-scherm,

Bluetooth®- en USB-connectiviteit, SYNC
met Voice Control, AppLink en Emergency
Assistance*

■ Met leer bekleed stuurwiel met
afstandsbediening voor audiosysteem

■ Automatisch dimmende binnenspiegel
■ Plafondconsole
■ Zonnekleppen met verlichte make-

upspiegel

Het getoonde model is een XLT Double Cab in Sea Grey metallic carrosseriekleur (optie).

Mountain Top Industries® rolafsluiting
Vergrendelbare aluminiumrolafsluiting biedt
bescherming voor je gereedschap of lading
(optie).

Elektronisch overschakelen tijdens het
rijden

Schakel van tweewielaandrijving op
vierwielaandrijving over – en weer terug –
met het  omzetten van een enkele schakelaar
tijdens het rijden.

Carrosserie-uitvoeringen
Super Cab 4x4

Motoren
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 pk)

Transmissies
6 versnellingen, handgeschakeld

10 versnellingen, automatisch
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N.B.: Automatisch start/stop-systeem voor 2.0 EcoBlue TDCi
157 kW (213 pk) handgeschakeld verkrijgbaar op auto's
geproduceerd vanaf november 2019.

Limited
Exterieurdetails, extra t.o.v.
XLT
■ 17" Silver lichtmetalen velgen      
■ Keyless entry
■ Achteruitkijkcamera
■ Parkeersensoren voor en achter
■ Bi-Xenon koplampen met LED

dagrijverlichting
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels met
trottoirverlichting

■ EasyLift achterklep
■ Chromen sportstang

Interieurdetails, extra t.o.v.
XLT
■ Ford Power startknop
■ SYNC 3 met 8" touchscreen, Apple Carplay

en Android Auto
■ Leren interieur 
■ Vloermatten met Ranger logo
■ Vermogensomzetter

Het getoonde model is een Limited Double Cab in Copper Red metallic carrosseriekleur (optie).

17" Panther Black lichtmetalen velgen
17" x 8" Panther Black lichtmetalen velgen
(voorzien van 265/65 R17 banden). (optie)

Ford Power startknop
Ford KeyFree-systeem met Ford Power
motorstartknop.

Carrosserie-uitvoeringen
Super Cab 4x4

Motoren
Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 pk)

Transmissie
6 versnellingen, handgeschakeld

10 versnellingen, automatisch
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Wildtrak
Exterieurdetails, extra t.o.v.
Limited
■ 18" lichtmetalen velgen      
■ Kunststof gegoten treeplanken met

titaniumeffect inzetstukken
■ Aërodynamische sportstang met

geïntegreerde laadbakverlichting
■ Grille en portierhandgrepen met

titaniumeffect en stalen opstap achter
■ Dakrails met aluminiumafwerking
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en

inklapbare buitenspiegels met
titaniumeffect, trottoirverlichting en
richtingaanwijzers

Interieurdetails, extra t.o.v.
Limited
■ SYNC 3 met 8" touchscreen en navigatie
■ Gedeeltelijk leren bekleding met nieuw

design
■ Vloermatten met Wildtrak logo
■ Ambient interieurverlichting

Het getoonde model is een Wildtrak Double Cab in Shadow Black mica carrosseriekleur.

Achteruitkijkcamera2)

Zodra de achteruitversnelling wordt
ingeschakeld, verschijnt het beeld van de
achteruitrijcamera automatisch in het Ford
SYNC 3 touchscreen. Markeringslijnen over
het camerabeeld geven de richting aan
waarin de auto rijdt (standaard).
2)Driver  assistance-functie.

Twee USB-poorten
Beluister en bedien je geheugenstick of
digitale muziekspeler met USB-aansluiting
via het audiosysteem van de Ford Ranger.

Carrosserie-uitvoeringen
Super Cab 4x4

Motoren
Diesel
2.0L EcoBlue 157 kW (213 pk)

Transmissie
10 versnellingen, automatisch
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Raptor
Belangrijkste
exterieurkenmerken
■ Unieke 17" lichtmetalen wielen met

all-terrain banden
■ Unieke Raptor frontgrille
■ Verbrede binnenschermen vóór en achter

met 150 mm grotere spoorbreedte
■ Aërodynamische sportstang met

geïntegreerde laadbakverlichting
■ Unieke voor- en achterbumpers
■ Aluminium beschermplaat vóór
■ FOX Pro schokdempers met

positiegevoelige demping
■ Geventileerde schijfremmen vóór en achter
■ Vier off-road trekhaken
■ Versterkte lichtmetalen treeplanken
■ Laadbakrolafsluiting en draagbalken
■ Trekhaak

Belangrijkste
interieurkenmerken
■ Unieke Raptor suède bekleding met

verwarmbare en elektrisch verstelbare
stoelen

■ Uniek met geperforeerd leer bekleed
sportstuur wiel met middenmarkering en
Raptor logo

■ Uniek instrumentenpaneel
■ Terrain Management System met zes

selecteerbare rijstanden
■ FordPass Connect boordmodem
■ SYNC 3 met 8" touchscreen en navigatie

 Het getoonde model is een Raptor Double Cab in Ford Performance Blue metallic carrosseriekleur
(optie).

FOX Pro wielophanging en
motorbescherming
Ontworpen om de off-road prestaties van de
Ranger Raptor verder te verbeteren.

Unieke voorstoelen
Volop steun biedende sportstoelen met uniek
'Raptor' logo.

Badges
■ Raptor Splash-sticker voor achterklep

en zijkant achterzijde

Carrosserie-uitvoering
Double Cab 4x4 (niet in NL)

Motor
Diesel
2.0L EcoBlue 157 kW (213 pk)

Transmissie
10 versnellingen, automatisch
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Kleuren en bekleding
Kies de kleur en
bekleding die het 
beste past bij je
persoonlijkheid.

1. XL
Inzetstuk: Circuit stof in Ebony
Kussen: Pulse stof in Ebony

2. XLT
Inzetstuk: Penta stof in Ebony
Kussen: Catalyst stof in Ebony

3. Limited
Inzetstuk: Soho Grain leer in Ebony
Kussen: Soho Grain leer in Ebony

4. Wildtrak
Inzetstuk: Mette stof in Ebony
Kussen: Journey Grain leer in Ebony

5. Raptor
Inzetstuk: Premium leer in Ebony
Kussen: Soho Grain leer in Ebony

1.

4.

2.

5.

3.
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Frozen White
Effen carrosseriekleur

Moondust Silver
Metallic carrosseriekleur*

Blue Lightning
Metallic carrosseriekleur*

Colorado Red
Effen carrosseriekleur

Diffused Silver
Metallic carrosseriekleur*

Sea Grey
Metallic carrosseriekleur*

Shadow Black
Mica carrosseriekleur

Copper Red
Metallic carrosseriekleur*

Conquer Grey
Effen carrosseriekleur
(alleen Ranger Raptor)

Sabre Orange
Metallic carrosseriekleur*
(alleen Wildtrak)

Ford Performance Blue
Metallic carrosseriekleur*
(alleen Ranger Raptor)

Zink-coating Fosfaat-coating Elektrostatisch
aangebrachte coating

Primer Topcoating Transparante coating

N.B.: De gebruikte afbeeldingen dienen alleen ter illustratie van carrosseriekleuren en komen mogelijk niet overeen met het beschreven voertuig. Kleuren en bekleding in deze brochure kunnen van de werkelijke kleuren afwijken als gevolg van beperkingen van het gebruikte
drukprocedé.
*Metallic- en mica-carrosseriekleuren zijn als optie tegen meerprijs leverbaar.

12 jaar garantie tegen doorroesten
De Ford Ranger dankt zijn duurzame exterieur aan een grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe
materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat hij zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik behoudt.
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Accessoires
Vaste tonneau cover
Deze tonneau cover is gemaakt van
ultrasterk geëxtrudeerd aluminium en
beschikt over een hoogwaardig
dubbelwerkend vergrendelmechanisme
dat de laadruimte compleet afsluit en
zo een uitstekende bescherming biedt
voor jouw gereedschap, apparatuur of
waardevolle spullen (standaard op
Raptor, optie en accessoire op andere
uitvoeringen).

Dwarsdragers, voor tonneau cover,
vergrendelbaar
Aerodynamisch gevormde
aluminiumprofielen, geschikt voor alle
hulpstukken, zoals fietsdragers en
skidragers enz. Alleen in combinatie met
een tonneau cover (accessoire).

Thule®+ dakdrager
De dakdragers zijn de basis voor
verschillende daktransportsystemen.
De dakdragers kunnen worden verlengd
met een extra stang voor extra
stabiliteit (accessoire).

Achterklepdemper
De Rival®+ achterklepdemper soft-
release functie voorkomt openslaan van
de achterklep en maakt eenvoudig
hands-free openen mogelijk
(accessoire). 

ClimAir® windgeleiders
Hiermee kan er zelfs als het tijdens het
rijden licht regent of sneeuwt met open
voor- en achterportierruiten frisse lucht
de auto in gelaten worden (accessoire).

All-weather vloermatten
De all-weather vloermatten met
opstaande randen en Ranger logo zijn
perfect op maat gemaakt en
beschermen het interieur tegen vuil en
vocht. De bestuurdersmat is stevig
rechtstreeks bevestigd aan de vloer om
slippen te helpen voorkomen
(accessoire).
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+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.
Ga voor meer accessoires naar de online accessoire catalogus op www.ford-accessories.com
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto’s – naar www.fordlifestylecollection.com
*Verkrijgbaar op voertuigen geproduceerd vanaf november 2019.

Mountain Top® zachte tonneau cover
Makkelijk te openen en te sluiten met een
stalen tonneau-boog om water eraf te laten
lopen (accessoire).

Systeem met harde tonneau cover
Dit eenvoudig te monteren vergrendelbare
systeem met harde cover biedt extra
laadruimtebescherming voor waardevolle
spullen die worden vervoerd (optie en
accessoire).

Hardtop, met of zonder ruiten
Alleen voor Dubbele cabines. Deze stevige en
vergrendelbare cover is in elke
carrosseriekleur beschikbaar (accessoire op
de XL, XLT en Limited).

Beschermplaten voor onderzijde
Robuuste, roestbestendige aluminum
beschermplaten ter bescherming
tijdens zwaar en offroad gebruik. Kan
gemakkelijk verwijderd worden tijdens
een onderhoudsbeurt. Verkrijgbaar voor
de motor en transmissie, evenals voor
de brandstoftank (optie en accessoire).

Brink®+ trekhaak
De vaste trekhaak biedt extra
vervoersmogelijkheden tot een
sleepgewicht van maximaal 3500 kg,
afhankelijk van de gekozen motorisering
(accessoire).
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Wij houden jouw
bedrijf in beweging
In een Ford Transit
Centrum ontdek je de
waardevolle voordelen
van FORD SERVICE
FORD SERVICE is speciaal ontwikkeld om
bedrijfskosten laag en jou op de weg te houden.
Onze slimme, betaalbare producten en diensten,
uitgevoerd door specialisten zijn verkrijgbaar via het
Ford Transit Centrum, ons gespecialiseerde
dealernetwerk voor bedrijfswagens.

FORD SERVICE
Efficiency, nauwkeurigheid en gemak staan centraal in de
servicebelofte van FORD SERVICE voor bedrijfswagens.
Of het nu om service, onderhoud of reparatie gaat, je bent
bij Ford aan het juiste adres.

■ Ruime openingstijden
■ Service terwijl je wacht
■ Voorrang bij het onderhoud van je voertuig
■ Gelijkwaardig vervangend vervoer*
■ Originele Ford kwaliteitsonderdelen
■ Snelle en nauwkeurige Ford diagnoses
■ Een landelijk netwerk van gespecialiseerde Transit

Centrum- dealers
■ Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten op jouw

activiteiten
■ Speciaal opgeleide monteurs om aan de hoogste

technische en kwaliteitsstandaarden te voldoen
■ Ford Video Check – een video van de geadviseerde

werkzaamheden aan jouw Ford
■ Mogelijkheid tot FORD PROTECT Verlengde

Garantieverzekering
■ Gratis 24/7 FORD ASSISTANCE Pechhulpservice in heel

Europa na onderhoud

FORD PROTECT
Breid de standaardgarantie van twee jaar uit tot maximaal
5 jaar en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden. FORD
PROTECT biedt een reeks belangrijke voordelen, zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke premies
■ Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie
■ Aangeboden door Allianz Global Assistance

FORD ASSISTANCE
Pechhulpservice
Voor iedere ondernemer zijn continuïteit en mobiliteit
cruciaal. Ford geeft je daarom pechhulpservice in heel
Europa, geldig tot de eerste voorgeschreven officiële Ford
Onderhoudsbeurt.

De Ford dealer verlengt jouw Ford Assistance
Pechhulpservice namelijk gratis bij iedere officiële Ford
Onderhoudsbeurt.**

*Vervangend vervoer op gelijkwaardige basis geldt niet voor gespecialiseerde of omgebouwde bedrijfswagens.
**niet van toepassing in combinatie met Ford Motorcraft Service.

FORD SERVICE
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Wij houden jouw
bedrijf in beweging
In een Ford Transit
Centrum ontdek je de
waardevolle voordelen
van FORD SERVICE
FORD SERVICE is speciaal ontwikkeld om
bedrijfskosten laag en jou op de weg te houden.
Onze slimme, betaalbare producten en diensten,
uitgevoerd door specialisten zijn verkrijgbaar via het
Ford Transit Centrum, ons gespecialiseerde
dealernetwerk voor bedrijfswagens.

FORD SERVICE
Efficiency, nauwkeurigheid en gemak staan centraal in de
servicebelofte van FORD SERVICE voor bedrijfswagens.
Of het nu om service, onderhoud of reparatie gaat, je bent
bij Ford aan het juiste adres.

■ Ruime openingstijden
■ Service terwijl je wacht
■ Voorrang bij het onderhoud van je voertuig
■ Gelijkwaardig vervangend vervoer*
■ Originele Ford kwaliteitsonderdelen
■ Snelle en nauwkeurige Ford diagnoses
■ Een landelijk netwerk van gespecialiseerde Transit

Centrum- dealers
■ Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten op jouw

activiteiten
■ Speciaal opgeleide monteurs om aan de hoogste

technische en kwaliteitsstandaarden te voldoen
■ Ford Video Check – een video van de geadviseerde

werkzaamheden aan jouw Ford
■ Mogelijkheid tot FORD PROTECT Verlengde

Garantieverzekering
■ Gratis 24/7 FORD ASSISTANCE Pechhulpservice in heel

Europa na onderhoud

FORD PROTECT
Breid de standaardgarantie van twee jaar uit tot maximaal
5 jaar en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden. FORD
PROTECT biedt een reeks belangrijke voordelen, zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke premies
■ Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie
■ Aangeboden door Allianz Global Assistance

FORD ASSISTANCE
Pechhulpservice
Voor iedere ondernemer zijn continuïteit en mobiliteit
cruciaal. Ford geeft je daarom pechhulpservice in heel
Europa, geldig tot de eerste voorgeschreven officiële Ford
Onderhoudsbeurt.

De Ford dealer verlengt jouw Ford Assistance
Pechhulpservice namelijk gratis bij iedere officiële Ford
Onderhoudsbeurt.**

*Vervangend vervoer op gelijkwaardige basis geldt niet voor gespecialiseerde of omgebouwde bedrijfswagens.
**niet van toepassing in combinatie met Ford Motorcraft Service.

FORD SERVICE
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Afmetingen
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www
Volledige details en specificaties (niet opgenomen

in de gedrukte brochure)
Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve

brochure voor de volledige details en specificaties. Deze kunnen
gedownload worden via www.ford.nl of scan de QR-code.

Regular Cab (niet in NL)

Super Cab 4x4

Double Cab (niet in NL)
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Efficiënt

Krachtig

2.0L Ford EcoBlue 125 kW (170 pk)
Deze nieuwe generatie Ford EcoBlue dieselmotor voor
de nieuw Ranger combineert een uitstekende
brandstofefficiency met uitstekende rij-eigenschappen
en verfijning. Zijn state-of-the-art design helpt de
verbruikskosten laag te houden zonder af te doen aan
laadvermogen of prestaties.
**Vanaf 182 g/km (125 kW/170 pk). NEDC testwaarden.

2.0L Ford EcoBlue 157 kW (213 pk)
BI-TURBO
De nieuwe Ford EcoBlue 157 kW (213 pk) dieselmotor
genereert een koppel van 500 Nm. Dit maakt hem tot
de ideale keuze voor het vervoeren van zware ladingen
en voor trekwerk, terwijl hij een uitstekende
brandstofefficiency levert (met een laag
gecombineerd verbruik vanaf 7,8 l/100km).
*Vanaf 205 g/km. NEDC testwaarden.

Vanaf

182 g/km**

Vanaf

205 g/km*157 kW
(213 pk)

420 Nm

500 Nm
Brandstof en verbruik
� � � ����������������������������
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125 kW
(170 pk)
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Haal het beste uit jouw nieuwe
Ford
We willen je helpen het beste uit jouw nieuwe Ford te halen. En om dat te doen, moet je weten hoezeer de auto is ontworpen voor veilig vervoer, zowel als het gaat om
laadvermogen als om laadvolume. Je Transit Centre kan je professioneel advies geven over belangrijke specificatieaspecten en je helpen de juiste wagen voor je budget
en zakelijke behoeften te vinden.

De Ford Ranger is bedoeld om vracht te vervoeren – veel
vracht.
Een nieuwe auto kiezen is een belangrijke beslissing waarbij
je op tal van factoren moet letten. Terwijl sommige aspecten,
zoals het kiezen van de meest geschikte uitvoering, het
vaststellen van het primaire gebruik en het bepalen van de
grootte van de laadruimte relatief eenvoudig zijn, zijn andere
aspecten als het berekenen van het laadvermogen
ingewikkelder.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen, moet je twee dingen
weten: het GVM (gross vehicle mass, maximaal toelaatbaar
totaalgewicht) (GVW) en de ledige massa ervan. Let op dat
het laadvermogen per serie en specificatie af-fabriek kan
verschillen.
GVW is het maximaal toelaatbaar gewicht van het voertuig
indien geladen en klaar om te vertrekken – dat is inclusief het
gewicht van het voertuig zelf, de extra uitrusting, bestuurder en
passagiers (uitgaande van een standaardgewicht van 75 kg/
persoon), vloeistoffen, voor 90% gevulde brandstoftank
(1 liter diesel = ongeveer 0,85 kg), optionele en aftermarket-
apparatuur, en lading.
Ledige massa is het gewicht van een voertuig uit de XL serie
volgens standaardspecificaties, zonder vloeistoffen, een lege
brandstoftank en zonder bestuurder, passagiers of lading.
Laadvermogen is het verschil tussen de twee.

Max. toelaatbaar totaalgewicht minus  ledige massa =
laadvermogen

Om je te helpen de juiste auto te kiezen, gaan we hier wat
dieper in op de factoren die het laadvermogen van een
voertuig kunnen beïnvloeden. Deze omvatten onder andere:

Bestuurder en passagiers
Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de
passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg
per persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet
worden meegeteld bij de massa ledig voertuig. Als er een
bestuurder of passagiers in de auto stappen, wordt het
laadvermogen lager.

In de fabriek aangebrachte opties
De meeste in de fabriek aangebrachte opties zullen van
invloed zijn op het laadvemogen van een auto. Airconditioning
maakt een voertuig bijvoorbeeld zo'n 18 kg zwaarder en
daardoor wordt het laadvermogen dienovereenkomstig
kleiner.
Jouw Transit Centre weet welke opties het massa ledig
gewicht van jouw auto hoger of lager kunnen maken.

Uitvoering
Alle ledige gewicht dat in deze brochure wordt genoemd, geldt
voor modellen uit de serie XL volgens standaardspecificaties,
tenzij anders aangegeven. De modellen uit hogere series zullen
in het algemeen meer wegen dan die uit de lagere series
vanwege de grotere hoeveelheid functies en apparatuur.

Fabricagetoleranties
Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen ervoor
dat naar alle waarschijnlijkheid geen twee voertuigen precies
hetzelfde wegen.

Accessoires en aftermarketconversies
Het is belangrijk dat je zorgvuldig nadenkt over wat je aan je
auto toevoegt nadat deze is geleverd. Alle aangebrachte
accessoires of aftermarketconversies aan de auto kunnen een
negatieve invloed hebben op het laadvermogen. Ga voor meer
informatie en advies naar jouw Transit Centre.
Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of
als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan
het maximum laadvermogen van de auto, is het raadzaam
advies te vragen bij jouw Transit Centre. Met hun
specialistische expertise en kennis kunnen zij je adviseren over
de exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw
individuele zakelijke behoefte en wensen te voldoen.

Configureer je pick-up
Ford Bedrijfswagens zijn leverbaar met een breed scala aan
standaardopties en extra opties. Jouw Transit Centre biedt
ondersteunin bij het specificeren van de juiste opties voor jouw
specifieke bedrijfsbehoeften en -wensen, inclusief technische
ondersteuning voor achteraf montage van specialistische
apparatuur en op- en ombouw.
N.B.: Technische informatie voor het op-  en ombouwen van jouw auto kun je online
vinden via de Body and Equipment Mounting Manual (BEMM) @etis.ford.com go to
>information >>vehicle conversions.

81e27ce17c3e46c5f798021efdcdf601-e89d10da075040edf5e2301500139d1a-00000_book.indb   48 30/05/2019   09:12:22

Gewichten en belasting

� �
��
���
��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��

�

��
��
��
�

��

�

��
��
�	
�

��
��
��
�

��

�

��

�
��
�	
�

�
��
���
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��

�

��
��

��
��
��
��

��

�

��
��

◆

�
��
���

�	
	�

��
�


��
�

��
��
��
�

��

�
�

��
��
��

��
���
��

��������� � � � � � �

���������������������������� � ������
�����	�
����� ��� � �� ���� ���� ���  ����

���������������������������� � ��������	���������� ���� � �� ���� ���� ���� ����

���������������������������� � ��������	���������� ���  � �� ���� ���� ��  ����
��������� ����������� ������������ � �������� ����������� ������������
�� ����	 ����� ����
�� ��� ��� ������������ ��� ������� ���� 	���������� �� �������� ��� � �������� ����������� ������������
�� ��� ������ ���������� ����������
� ��� ���
	��� �������� � ����� ��� �����		����� ������� 
���	������� �����	���� ����� ����� ��	������� �� ���������� ◆���� �����
� � 
�� ����
� ��� 
�� ������ �������� �� ���� ����������� ������ �����	���� ���� �� ������ �� ������� ��	������� �� ���������� ���� ������
����
� ��� �� ���� ����
��� ���� �������� �	 �����
���� ��� �������������������	 �� ����� ���� �������� ��� �� ��	�		���� ��� �������� �����	����� �� ���� ������� �� �� �������� ������ ��� ������ ����� ����
� 
����� �� ��	 ������ ������������ ������ ��
������� 
������
��� 	������������������� ���� ���� �� ���� ��	����������� �����	 ������ 
�� ������������ �������� ������������	���� ���� �������	 �� ���� ����� ���� ��
�������� ��� �� 	����������	 ��� 
�� �������� �� 
�� ���� ����� 
�� ����������� ��������
��������������	������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������� ����������������������������������������

81e27ce17c3e46c5f798021efdcdf601-e89d10da075040edf5e2301500139d1a-00000_book.indb   49 30/05/2019   09:12:22



Styling en uiterlijk
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USB-poort
Dankzij de ingebouwde USB-connectiviteit kunt je jouw
geheugenstick of digitale muziekspeler met USB-aansluiting
beluisteren en bedienen via het audiosysteem van de nieuwe
Ranger (inclusief indien SYNC 3 beschikbaar is).

Rijervaring
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Off-road pakket
Dit pakket bestaat uit bescherming van de motor- en
overbrengingsbehuizing en bescherming van de brandstoftank
ter voorkoming van schade bij het rijden op oneffen
ondergrond. Het pakket omvat tevens een elektronisch
sperdifferentieel op de achteras dat zorgt voor betere tractie.
(optie op alle uitvoeringen, standaard op Wildtrak)

Prestaties en efficiëntie
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Comfort en gemak
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240 V spanningsomvormer
Daarnaast ondersteunen slimme extra's, zoals een 240-volts
stopcontact - van onschatbare waarde als je een elektrisch
stuk gereedschap onderweg moet opladen - je activiteiten op
een nuttige wijze. (niet verkrijgbaar voor Single Cab)
(standaard op Limited, Wildtrak en Raptor)

Comfort en gemak
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EasyLift achterklep
Hierdoor kost het openen en sluiten van de achterklep minder
moeite. De achterklep heeft een laadvemogen van max. 75 kg
(standaard op Limited).

Comfort en gemak
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Schakelindicatielamp
De indicatielamp bevindt zich in de toerenteller en geeft de
optimale opschakelpunten en toerentalgrenzen voor elke
versnelling aan.

Comfort en gemak
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In 8 richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met
lendesteun
(standaard op Limited, Wildtrak en Ranger Raptor)

Veiligheid en beveiliging
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Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbare stoelen met variabele instelling voor bestuurder
en voorste passagiers zijn beschikbaar voor extra comfort bij
koud weer. (standaard op Limited, Wildtrak en Ranger Raptor)

Gebruiksgemak

� �� ��
�

��
�
���
�

�
���
��
��

�
��
��

�
�

��������������������������� � � � � �


	������������������� � � � � �����


	����������������		����������� � � � � �����

��	����� �	���������� � � � � �����

��������� ��� �	���������� � � � � �����

��	��������� �������������������� �	���������������� 		����
���� � � � � �����������


������� �	��������� �����������������������������	�	�������� 		�����������������������
 �	���������������� 		����
����

� � � � �����������

��������� ������


������	���� 	������������������������ ���������������������� ������ 		������������ � � � � �����

���������	� 	����� � � � � �����

	������������������� � � � � �

����������� ���� � � � � �����

����������������� � � � � �����

��������������� �����		���������������� � � � � �
���

�����������������	�������������������� � � � � �
���

������������	���������	�	� � � � � �����

�������
�� � � � � �


�������� ������� ������������������������������ � � � � �����


�������� ������� ������������������������������� � � � � �����

������� ���������������� ���� ������������������������������������	 ������������� �����
������

� � � � �����

������������������������ � � � � ��������
��

�������������������� ���������������������������������������� 	������������������ � � � � ��������������
��

�	������ �	��� ��������������	���������� � � � � �����

�������������������������������� � � � � �����

���������� ����������������������� � � � � �����

���������� ����������������������� � � � � �����

�	� ����	��������������� � � � � �����

����������������������� �����������	������������������������ � � � � �����

������������������	���	��������������������������	��������� ���	��������������������������������	�	���� 	��	���������������¡�

�	�������������
�������������������¡�����¢��¢����������¢����£�¡���£�������£���£���¤��

81e27ce17c3e46c5f798021efdcdf601-e89d10da075040edf5e2301500139d1a-00000_book.indb   57 30/05/2019   09:12:30



bf41e87689e94f8f9c8cc5d3f815b31d-fcbad503660d46fc922918975c3846c8-00000_book.indb   62 08/08/2019   11:54:24

RANGER 19.5MY_V2_#SF_POL PL_cmyk_16:12_09.08.2019

Beschikbaarheid

Manoeuvreerbaarheid
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Volgende stappen

Proefrit
Bezoek de Ford dealer en maak zelf een
proefrit met jouw nieuwe Ford. Vind de
dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl

Ford OneCall
Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten
binnen handbereik. Door te bellen met 070
– 77 03 777 krijg je antwoord op alle vragen
met betrekking tot garanties, financieringen
en nog veel meer. FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met

jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden. FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te
rijden, de auto op afstand te bedienen en onderhoud slim te plannen. En in combinatie met de FordPass
Connect-modem ben je altijd online in jouw Ford.
Kijk voor meer informatie over FordPass en de mogelijkheden op www.ford.nl

Samenstellen
Stel jouw nieuwe Ford geheel volgens jouw
specifieke wensen samen op www.ford.nl

Rijden
Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn we voortdurend bij je met Ford Assistance: de
pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford
Assistance bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel levenslang! Vraag de Ford
dealer naar de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

Financieren en Leasen
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom
kunnen zakelijke rijders bij Ford Credit profiteren van uitgebreide financierings- en leaseopties.
Met Ford Operational Lease besteed je de investering voor jouw Ford uit aan Ford Lease. Indien gewenst
nemen wij ook de volledige operationele zorg uit handen. Met één maandelijks bedrag voor alle kosten kan je
zorgeloos genieten van jouw Ford.
Door gebruik te maken van Ford Financial Lease kan je investeren in een Ford, zonder dat je bedrijfskapitaal
hoeft aan te spreken. De maandtermijn en slottermijn kunnen worden afgestemd op jouw specifieke wensen.
De Ford dealer kan gemakkelijk een offerte op maat verzorgen.

Meer informatie
Alle brochures, prijslijsten en aanvullende
informatie over alle Ford modellen kan je
terugvinden op www.ford.nl
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www.ford.nl

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor
specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele
apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de
basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt
aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde
items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed
zijn op het brandstofverbruik van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten
gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw
Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende
logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de
bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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