פורד אקספלורר
FORD EXPLORER
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD EXPLORER
מנוע
הנעה
מידות
אורך
רוחב
גובה
בסיס גלגלים
מפסק גלגלים
שלוחה
מרווח גחון
נפח תא מטען
כושר גרירה מקסימלי
משקל עצמי מרבי
מנוע
סוג
נפח
קדח  Xמהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי
מומנט מרבי
קיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים

3.5L V6 TiVCT

קדמית FWD

קדמי
אחורי
קדמית
אחורית
כל המושבים בשימוש
מושבי שורה  3מקופלים
גרור עם בלמים
גרור ללא בלמים

(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(ליטר)
(ליטר)
(ק"ג)
(ק"ג)
(ק"ג)

5,013
2,005
1,804
2,860
1,702
1,702
977
1,182
211

198
595
1,243
907
552

498

2,023

2,179
3.5L V6 TiVCT

(סמ"ק)
(מ"מ)

3,497
86.36 X 91.44
10.8:1

(סל"ד  /כ"ס)
(סל"ד  /ק"ג-מ')
(ליטר)

290 / 6,500
35.27 / 4,000
70

תיבת הילוכים אוטומטית  SelectShiftבעלת  6הילוכים עם
הפעלה ידנית  /ספורטיבית

סוג
יחסי העברה

ארבעת הגלגלים 4WD

ראשון  /שני  /שלישי
רביעי  /חמישי  /שישי
אחורי

יחס העברה סופי
ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)
מהירות מקסימלית
 0-100קמ"ש
תאוצה
מערכת היגוי
סוג
קוטר סיבוב
מתלים
קדמיים
סוג
אחוריים
בלמים
קדמיים  /אחוריים
סוג
מרווחי טיפולים תקופתיים
המוקדם מביניהם
טיפול תקופתי
אחריות
אחריות יצרן

4.48 / 2.87 / 1.84
1.41 / 1.00 / 0.74
2.88
3.39

(קמ"ש)
(שניות)

3.56
183
8.2

8.1

הגה כוח חשמלי

(מטר)

12.5

עצמאיים מסוג מק'פרסון עם קפיצים לוליניים
נפרדים ,מרובי-חיבורים ,עם קפיצים לוליניים
דיסק כפול מאוורר
 15,000ק"מ  12 /חודשים  /התראה בצג ההודעות
 36חודשים או  100,000ק"מ (המוקדם מבינהם)
אחריות מורחבת למערכת ההנעה בת  60חודשים
או  100,000ק"מ (המוקדם מבינהם)

אביזרים ומערכות
בטיחות
מערכת למניעת נעילת גלגלים ( )ABSמערכת בקרת יציבות ( )ESPעם מערכת בקרת אחיזה ()TC
מערכת בקרת יציבות הגלגול ®RSC
מערכת חלוקת כוחות הבלימה ()EBD
מערכת סיוע זינוק בעלייה ()HSA
מערכת בקרת נדנוד הגרור Trailer Sway Control

אביזרים ומערכות

( FORD EXPLORERהמשך)

בטיחות (המשך)
בקרת שיוט מסתגלת
מערכת התרעה בפני התנגשות חזיתית עם סיוע בבלימה
מערכת לאיתור שטחים מתים (® )BLISהכוללת תפקוד התראת תעבורה צולבת ()Cross Traffic Alert
מערכת  Lane-Keeping Systemלהתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי
החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות HBC
 7כריות אויר הכוללות מערכת וילונות צד ® Safety Canopyוכרית הגנה לברכי הנוסע הקדמי
חיישן משקל לויסות פעולת כרית האויר במושב הנוסע
מערכת  SOSמשחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירות בעת פתיחת כריות אויר
מערכת לניתור לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS
מערכת ® MyKeyמאפשרת בין השאר הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
לוח מקשים חיצוני על דלת הנהג עם קוד לפתיחת המכונית ®SecuriCode
אימובילייזר מקורי
רמת גימור LIMITED

הנעה קדמית
חוץ
פנסים

חיישני גשם למגבים הקדמיים

פנסי חזית ,תאורת יום ( )DRLופנסי ערפל מסוג LED
פנסים אחוריים מסוג LED

אלומה גבוהה מסוג הלוגן
הפעלה אוטומטית של הפנסים הראשיים

מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי ,אוטומטי בזמן חנייה ,זיכרון ,חימום ,תאורת גישה ומהבהבי פנייה מסוג LED

מראת צד בצד הנהג עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
חיישני נסיעה לאחור
שמשות אחוריות כהות
ידיות דלתות ומסילות גג בגימור כרום
דלת אחורית מתרוממת חשמלית ,עם אפשרות לפתיחה עם הרגל
חישוקי סגסוגת קלה ("מגנזיום") במידה 255/50R20
גלגל חילופי זמני
פנים
כניסה ונעילה ללא מפתח
כפתור התנעה (ללא מפתח)
גלגל הגה וידית הילוכים בציפוי עור
גלגל הגה טלסקופי מתכוונן חשמלית

מערכת מידע ובידור ®( SYNCבשפה האנגלית) הכוללת צג מגע " 8במרכז הקונסולה ושני צגי " LCD 4.2בלוח המחוונים ,מערכת ניווט מקורית
(בשפה העברית) ,מערכת שמע מקורית ® Sonyעם  12רמקולים ,תקשורת ® Bluetoothעם חיבור Apple CarPlay / Android Auto ,USB
שליטה שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית (בשפה האנגלית)
מצלמות קדמית ואחורית עם מתז שטיפה בעלת תפקוד מבט פנורמי 1800
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ניתנת לשליטה מצג המגע ,עם יחידת מיזוג אחורית ושליטה בשורת המושבים השנייה
תאורת אווירה הכוללת  7גוונים לבחירה
חלונות חשמליים עם פתיחה  /סגירה בלחיצה אחת במושבי הנהג והנוסע
שקעי  Smart Charging USBלהטענה מהירה של טלפונים סלולאריים וטאבלטים
שקעי עזר
שקעי 12V
שקע 220V
קונסולה עילית עם מחזיק משקפיים
מושבים קדמיים מחוממים ומקוררים
מושבים
כוונון חשמלי למושב הנהג ( 10כוונונים) עם זיכרון
כוונון חשמלי למושב הנוסע ( 10כוונונים)
ספסל מתפצל  60:40במושבי שורה שנייה ,מתקפל למצב שטוח
קיפול חשמלי לשורת המושבים השלישית ®PowerFold
ריפוד מושבים עור מחורר שחור Off White /

חבילות אבזור אופציונליות בתוספת תשלום FORD EXPLORER
חבילת אבזור Luxury
הנעה קדמית FWD

כל האבזור הקיים ברמת גימור  Limitedובנוסף:
 גג פנורמי הכולל חלון נפתח Moonroofחבילת אבזור Premium
הנעה ארבעת הגלגלים 4WD

כל האבזור הקיים בחבילת  Luxuryובנוסף:
 מערכת הנעה כפולה חכמה 4WD מערכת מצבי נהיגה בשטח ™ Terrain Management Systemהמאפשרת התאמת פעולת מכלולי ההנעה לתוואי הדרך המבוקש :כביש ,חול,חצץ  /שלג ,בוץ
 בקרת נסיעה במדרון ()Hill Descent Control מושבים קדמיים  Multi Contour Seatsעם תפקוד עיסוי אקטיבי מערכת עזר לחניה במקביל ובניצב Enhanced Park Assist חיישני חניה קדמיים וצדיים -חגורות בטיחות מתנפחות במושבים הקיצוניים בשורת המושבים השנייה

1,745/1,804
מ"מ

 2,860מ"מ
 5,013מ"מ

 1,182מ"מ

קוד דגם

תיאור דגם

97

Explorer Limited

98

Explorer Limited Luxury

99

Explorer Limited Premium

 977מ"מ

 1,702מ"מ

 1,702מ"מ

 2,005מ"מ

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

4

3

2

1

0

רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמת גימור :Limited
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● בקרת סטייה אקטיבית
מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
● זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בקרת שיוט אדפטיבית

מנוע

X

●
X
X
X
X

זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת
חירום
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי דו גלגל

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
● מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*

3.5L FWD

עירוני

 13.84בינעירוני 9.80

3.5L AWD

עירוני

 14.70בינעירוני 10.70

*נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן EPA 40 CFR part 600

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
זיהום
מרבי

זיהום
מזערי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מידע נוסף באתר www.ford.co.il :ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*9777 :

מק"ט 11.18/21/660

לתשומת לבך!
 נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותיביחס לנתוני המעבדה.
 המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל .חברת פורד ודלק מוטורסבע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות
לקבלת מידע.

