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RAPTOR

Dvojna kabina pogon Maloprodajna 
cena

3.0 EcoBoost 212 kW (288 KM),  10-stopenjski samodejni menjalnik 4WD 79.390

Opombe Maloprodajne cene določa predmetni cenik, ki velja od 02.09.2022 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščeni prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vkjučujejo vse predpisane dajatve. Maloprodajna 
cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištevajo k navedenim maloprodajnim cenam. 
Vsi Rangerji so homologirani kot tovorno vozilo. Kljub tej klasifikaciji je Ford Ranger lahko obdavčen kot osebno vozilo. Ford, uvoznik in pooblaščeni trgovci z vozili Ford na odmero davka nimajo vpliva. 
Slike v tem dokumentu so simbolične. 
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RAPTOR
Serijska oprema 

Priročnost in udobje Notranje lastnosti
Posebno Performance vzmetenje Premium usnjene sedežne prevleke `Raptor`
Zapora sprednjega in zadnjega diferenciala Unikaten usnjen športen volanski obroč
Vrtljiv gumb za izbiro voznega načina Ambientalna osvetlitev notranjosti
Avdio sistem SYNC 4  z navigacijo Držalo za sončna očala

 - barvni zaslon na dotik z diagonalo 30,5 cm (12˝) Prednja senčnika z ogledaloma
 - navigacija Premium prednja tepiha
 - brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play Usnjen gumb prestavne ročice
 - AM/FM/DAB Naslon za roke zadaj
 -Bluetooth povezava Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža
 - B&O Sound System: 

 - 10 zvočnikov, vključno s Subwooferjem Varnost in zaščita
 - 640 W Sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo za preprečevanje trčenja v križišču

FordPass Connect modem Zaviranje po trčenju
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 30,5 cm (12˝) Pomoč krmiljenja pri izogibanju
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Prilagodljiv tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Ogrevano vetrobransko steklo Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) s pokritostjo prikolice
Akustično laminirano vetrobransko steklo Prepoznavanje prometnih znakov
Filter cvetnega prahu Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA), vključuje:
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo  - opozarjanje na nenamerno menjavo pasu
Električno nastavljiva prednja sedeža v 10 smeri  - opozarjanje na nezbranost voznika
Ogrevana prednja sedeža 360 ° kamera
Ogrevan volanski obroč Aktivna pomoč pri parkiranju
Električni pomik prednjih stekel (z enojnim dotikom) Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Električni pomik zadnjih stekel Asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
Odklepanje in zagon vozila brez ključa (Ford Key Free system) Protiblokirni sistem ABS
USB priključek na notranjem vzvratnem ogledalu Elektronski nadzor stabilnosti ESC
2 USB priključka za polnjenje zadaj Zračne blazine:
Blazinica za brezžično polnjenje telefona  - zračni blazini za voznika in sovoznika
400 W napetostni pretvornik  - bočni zračni blazini in zračni zavesi

 - 12V električni priključek v tovornem zaboju  - zračni blazini za voznikova in sovoznikova kolena
Elektronska parkirna zavora  - sredinska blazina med voznikom in sovoznikom
Start/Stop sistem  - možnost izklopa sovoznikove zračne blazine

Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
Zunanje lastnosti Pritrdišča ISOFIX na stranskih sedežih v drugi vrsti
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") Ključavnice za zaščito otrok v zadnjih vratih
Posebne pnevmatike LT285/70 R17 za vse vrste terenov Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
Rezervno kolo normalnih dimenzij s platiščem iz lahke zlitine Alarmna naprava
Vrata tovornega zaboja z mehanizmom Easy Lift Gasilni aparat
Pričvrstitvene kljuke v tovornem zaboju Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji
Bočni stopnici 
Plastična zaščitna obloga tovornega zaboja 
Prednji in zadnji kolesni zavesici
Maska motorja v črni barvi
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Kljuka za odpiranje vrat tovornega zaboja v črni barvi
Prednji odbijač v črni barvi
Zadnji odbijač s stopnico v temni barvi
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Pokrova vzvratnih ogledal v barvi karoserije
Matrični LED  žarometi
Prednji LED meglenki
LED zadnje luči
Dnevne luči
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Samodejna nastavitev višine snopa žarometov
Prednja brisalca s senzorjem za dež
Kovinska zaščita podvozja
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
Luč za osvetlitev tovornega prostora
360 ° osvetlitev okolice vozila, 4 conska 
Vlečna kljuka s 13 polno vtičnico
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ZUNANJE LASTNOSTI 
Nekovinska barva karoserije 73N 0
Kovinska barva karoserije 73 670
Stilska Raptor polepitev A5GC2 1.050

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Zaklep rezervnega kolesa D1ZAB 140

PAKETI OPREME
Raptor paket AAXAH 2.950

Vsebuje: spojler nad tovornim zabojem, električno pomični rolo pokrov nad tovornim zabojem

OSTALO
Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila - 150

NOVI FORD RANGER
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Raptor
Usnje

Super Matte Ebony 
Leather

12SZH

Arctic White ●
Code Orange ●
Conquer Grey ●

Absolute Black ○
Blue Lightning ○
Meteor  Grey ○

Aluminium Metallic ○
Sedona Orange ○

○ -  oprema za doplačilo

BARVE IN NOTRANJOSTI

Notranjost

Zunanjost

● -  serijska oprema

Nekovinska barva

Kovinska barva

Arctic White Code Orange Conquer Grey

Absolute Black Blue Lightning Meteor Grey

Aluminium Metallic Sedona Orange



NOVI FORD RANGER TEHNOLOGIJE

3.0 EcoBoost motor Blazinica za brezžično polnjenje telefona
Povsem nov 3,0-litrski biturbo bencinski motor EcoBoost V6, ki ga je uglasil Ford Podloga za brezžično polnjenje, ki je dovolj velika za največje mobilne telefone, ne 

Performance, razvije 212 kW (288 KM) in 491 Nm navora.  Blok motorja je izdelan iz odpravi le kablov, temveč omogoča uporabo funkcij telefona prek povezave Bluetooth

zgoščenega grafitnega železa, ki je za približno 75 odstotkov bolj togo in čvrsto od  s sistemom SYNC™ tudi med polnjenjem.

železa za običajne ulitke, ta material pa uporabljajo tudi v Fordovih motorjih za dirke

NASCAR. 360° kamera
360 °kamera omogoča preprosto parkiranje v utesnjenih mestnih prostorih ali pomaga 

Amortizerji z aktivnim ventilom (‘Live valve’) pri premagovanju posebej zahtevnega terena med raziskovanjem. Zagotavlja pregled

Poleg močnejših zgornjih in spodnjih krmilnih ročic so v Rangerja Raptorja vgrajeni nad dogajanjem pred in za vozilom, pogled od zgoraj navzdol pa pomaga pri parkiranju 

novi 2,5-palčni amortizerji FOX® Live Valve z notranjim obvodom. Najsodobnejši in izogibanju oviram v bližini vozila.

amortizerji FOX® presegajo vse, ki so bili kdaj nameščeni na Rangerju Raptorju, in 

se lahko prilagajajo v realnem času, saj na vozilu nameščeni senzorji omogočajo, da 360 ° osvetlitev okolice vozila, 4 conska 
amortizerji 500-krat na sekundo prilagodijo stopnjo blaženja v vsakem ovinku Za aktivnosti po sončnem zahodu lahko posamezne na pickupu nameščene zunanje 

luči za osvetlitev območja upravljate s pomočjo zaslona sistema SYNC 4A ali pa 

Zaščita podvozja uporabite aplikacijo FordPass™ na svojem pametnem telefonu.

Zaščita podvozja Rangerja Raptorja nove generacije je okrepljena z 2,3 mm debelo

sprednjo naletno ploščo iz izjemno čvrstega jekla, ki je dvakrat večja kot pri Ogrevano vetrobransko steklo
standardnem Rangerju. Ta naletna plošča skupaj s spodnjima ščitnikoma motorja Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot.

in menjalnika pomaga zaščititi ključne komponente, kot so hladilnik, krmilni sistem, Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo 

sprednji prečni nosilec, oljno korito in sprednji diferencial. led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah 

tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Vozni načini
Sedem izbirnih voznih načinov prilagodi Rangerja Raptorja nove generacije za vse 

od gladkih cest do blata, udarnih jam in vsega vmes: Normal, Sport in Slippery 

(spolzko) so namenjeni vožnji po cesti, Rock Crawl (plezanje po skalah), Mud and Ruts

(blato in kolovozi), Sand (pesek) in Baja pa terenski uporabi.

Matrični LED žarometi
Matrični žarometi LED z dnevnimi lučmi LED zagotavljajo novo raven učinkovitosti 

osvetlitve, saj predvidijo in osvetlijo ovinke, dolge luči svetijo brez bleščanja, samodejno 

dinamično uravnavanje pa izboljša vidljivost voznika Rangerja Raptorja in drugih 

udeležencev v prometu.

Povsem digitalna kabina
Ranger Raptor ima povsem digitalno kabino z osrednjim barvnim zaslonom na dotik

z diagonalo 30,5 cm (12˝) in Fordovim sistemom za povezovanje in zabavo SYNC® 4A 

nove generacije, ki omogoča brezžično povezovanje s pametnimi telefoni Apple in

Android. Številni tradicionalni gumbi za upravljanje načina vožnje so se z armaturne 

plošče in sredinske konzole preselili na poseben prikaz na zaslonu SYNC.  Z enim 

pritiskom na gumb lahko vozniki preidejo na Rangerjev namenski zaslon za vse 

terenske in vozne načine, kjer lahko spremljajo pogonski sklop, kot krmiljenja, kote 

nagiba in naklona vozila ter druge kontrolne elemente.

Zvočni sistem Bang & Olufsen® pa poskrbi za zvočno kuliso vaše naslednje 

pustolovščine.

Ford PassConnect 
Serijsko vgrajen modem Ford PassConnect prinaša celo vrsto novih možnosti. 

Napredne možnosti za uporabo na daljavo vam omogočajo, da upravljate in nadzirate 

svoj Ford Ranger od koderkoli: tako lahko s telefonom poiščete svoje vozilo, zaklenete 

ali odklenete vrata in celo na daljavo zaženete motor, da v mrzlem jutru ogrejete svoje 

vozilo  (vozila s samodejnim menjalnikom),

Povezljivost telefona z modemom Ford Pass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je

brezplačna. 


