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Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe trong tương
lai bao gồm tiền phụ tùng và tiền công nhằm tránh nỗi lo về rủi ro tăng giá phụ
tùng, nhân công và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí phụ tùng dầu nhớt và lọc
dầu nhớt sẽ dùng cho các lần bảo dưỡng trong tương lai.

Là sản phẩm giúp mở rộng thời gian bảo hành tiêu chuẩn 3 năm / 100 000 KM
lên tối đa 5 năm / 140 000 KM, chỉ với một hóa đơn về chi phí sửa chữa, thay thế
phụ tùng hư hỏng có thể lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn bỏ ra mua sản phẩm.

THÔNG TIN HỮU ÍCH:

Liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng miễn phí 1800-588888 hoặc truy cập website www.ford.com.vn.
Mọi thắc mắc cũng như ý kiến của khách hàng sẽ được giải đáp kịp thời.

ford.com.vn

THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN
Khả năng tải mạnh mẽ. Thách thức mọi cung đường.
Lội nước sâu ấn tượng. Ranger mới mạnh mẽ hơn,
thông minh hơn, sẵn sàng chinh phục chướng ngại
trên mọi địa hình, dù bằng phẳng hay gập ghềnh.

MẠNH MẼ VÀTHÔNG MINH
Để đương đầu với những trải nghiệm khó khăn nhất, bạn không chỉ cần một chiếc
bán tải thông thường mà phải là một chiếc xe có động cơ mạnh mẽ và nhạy bén,
trang bị thông minh tiên tiến, an toàn vượt trội và khả năng vận hành cực kỳ bền bỉ.
Mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, Ranger mới sẵn sàng thách thức mọi giới hạn.

THÁCH THỨC MỌI
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TRÍ–LỰC SONG HÀNH
Được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của
Ford, Ranger mới tiếp tục thách thức những giới hạn
Hệ thống Hỗ trợ Đỗ xe Chủ động sẽ tự tìm vị trí ghép
xe song song phù hợp, tự động đánh lái và đưa xe
vào chỗ đỗ. Tất cả bạn cần làm là điểu khiển chân
ga và phanh.
Camera lùi, hệ thống cảm biến phía trước và sau xe
giúp bạn đỗ xe dễ dàng hơn nhiều.
Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động có khả năng
nhận biết mật độ giao thông và tự động điều chỉnh
tốc độ phù hợp. Khi giao thông ùn ứ, Ranger sẽ giảm
tốc. Khi đường thông thoáng, Ranger lại tăng trở lại
tốc độ cài đặt ban đầu.

Khởi động xe thông minh Ranger có thể tự động nhận
diện chìa khóa thông minh ngay cả khi bạn không rút
chìa ra khỏi túi. Luôn mang chìa khóa bên mình và
chạm vào tay nắm cửa, chiếc xe đã được tự động mở
khóa. Việc bạn cần làm chỉ là lên xe, nhấn nút khởi
động và lên đường thôi.
Hệ thống Giới hạn Tốc độ tối đa Không còn lo bị vượt
quá tốc độ cho phép. Chỉ cần bạn cài đặt mức vận
tốc tối đa, hệ thống sẽ giữ cho xe không vượt quá
tốc độ giới hạn đã cài đặt.Trong trường hợp bạn cần
vượt xe phía trước, chỉ cần đạp chân ga là bạn sẽ được
tự do tăng tốc.

SINH RA LÀM VIỆCLỚN
Hệ thống khung gầm bằng thép chịu lực siêu cứng,
động cơ công suất lớn cùng hệ thống treo ưu việt, với
Ranger kéo hay tải nặng vượt đèo dốc chỉ là chuyện
nhỏ.Từ lội nước tới chinh phục các địa hình oﬀ-road,
Ranger sẵn sàng cho mọi tình huống.

N

Tải trọng. Trọng tải tối đa của Ranger là 1,3 tấn. Vì vậy,
bạn hoàn toàn yên tâm đảm nhận những trọng trách
khó khan nhất
Hệ thống khung gầm vững chắc. Ranger Mới là sự
kết hợp giữa hệ thống khung gầm bằng thép chịu
lực siêu cứng cùng hệ thống treo ưu việt-cho xe lướt
nhanh mà vẫn êm ái.
Ghi chú:
* Các tính năng hỗ trợ người lái chỉ mang tính trợ giúp và không thay thế cho sự tập trung, đánh giá và ý thức lái xe an toàn của người lái. Tính năng có thể không hoạt động trong một số điều kiện tốc độ, thời tiết và đường xá. Xin
vui lòng truy cập website: ford.com.vn hoặc liên hệ Đại lý Ủy quyền của Ford để biết thêm chi tiết. *Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả phiên bản. Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.

Vượt mọi chướng ngại. Khả năng lội sâu cực ấn
tượng tới 800mm2 cùng khoảng sáng gầm xe 200mm
cho phép bạn vượt mọi thử thách một cách dễ dàng.
Gài cầu điện tử Shift-on-the-ﬂy 4x4 cho phép bạn
chuyển chế độ 1 cầu sang 2 cầu, Low hay High ngay
cả khi xe đang chạy.
Thử nghiệm thực tế. Ranger đã chứng minh sức
điều kiện qua hàng loạt thử nghiệm thực tế trong
những điều kiện và địa hình khắc nghiệt nhất.

Ghi chú:
[1] Thông số tải trọng tối đa dựa trên công bố của nhà sản xuất và tùy thuộc theo từng phiên bản. Thông số có thể thay đổi theo kết quả đo lường thực tế của Cục Đăng Kiểm. [2] Khách hàng được khuyến cáo chỉ lội nước
trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng và phải duy trì tốc độ dưới 7km/h. Vui lòng tham khảo thêm và tuân thủ các thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng kèm theo xe. *Một số tính năng có thể không được trang
bị trên tất cả phiên bản. Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.

TRỢ LÁI ĐẮC LỰC
Apple CarPlay 2 & Android Auto3 kết nối trực tiếp
với SYNC™3, cho phép bạn có thể truy cập những
ứng dụng di động yêu thích trong khi đang lái xe.

Ranger Mới được trang bị hê thống điều khiển bằng
giọng nói SYNC™31. Làm hết sức. Chơi hết mình.
Kết nối thông minh. Chỉ cần ghép cặp chiếc điện
thoại thông minh của bạn với SYNC™3, bạn có thể
vừa lái xe vừa gọi điện, nghe nhạc và truy cập những
ứng dụng yêu thích. Hoàn toàn rảnh tay.

Bạn có thể dễ dàng tìm đường nhờ chức năng Định
vị Vệ tinh.4 Chỉ đơn giản ra lệnh, cho dù bạn đang
khám phá ở nơi đâu.

Hãy ra lệnh cho SYNC. Phiên bản SYNC™3 có thể
hiểu hơn 10.000 câu lệnh tiếng Anh. Bạn chỉ cần đưa
khẩu lệnh, SYNC sẽ thực hiện.
Màn hình cảm ứng 8” có tính năng tương tự như chiếc
điện thoại thông minh như sử dụng thao tác vuốt
màn hình để chuyển các trang ứng dụng hay phóng
to, thu nhỏ màn hình. Ford AppLink®5 cho phép
bạn mở và điều khiển bằng giọng nói một số ứng
dụng di động yêu thích của mình, hoặc truy cập các
ứng dụng này theo nhóm vốn được tải tự động từ
chiếc điện thoại thông minh của bạn khi kết nối và
ghép đôi với hệ thống SYNC® của xe.

Hệ thống điều khiển
bằng giọng nói SYNCTM3

Bạn có thể dễ dàng tìm đường
nhờ chức năng Định vị Vệ tinh

Ghi chú:
[1] Không phải tất cả các tính năng của SYNC™3 đều có trên mọi dòng điện thoại. Xin vui lòng tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng SYNC. [2] Apple CarPlay là nhãn hiệu của Apple inc. Apple CarPlay yêu cầu điện thoại cài
đặt phiên bản Apple iOS phù hợp, dịch vụ dữ liệu di động được kích hoạt và có dây cáp kết nối (phụ kiện bán riêng). SYNC không kiểm soát Apple CarPlay khi phần mềm này đang hoạt động. Apple hoàn toàn chịu
trách nhiệm với các tính năng của mình. Việc sử dụng tin nhắn và dữ liệu có thể bị tính phí. Pod, iPhone, Siri and Apple CarPlay là nhãn hiệu của Apple Inc. [3] Android Auto yêu cầu điện thoại phải cài phiên bản Android
Auto phù hợp và dịch vụ dữ liệu di động được kích hoạt. Android Auto và Google Maps là nhãn hiệu của Google Inc. [4] Vui lòng tham khảo thêm thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng kèm theo xe. [5] Ford AppLink®
chỉ có trên một số dòng xe và chỉ tương thích với một số hệ điều hành điện thoại thông minh nhất định. *Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả phiên bản trong một dòng sản phẩm. Xin vui lòng kiểm tra
chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.
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AN TOÀN TRÊN TỪNG CÂY SỐ
Hệ thống camera được bố trí ở các vị trí cần thiết. Hệ thống
cảm biến sử dụng sóng siêu âm. Hệ thống radar nhạy bén.
Ranger Mới được trang bị những công nghệ tiên tiến hàng đầu,
đảm bảo bạn luôn an toàn và trong tầm kiểm soát.
Hệ thống Phanh Chủ động Khẩn cấp (AEB)1 giúp giảm thiểu
rủi ro khi tham gia giao thông. Hệ thống có khả năng nhận diện
cả người đi bộ và phương tiện phía trước, phát tín hiệu cảnh
báo bằng cả âm thanh và hình ảnh, đồng thời tự động điều chỉnh
lực phanh để tăng độ nhạy và hiệu quả phanh tối ưu nhất khi
bạn đạp phanh. Nếu bạn không kịp phản ứng, chiếc xe sẽ tự động
phanh để giảm thiểu va chạm.
Hệ thống Cảnh báo Lệch làn2 sẽ rung nhẹ vô lăng nếu bạn vô
tình lái xe chệch khỏi làn đường ở tốc độ trên 65km/h mà không
xi nhan. Nếu bạn vẫn không đánh lái, Hệ thống Hỗ trợ Duy trì
Làn đường sẽ điều chỉnh vô lăng đưa xe bạn về đúng làn.

Sáu túi khí, bao gồm cả các túi khí bên và túi khí rèm cùng bộ
khung xe vững chắc luôn bảo vệ bạn tối đa.
Hệ thống Trợ lực lái Điện tử (EPAS) cho cảm giác lái nhẹ
nhàng trên mọi điều kiện đường xá. Tay lái nhẹ và nhạy khi chạy
trong thành phố, nhưng lại thật chắc chắn và dễ dàng kiểm
soát khi chạy tốc độ cao. Vì được điều khiển bằng điện tử nên
hệ thống chỉ kích hoạt khi cần thiết, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu.
Khóa vi sai Cầu sau Điện sẽ khóa hai cầu sau nhằm tối đa độ
bám đường giúp chiếc xe của bạn vượt qua mọi địa hình trắc
trở hoặc nếu một trong hai bánh sau bị nhấc khỏi mặt đất.
Kiểm soát Đổ đèo sẽ nắm quyền kiểm soát phanh đảm bảo
xe xuống dốc với tốc độ ổn định hơn, giúp bạn tập trung hơn
vào lái xe an toàn.

Ghi chú:
[1] Hệ thống Phanh Chủ Động Khẩn cấp (AEB): Hệ thống chỉ có thể hỗ trợ tránh hoặc giảm thiểu tác động của các va chạm trong giới hạn tốc độ từ 5km/h-80km/h [2] Hệ thống cảnh báo lệch làn: Hệ thống chỉ hoạt động
khi xe chạy ở tốc độ trên 65km/h với đường có nhiều làn và vạch kẻ đường rõ rệt. *Các tính năng hỗ trợ người lái chỉ mang tính trợ giúp và không thay thế cho sự tập trung, đánh giá và ý thức lái xe an toàn của người lái. Hệ
thống có thể không hoạt động trong một số điều kiện lái, thời tiết và đường xá. Xin vui lòng truy cập website: ford.com.vn hoặc liên hệ Đại lý Ủy quyền của Ford để biết thêm chi tiết. *Một số tính năng có thể không được
trang bị trên tất cả phiên bản. Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.

TIÊN PHONG TRONG VẬN HÀNH
Hệ thống truyền động mới của Ranger mang công nghệ tiên
tiến nhất của Ford, đáp ứng công suất và mô-men xoắn bạn
cần đồng thời nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Hộp số tự động 10 cấp. Công nghệ hộp số mới nhất của Ford gia
tăng khả năng tăng tốc đồng thời chuyển số nhanh và chính xác hơn.
Động cơ Bi-Turbo 2.0L. Động cơ Diesel Bi-Turbo 2.0L của Ranger
chính là một đột phá trong công nghệ. Hai turbo hoạt động
độc lập sản sinh thêm công suất và rất tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ Turbo 2.0L. Không hề kém hơn người anh em Bi-Turbo,
động cơ Diesel Turbo 2.0L cho sức mạnh, mô-men xoắn và khả
năng tiết kiệm nhiên liệu rất ấn tượng, đồng thời giảm đáng
kể tiếng ồn động cơ.
Công suất: 180 PS
Mô men xoắn: 420 Nm

Công suất: 213 PS
Mô men xoắn: 500 Nm

*Thông số dựa trên công bố của nhà sản xuất, có thể thay đổi dựa trên kết quả đo lường thực tế của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả phiên bản trong một dòng sản phẩm.
Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.
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THOẢI MÁI TRÊN MỌI ĐỊA HÌNH
Không gian trong xe rộng rãi cùng thiết kế nội thất
tinh tế luôn cho bạn cảm giác thoải mái trên mọi
hành trình, dù đi làm hay dã ngoại.

Hệ thống Chống ồn Chủ động cho bạn một không
gian tĩnh lặng và thư thái, mà không hề giảm bớt
sức kéo và khả năng tải nặng của Ranger.

Nội thất tiện nghi. Với Ranger nội thất rộng rãi, tiện
nghi và trang bị đa dụng luôn là những ưu tiên hàng
đầu. Các nút điều khiển nằm trong tầm nhìn và
tầm tay của bạn.

Điều hòa nhiệt độ hai vùng khí hậu cho phép người
lái và hành khách điều chỉnh nhiệt độ trên xe theo
vị trí của mình, như vậy mọi người trên xe đều vui.

Thư giãn trong khoang xe rộng rãi. Các ghế ngồi
trên Ranger được sắp xếp để tạo độ thoải mái tối
đa. Cánh cửa lớn và thanh trụ phía sau được thiết
kế hợp lý để ra vào xe dễ dàng hơn.

*Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả phiên bản. Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.

CÁC MÀU CƠ BẢN

FORD ACCESSORIES

Vàng saber

Ốp trang trí nắp Capo

Ốp bảo vệ đèn

Thanh cản trước cho xe không có cảm biến

Ốp bậc cửa ( với Logo Ranger )

Thanh cản trước thể thao

Bạc

Nắp thùng hàng có sấy kính

Vè che mưa

Lót thùng xe

Xám Meteor

Đen

Đỏ

Đỏ Sunset

Xanh dương

Bộ thảm 3D Ford Performance (Sử dụng cho Raptor)

Ghi vàng

Ống lấy gió trên cao

Trắng

Bộ thảm lót chân Nỉ với Logo Ranger

Xanh thiên thanh

Màu sắc xe có sẵn tùy thuộc từng phiên bản. Liên hệ các Đại lý Ủy quyền của Ford để biết thêm
thông tin về màu sắc, chi tiết và các phiên bản sẵn có của xe
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RANGER XLS 2.2L 4X2 MT

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2

RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
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