
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

EXPLORER



FORD EXPLORER מפרט טכני

AWD ארבעת הגלגליםהנעה
LIMITED רמת גימור

מידות
5,072)מ"מ(אורך 
2,004)מ"מ(רוחב
1,781)מ"מ(גובה

3,025)מ"מ(בסיס גלגלים
1,073)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1,712)מ"מ(אחורי
878)מ"מ(קדמיתשלוחה

1,169)מ"מ(אחורית
205)מ"מ(מרווח גחון

516)ליטר(כל המושבים בשימושנפח תא מטען
1,357)ליטר(מושבי שורה 3 מקופלים

1,361)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי
 750)ק"ג(גרור ללא בלמים

2,131)ק"ג(משקל עצמי מרבי
מנוע

2.3L EcoBoostסוג
2,261)סמ"ק(נפח

X 94 87.5)מ"מ(קדח X מהלך
10.0:1יחס דחיסה
5,500 / 300)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי
3,500 / 42.86)סל"ד / ק"ג-מ'(מומנט מרבי

68)ליטר(קיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית 10 הילוכים Select Shift בתצורת חוגהסוג
4.714 / 2.997 / 2.149ראשון / שני / שלישייחס העברה

1.769 /1.521 / 1.275רביעי / חמישי / שישי
1.000 / 0.853 / 0.689 / 0.63שביעי / שמיני / תשיעי / עשירי

3.58יחס העברה סופי
ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(

214)קמ"ש(מהירות מקסימלית
8.5)שניות(תאוצה

מערכת ההיגוי
הגה כוח חשמליסוג

11.9)מטר(קוטר סיבוב
מתלים

עצמאיים מסוג מק'פרסון עם קפיצים לוליינייםקדמיים סוג
נפרדים, מרובי חיבורים, עם קפיצים לולינייםאחוריים

בלמים
דיסק / דיסקקדמיים / אחורייםסוג

חשמליבלם יד
מרווחי טיפולים תקופתיים

בכל הודעה בלוח השעונים או 20,000 ק"מ או 12 חודשים          טיפול תקופתי
)המוקדם מבינהם(

אחריות
36  חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(.אחריות יצרן

אחריות מורחבת למערכת ההנעה בת 60 חודשים
או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(



FORD EXPLORER אביזרים ומערכות

AWD ארבעת הגלגליםהנעה
LIMITEDרמת גימור

בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים

חבילת סיוע לנהג ™+ Ford Co-Pilot 360 Assist כוללת:
- מערכת התרעה מפני התנגשות )AEB( הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה

Lane-Keeping System מערכת התרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי -
Cross Trafic Allert® עם מערכת התראת תעבורה צולבת )BLIS®( מערכת לאיתור שטחים מתים -

Auto - High beam Headlamps החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות -
- מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה

- מערכת Lane Centering פועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב בעת שימוש במערכת בקרת שיוט
Evasive Steering Assist מערכת מסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות -

Hill Start Assist מערכת סיוע זינוק בעלייה
מערכת ™Terrain Management System לבחירה בין מצבי השטח 

 Hill Descent Control™ מערכת סיוע מניעת התדרדרות במדרון
 Post-Collision Braking מערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית

Curve Control ובקרת פניות RSC® מערכת בקרת יציבות הגלגול
Side-Wind Stabilization מערכת ייצוב הרכב כנגד רוחות צד

Trailer Sway Control מערכת בקרת נדנוד הגרור
 8 כריות אויר הכוללות מערכת וילונות צד ®Safety Canopy וכריות הגנה לברכי הנהג והנוסע הקדמי

חיישן משקל לויסות פעולת כרית האויר במושב הנוסע
LATCH נקודות עיגון למושב בטיחות במושבים האחוריים החיצוניים

מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת כרית אויר
)TPMS( חיישני לחץ אוויר בצמיגים

מערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
SecuriCode® לוח מקשים חיצוני על דלת הנהג עם קוד לפתיחת המכונית

אימובילייזר מקורי
חוץ

שבכה קדמית )"גריל"( בגימור כרום
מסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב

ידיות בצבע הרכב עם עיטור כרום
LED פנסי חזית, תאורת יום, פנסים אחוריים ופנסי ערפל מסוג

חיישני אורות וגשם
LED מראות צד בצבע שחור מבריק עם קיפול חשמלי אוטומטי בעת נעילת הרכב, עם זיכרון, תאורת גישה ומהבהבי פנייה

מראת צד נהג עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
שמשות אחוריות כהות 

Moonroof גג שמש פנורמי הכולל חלון נפתח
מסילות גג כסופות

פתיחה חשמלית לדלת תא המטען
255/55R20 חישוקי סגסוגת קלה אלומיניום מוברש במידה

גלגל חילופי זמני



אביזרים ומערכות FORD EXPLORER )המשך(

AWD ארבעת הגלגליםהנעה
LIMITEDרמת גימור

פנים
מערכת Stop-Start לדימום המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק 

התנעה מרחוק
כניסה והתנעה ללא מפתח

הגה מצופה עור בעל כיוונון חשמלי ל-4 כיוונים, חימום ופקדי העברת הילוכים
מערכת מידע ובידור ®SYNC )בשפה האנגלית( הכוללת:

צג מגע "8 במרכז הקונסולה  ●
מסך ''6.5 צבעוני ומתקדם בלוח המחוונים  ●

  USB עם חיבור Bluetooth® תקשורת  ●

שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית  ●
*Apple CarPlay™* / Android Auto )בשפה האנגלית(  ●

מערכת שמע B&O עם 12 רמקולים
משטח הטענה אלחוטי*

מערך מצלמות היקפיות 360°
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-3 אזורים

תאורת אוירה במגוון צבעים
וילונות נגללים בשורת המושבים השנייה 

חלונות חשמליים עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת לנהג ולנוסע הקדמי 
סוככי שמש גם בחלונות שורת המושבים השנייה

USB-C ,USB ,230V ,12 V שקעי עזר
קונסולה עילית עם מחזיק משקפיים

קונסולה מרכזית עם משענת יד ותא אחסון

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
**באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

מושבים
מתכווננים חשמלית ל-10 מצבים עם כרית תמיכה לגב התחתון וזיכרונות למושב הנהגמושבים קדמיים 

חימום / איוורור מושבים קדמיים
2 מושבי Captain )ברכב עם 6 מקומות ישיבה( מושבי שורה שנייה )2 אפשרויות לבחירה(

ספסל ל- 3 נוסעים )ברכב עם 7 מקומות ישיבה(
חימום מושבים

קיפול חשמלי  ®PowerFoldמושבי שורה שלישית
ריפודי עור בשילוב תפרים ייחודיים בגוון שחור / בז' 



Moonroof גג פנורמי הכולל חלון נפתח

צג מגע מרכזי בגודל "8 
הכולל תצוגת מצלמות היקפיות 360°

משטח טעינה אלחוטי
פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים

וילונות הצללה לשורת המושבים השנייה

מושבי Captain בשורת המושבים השנייה,
ברכב עם 6 מקומות



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

לתשומת לבך!
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי   -

ביחס לנתוני המעבדה.  
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס  -
בע"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.  

*צבע בתוספת תשלום
לתשומת ליבך!

דוגמאות הצבעים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים כפוף לשינויים 
אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

)AZ( *לבן נוצץ

)FT( כחול מטלי

)D4( *אדום מטאלי

)UM( שחור

)JS( כסף אייקוני )YZ( לבן

)J7( אפור מגנטי )BN( כסוף ירקרק

)B3( כחול אטלס )B6( *נחושת
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מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

צריכת דלק ממוצעת בליטרים מנוע
ל-100 ק"מ*

2.3L EcoBoost AWD8.7בינעירוני11.8עירוני

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

תיאור דגםקוד דגם

 127FORD EXPLORER
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כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה אקטיבית 
מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

בקרת שיוט אדפטיבית

●
●
X
●
●
X
X

זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

זיהוי דו גלגלי

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מרבי

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

זיהום
מזערי 151413121098764 11321 5

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת האבזור הבטיחותי:
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http://www.ford.co.il



