
FORD EXPLORER   



איש חזון. מתוחכם. ראוי לציון. 
כל רכב נושא את חתימת ידו.





להרפתקה המושלמת
יכולת שטח, טכנולוגיה מתקדמת, תחכום מרהיב- האקספלורר ישדרג כל טיול.

הוא אווירודינאמי, מהודר וקל לחנייה.
פורד אקספלורר: במשך 25 שנים, יותר מ -7 מיליון הרפתקאות, וזו רק ההתחלה.

 





עד 7 נוסעים נהנים מפאר מושלם
מריפוד עור מחורר ועד למערכת השמע הייחודית של ®Sony בהספק 490 וואט, 
האקספלורר משדרג את חוויית הנסיעה ברכב SUV ומתעלה על כל הציפיות שלך.

עיסוי באזור המותניים והירכיים ואפשרות כיוונון חשמלי לאזור הגב התחתון, מצוידים 
 .)Premium בחבילת גימור( Active Motion® בטכנולוגית

הפעל בלחיצת כפתור את מצבי הכוונון החשמליים עבור מושב הנהג, הדוושות,
גלגל ההגה והמראות החיצוניות. טען טלפונים וטאבלטים בקצב מהיר במיוחד, הודות 
Smart Charging בעלי טעינה חכמה. עם מרווחי ראש ורגליים גדולים   USB לשקעי

במיוחד בשורת המושבים השנייה והשלישית, מובטחת לנוסעים נסיעה מהנה. 
   

חימום/קירור למושבים 
בשורה הראשונה

      SONY מערכת שמע
בעצמה של 490 וואט



תתחיל להתקדם
להתקדם עם מנוע V6 בנפח של 3.5 ליטר ובהספק של 290 כ"ס.

תוכל לשלב הילוכים בעצמך באמצעות הפקדים הספורטיביים לשילוב הילוכים אשר 
מותקנים על גלגל ההגה, או להותיר את השילוב לאקספלורר בעזרת תיבת ההילוכים 

האוטומטית ®  SelectShift בעלת 6 ההילוכים.



התמונה להמחשה בלבד

הכפתור שמשדרג 
את היכולת שלך

מוכן לצאת לדרך? בחר את הכיוון. כשהאופי של ההרפתקאות 
משתנה, סובב את הכפתור בכיוון המתאים. המערכת החכמה 
 Terrain Management System TM להינע -4 גלגלים עם

)מערכת מצבי נסיעה בשטח( מסייעת לאקספלורר להעניק 
לך ביטחון ולנסוע בבטחה בכל דרך. 

במצב "שלג, חצץ ועשב" אתה נהנה מאחיזה אופטימלית 
ושליטה במגוון רחב של משטחים חלקלקים.

במצב "חול" מתאפשר סחרור אגרסיבי של הגלגלים על מנת 
לסייע לך לשלוט בעניינים.

במצב "בוץ ודרכים מחורצות" מתאפשר, במידת הצורך, 
סחרור מסוים של הגלגלים כדי לסייע לך להתקדם.

המצב ה"רגיל"  אידיאלי לנהיגה יום יומית בדרכים סלולות, 
רטובות או יבשות.

מערכת Hill Descent Control TM )בקרת נסיעה במורד( 
מווסתת את המהירות במורדות תלולים, על מנת שתוכל 

להתרכז בתמרון הרכב.





7 כריות אויר
כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי, כרית אויר 
לברכי הנוסע הקדמי, כריות צדיות וכריות וילון מסוג 
על בטיחות הנהג  ®Safety Canopy שומרות 

והנוסעים ברכב. 

לצאת להרפתקאות 
בביטחון מלא

מצלמות קדמית ואחורית עם אפשרות מבט
פנורמי ° 180

המצלמות הפנורמיות מספקות לנהג שדה ראייה פתוח 
בכל צדי הרכב לשליטה מרבית בהכוונתו, תוך שמירה על 

בטיחות הנוסעים ובטיחות הולכי הרגל מסביב.

חגורות בטיחות אחוריות מתנפחות 
חגורות הבטיחות האחוריות המתנפחות מוצעות 
עבור המושבים החיצוניים בשורת המושבים השנייה 
בחבילת אבזור Premium, מותאמות לריסון מושבי 
בטיחות לילדים. הן מתוכננות להיפתח תוך פחות 
משבריר שנייה במקרה של התנגשות חזיתית או 
צדית, ומפזרות את הלחץ על-פני שטח גדול יותר של 
גוף הנוסע מאשר חגורות מסורתיות, וכך מסייעות 

להקטין את סכנת הפגיעה. 

 TPMS מערכת לניטור לחץ אויר בגלגלים
חיישנים לניטור לחץ האוויר בצמיגים TPMS יתריעו מפני 
כל שינוי בלחץ, והתצוגה בלוח המחוונים תראה לנהג את 

הלחץ המדויק הקיים ברגע נתון בכל אחד מהצמיגים.

 MyKey®

יותר.  ®MyKey מעודדת נהיגה בטוחה  מערכת 
מאפשרת להתאים את הגדרות המכונית לכל אחד 
מהמשתמשים. ההגדרות כוללות בין היתר תזכורות 
למהירות הנסיעה המותרת, לעוצמת ההפעלה 
המרבית של מערכת השמע ואף מאפשרת לחסום 

שיחות והודעות טקסט בזמן הנהיגה.

RSC® בקרת יציבות הגלגול
מערכת בקרת יציבות הגלגול היא מערכת אלקטרונית 
מבוססת בלמים הפועלת באופן אוטומטי על-מנת לשמור 
4 הגלגלים עם משטח  בכל עת על מגע מלא של כל 

הנסיעה.

מראת צד מונעת סינוור 
בנוסף לכל המאפיינים תומכי הנהג הקיימים במראות 
הצד של האקספלורר )®BLIS, קיפול חשמלי, אוטומטי 
בזמן חנייה, זיכרון, חימום, תאורת גישה ומהבהבי פנייה 
מסוג LED(, מראת הצד בצד הנהג כוללת מאפיין למניעת 

סינוור המסייע לנהג בעיקר בנהיגה בשעות החשיכה.

 Curve Control מערכת בקרת פניות
חשה בפועל כאשר הרכב נכנס מהר מדי לסיבוב. היא 
מסוגלת להפעיל בלימה של ארבעת הגלגלים ולהקטין 
את מומנט המנוע כדי לסייע בהורדת המהירות בשיעור 

של 16 קמ"ש בתוך שנייה אחת בקירוב.

LED מסוג )DRL( תאורת יום
מציעה נראות משופרת למשתמשי הכביש האחרים. 
היא גם חסכונית הרבה יותר באנרגיה מאשר האלומה 
 LED הנמוכה של הפנסים הראשיים, הודות לטכנולוגיית

המתקדמת ביותר. 





תמרונים קלים מאי פעם
חניה בניצב, חניה במקביל, כניסה לאחור, יציאה החוצה. האקספלורר מציע טכנולוגיות 

מתקדמות שמקלות עליך במגוון של מצבים מאתגרים. מערכת עזר אקטיבית לחניה 
צדית במקביל ובניצב, אשר מצוידת בחיישני חנייה צדיים, מסייעת לך למצוא מקום 

חניה ומכוונת את הרכב לתוך מקום החניה, כשאתה שולט בידית ההילוכים, ובדוושות 
הבלמים וההאצה. הוא מסוגל גם להוציא את הרכב ממקומות חנייה צפופים, במקביל 

למדרכה, וגם להזהיר אותך מפני מכשולים סמוכים לצדי הרכב במהלך התמרונים.
קבל התראה על כלי רכב שמתגלים בנקודות מתות, באמצעות )®BLIS( לאיתור 
שטחים מתים עם התראה על תנועה צולבת. המערכת מפיקה התראה באמצעות 

נוריות LED שמותקנות במראות החיצוניות.
קבל התראה מוקדמת ממערכת בקרת השיוט המסתגלת והתראת התנגשות עם 

תמיכה בבלימה  )חלק מחבילות אבזור Luxury ו- Premium(. מערכת זו מסייעת 
לך לשמור על מרחק הביטחון מהרכב שלפניך, בארבע דרגות מרחק קבועות מראש. 

המערכת מתריעה גם מפני סכנת התנגשות ודורכת מראש את הבלמים במקרה 
שמתגלה סכנה כזו. 



פתיחה וסגירה בהינף רגל
העמסת מטען באקספלורר היא משימה קלה מאי פעם, הודות לדלת האחורית 

המתרוממת הנפתחת באמצעות הרגל, ללא מגע יד. בצע תנועת בעיטה עם רגלך מתחת 
לפגוש האחורי, כשהשלט-רחוק החכם Intelligent Access נמצא בכיסך או בתיקך. 

הדלת האחורית המתרוממת מזהה את תנועת רגלך ואת השלט-רחוק הנמצא בקרבת 
מקום, ונפתחת או נסגרת בעצמה. תוכל גם לתכנת את הגובה של הפתיחה המלאה, 

ולקבוע את המצב המתאים ביותר עבורך.  



אפשר להתאים את הרכב בקלות להובלה של נוסעים או מטען הודות לגמישות של 
המושבים. בשורה השנייה, מתקפלים ביחס פיצול של 60/40, ובשורה השלישית 

מותקנים מושבים ייחודיים בקבוצה מסוג  ®PowerFold, אשר מתקפלים ביחס פיצול 
של 50/50. 

כשמקפלים את המושבים בשורה השנייה ובשורה השלישית למצב שטוח, אפשר להוביל 
מטען בקיבול של עד 2,313 ליטר, או לאחסן מטען בקיבול של עד 595 ליטר מאחורי 

שורת המושבים השלישית כשיושבים בכל מקומות הישיבה. כי אקספלורר מתאים את 
עצמו בקלות לכל הרפתקה.

שימושים מגוונים





בשבילנו, כל מילה שלך היא פקודה
מוסיפה צג מגע LCD צבעוני 8 אינץ' ועוד  SYNC® עם   1  MyFord Touch®  מערכת
1 מאפשרת שיחות באמצעות דיבורית, הזרמת מוזיקה  Ford SYNC® הרבה. מערכת
®Bluetooth ועוד, באמצעות פקודות קוליות פשוטות )לא תומכת בשפה העברית(.

כשהיא מצומדת, היא מסוגלת להוריד את אנשי הקשר ולהשמיע מוזיקה מהסמארטפון
שלך. יש לה גם גישה לנגן ה- MP3 ,USB או ®iPod שלך.

לקבלת צליל מדהים, מערכת השמע בעלת 12 הרמקולים של ®Sony מאפשרת לך
האזנה באיכויות קוליות גבוהות.

®SYNC. אמור את המילה.

1  לא כל המאפיינים תואמים לכל הטלפונים.



FWD הנעה קדמית  0
LED ופנסים אחוריים מסוג )DRL( פנסי חזית, תאורת יום  0

פנסי ערפל קדמיים  0
גימורי כרום חיצוניים  0

שמשות אחוריות כהות  0
חיישני נסיעה לאחור  0

מראות צד עם קיפול חשמלי, אוטומטי בזמן חנייה,   0
LED זיכרון, חימום, תאורת גישה ומהבהבי פנייה מסוג  

מערכת לאיתור רכבים בשטחים מתים )®BLIS( עם מערכת   0
)CTA( התרעה בפני תעבורה צולבת  

חישוקי סגסוגת קלה )"מגנזיום"( בקוטר "20  0
דלת אחורית מתרוממת חשמלית, עם אפשרות לפתיחה עם   0

הרגל )ללא מגע יד(  
מצלמות קדמית ואחורית, עם מתז שטיפה, בעלות תפקוד מבט   0

פנורמי 180°  
כפתור התנעה )ללא מפתח(  0

כניסה ונעילה ללא מפתח  0
גלגל הגה טלסקופי מתכוונן חשמלית  0

3 שקעים מסוג Smart Charging USB להטענה מהירה   0
של טלפונים סלולאריים וטאבלטים  

220V שקע עזר  0
תאורת אווירה ייחודית  0

מערכת מידע ובידור ™MyFord Touch עם הפעלה קולית  0
®SYNC )לא בשפה העברית(  

מערכת שמע ®SONY עם 12 רמקולים  0
מערכת בקרת אקלים מפוצלת עם יחידת מיזוג אחורית ושליטה   0

בשורת המושבים השנייה  
מושבי עור מחורר )בז' / שחור(  0

מושבים קדמיים מחוממים ומקוררים  0
כוונון חשמלי למושבים הקדמיים )10 כוונונים(  0

זיכרון לגלגל ההגה, מראות הצד, הדוושות ומושב הנהג  0

 :Limited מאפיינים עיקריים אקספלורר
מנוע ותיבת הילוכים:

)290  כ"ס(  3.5L V6 TiVCT בנזין  0
תיבת הילוכים אוטומטית SelectShift בעלת 6 הילוכים    0

עם תפעול ידני / ספורטיבי  



חבילות אבזור אופציונליות 
בתוספת תשלום

Premium חבילת אבזור
כל האבזור הקיים ברמת גימור Luxury ובנוסף:

4WD מערכת הנעה כפולה חכמה  0
 Terrain Management System™ מערכת מצבי נהיגה בשטח  0

המאפשרת התאמת פעולת מכלולי ההנעה לתוואי הדרך    
המבוקש: כביש, חול, חצץ / שלג, בוץ  

)Hill Descent Control( בקרת נסיעה במדרון  0
מושבים קדמיים Multi Contour Seats עם אפשרות עיסוי אקטיבי  0

 Enhanced Park Assist מערכת עזר לחניה במקביל ובניצב  0
חיישני חניה קדמיים וצדיים  0

חגורות בטיחות מתנפחות במושבים הקיצוניים בשורת המושבים השנייה  0

Luxury חבילת אבזור
כל האבזור הקיים ברמת גימור Limited ובנוסף:

Moonroof גג פנורמי הכולל חלון נפתח  0
מערכת בקרת שיוט מסתגלת  0

מערכת התראה בפני התנגשות חזיתית עם סיוע בבלימה  0



ריפוד עור מחורר  שחורריפוד עור מחורר בז׳
חישוק סגסוגת קלה "20

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים והריפודים בקטלוג זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החומרים והחישוקים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן 

ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

ריפודים

*צבע בתוספת תשלום

       *)UG( לבן פלטינה

)UX( כסף מטאלי

)H5( חום מטאלי

)BT( זית אפרפר

)YZ( לבן

       *)RR( אדום לוהט מטאלי

*)H9( ברונזה אש )N1( כחול ג׳ינס

)J7( אפור מגנטי

)G1( שחור צל

מגוון צבעים



התמונה להמחשה בלבד

זיהום
מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מזערי

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EPA 40 CFR part 600 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*מנוע
3.5L FWD9.80בינעירוני13.84עירוני

3.5L AWD10.23בינעירוני14.70עירוני

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

63Explorer Limited2
64Explorer Limited Luxury2
71Explorer Limited Premium2

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Limited ברמת גימור

כריות אויר  7
בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  ●
בקרת שיוט אדפטיבית   X

זיהוי הולכי רגל  X

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  X
זיהוי תמרורי תנועה  X

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Limited Luxury ברמת גימור

כריות אויר  7
בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  ●
בקרת שיוט אדפטיבית   ●

זיהוי הולכי רגל  X

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  X
זיהוי תמרורי תנועה  X

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Limited Premium ברמת גימור

כריות אויר  9
בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  ●
בקרת שיוט אדפטיבית   ●

זיהוי הולכי רגל  X

מצלמות רוורס  ●
חיישני לחץ אויר  ●

חיישני חגורות בטיחות  X
שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  X
זיהוי תמרורי תנועה  X

דרגות בטיחות וזיהום אויר

זיהום אויר

בטיחות



לתשומת ליבך! קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי ולכן פרטים הנראים בתצלומים אינם תואמים לחלוטין את המכוניות המשווקות בישראל. חלק מהמכוניות המופיעות בחוברת זו הן של דגמי קדם-ייצור 
ו/או נוצרו באמצעות המחשב. אי לכך העיצוב והמאפיינים של הגרסה הסופית של המכוניות עלולים להיות שונים בכמה היבטים. בנוסף, חלק מהפריטים המופיעים במכוניות שבתמונות אינם נכללים 
במפרטי הרכב המשווק בישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובקטלוג זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

דלק מוטורס אולמות תצוגה:
סניף תל-אביב

רח' המסגר 18
תל אביב 6777669

טל: 03-5375891
פקס: 03-5375897

סניף חיפה
שד' ההסתדרות 50

חיפה 3296038
טל': 04-8525888

פקס: 04-8507850

סניף ירושלים
רח' פייר קניג 40

ירושלים 9346948
טל: 02-6722111

פקס: 02-6739119

סניף רעננה
רח' התדהר 2

רעננה 4366504
טל': 09-7407375

פקס: 09-7407376

ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*
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סוכנות אשדוד
רח' האורגים 9

אשדוד 7760920
טל: 08-8527040

פקס: 08-8526560

סוכנות באר שבע
רח' עמל 2

באר-שבע 8410502
טל: 08-9188080

פקס: 08-9284465


