
מנצח, גםמפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
בחיים האמיתיים



FORD BRONCO מפרט טכני

ארוך 4 דלתות / 5 מושביםקצר 2 דלתות / 4 מושביםדלתות / מושבים

Big BendOuterרמות גימור
BanksBadlandsBig BendOuter

BanksBadlandsWildtrak
Banks

מידות ומשקלים 
1,8511,8511,8761,8511,8511,8761,911)מ"מ(גובה
4,4134,4134,4394,8134,8134,8394,826)מ"מ(אורך
1,9281,9281,9371,9281,9281,9372,015)מ"מ(רוחב

2,5502,5502,5502,9502,9502,9502,950)מ"מ(בסיס גלגלים
1,506 1,5881,5881,5691,5881,5881,461)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה
750750750750750750750)ק"ג(גרור ללא בלמיםמקסימאלי

2,1352,2262,3222,2412,3262,4082,396)ק"ג(משקל עצמי מרבי

מנוע
2.3L סוג

EcoBoost
2.7L

EcoBoost
 2.3L

EcoBoost
2.7L

EcoBoost
2,2642,6942,2642,694)סמ"ק(נפח

X 8783 X 8394 X 8783 X 83 94)מ"מ(קדח X מהלך
10.0:110.0:110.0:110.0:1יחס דחיסה
5,250 / 5,500330 / 5,250270 / 5,500330 / 270)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי
3,100 / 3,50057.4 / 3,10042.8 / 3,50057.4 / 42.8)סל"ד / ק"ג-מ'(מומנט מרבי

66806680)ליטר(קיבולת מיכל דלק )סוג(

תיבת הילוכים
אוטומטית  10 הילוכיםסוג

4.71 / 2.99 / 2.14 / 1.76ראשון / שני / שלישי / רביעייחס העברה
1.52 / 1.27 / 1.00 / 0.85חמישי / שישי / שביעי / שמיני

0.68 / 0.63תשיעי / עשירי
4.88-אחורי

מערכת ההיגוי
הגה כח חשמליסוג

11.411.411.412.712.712.712.7)מטר(קוטר סיבוב

 High-Performance, Off-Road, Stability, Suspension (HOSS)מתלים
עצמות עצה כפולותקדמייםסוג

סרן קשיחאחוריים

בלמים
דיסק מאוורר )311()מ"מ(קדמייםסוג

דיסק קשיח )308()מ"מ(אחוריים

מרווחי טיפולים תקופתיים
מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח השעוניםטיפול תקופתי

או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם

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

60 חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(



FORD BRONCO אביזרים ומערכות

MIDLUXחבילת אבזור
בטיחות

■■6 כריות אויר 

חבילת סיוע לנהג ™Ford Co-Pilot 360 הכוללת: 
- מערכת להתרעה מפני התנגשות )AEB( הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
 )LKS( מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי -

)CTA( עם מערכת התראת תעבורה צולבת )BLIS®( מערכת לאיתור שטחים מתים -
- מערכת לזיהוי והתרעה מפני עייפות הנהג

)HBC( החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות -
- חיישני נסיעה לאחור

■■

- מערכת בקרת שיוט מסתגלת
)Evasive Steering Assist( מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות -

- חיישני נסיעה מלפנים ומאחור
■

Post-Collision Braking  מערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית■■

RSC® מערכת בקרת יציבות הגלגול■■

Trailer Sway Control מערכת בקרת נדנוד הגרור■■

Hill Start Assist מערכת סיוע בעמידה ובזינוק בעלייה■■

■■Isofix נקודות עיגון למושב בטיחות במושבים האחוריים

■■)TPMS( מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

טכנולוגיה
G.O.A.T. מערך מצבי נהיגה■■

Trail turn assist■■

Trail control■■

חוץ
■חישוקי סגסוגת בגדלים ובעיצוב משתנה בהתאם לחבילה

LED פנסי חזית■■

LED פנסים אחוריים■

■■שמשות אחוריות כהות

■■התנעה מרחוק

■■כניסה והתנעה ללא מפתח

■■גג קשיח ופריק בגוון אפור ייחודי

■■דלתות צד פריקות

■■גלגל חלופי בגודל מלא

■■אוזני גרירה בפגוש הקדמי והאחורי

פנים
■■חימום מושבים קדמיים

■■מערכת בקרת אקלים מפוצלת

■■מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

■■בלם יד חשמלי

■■גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

■חימום גלגל הגה

■■ידית אחיזה ייעודית בקונסולה המרכזית בצד הנוסע הקדמי

■■משענת יד למושבים הקדמיים

■■מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 50:50 )בדגמי 2 דלתות(  

■■מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 60:40 )בדגמי 4 דלתות(

מערכת מידע ובידור ®SYNC4 הכוללת:
■- מסך מולטימדיה מרכזי "8 

 USB עם חיבור Bluetooth® תקשורת -
- שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית 

- * Apple CarPlay * / Android Auto )בשפה האנגלית( 
- 6 רמקולים

■■

- מסך מולטימדיה מרכזי "12 
■- מערך מצלמות היקפיות 360 מעלות עם תצוגת שטח ייעודית

 B&O מערכת שמע עם 10 רמקולים■

■■לוח מחוונים בשילוב מסך ''8  

■משטח הטענה אלחוטי** 

12V שקעי עזר■■

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



Big BendOuter BanksBadlandsWildtrak

מערכת הנעה
4x4 with Part

Time Selectable
Engagement

 4x4 with Part 
 Time Selectable

Engagement

Advanced 4x4
 with Automatic

 On-Demand
Engagement

 Advanced 4x4
 with Automatic

 On-Demand
Engagement

Low 2.722.723.063.06יחס העברה במצב

3.733.734.464.7יחס העברה בסרנים

57.257.264.367.8יחס העברה סופי

מרכזי, אחורי וקדמימרכזי, אחורי וקדמי--נעילות דיפרנציאל

M190 Dana AdvanTEKM190 Dana AdvanTEKM210 Dana AdvanTEKM210 Dana AdvanTEKסרן קדמי

Dana 44 AdvanTEKDana 44 AdvanTEKDana 44 AdvanTEKDana 44 AdvanTEKסרן אחורי

-✔--ניתוק מוט מייצב קדמי

Trail one pedal drive-✔✔✔

בולמי זעזועים Bilstein בטכנולוגיית
Position-sensitive Damping--✔✔

✔✔--מיגון תחתון מלא

)Rock Rails( מיגון סף צידי--✔-

Heavy-Duty פגוש קדמי מודולרי--✔✔

''17 בשילוב''17''18"17חישוקי סגסוגת
Beadlock Capable

צמיגי "32צמיגים
)A/T 255/75R17(

צמיגי "32
)A/T 255/70R18(

צמיגי "33
)A/T 285/70R17(

צמיגי "35
)A/T 315/70R17(



 Big Bend זמין עם חבילת אבזור MID בלבד
▪ חישוקי סגסוגת ''17 

A/T  32'' צמיגי ▪
▪ שבכה קדמית )"גריל( בגימור אפור עם כיתוב

Bronco  
ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור  ▪

 4x4 with Part מערכת הנעה כפולה ▪
Time Selectable Engagement  

▪ ריפודי בד לבחירה:
- בגוון שחור בשילוב אפור  

- בגוון שחור בשילוב בז'  



Outer Banks זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד
▪ חישוקי סגסוגת ''18 

A/T 32" צמיגי ▪
LED פנסי ערפל בטכנולוגיית ▪

▪ שבכה קדמית )"גריל"( בגימור שחור
Bronco עם כיתוב  

ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בצבע הרכב  ▪

▪ מדרגות צד
 4x4 with Part מערכת הנעה כפולה ▪

Time Selectable Engagement  
▪ ריפודי עור לבחירה:

- בגוון כחול בשילוב אפור  
- בגוון שחור בשילוב חום  

▪ כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע 
)בדגמי 4 דלתות בלבד(  



Badlands זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד
▪ חישוקי סגסוגת ''17 

A/T 33" צמיגי ▪
▪ שבכה קדמית )"גריל"( בעיצוב ובגימור 

Bronco אפור ייחודי עם כיתוב  
ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור  ▪

▪ מערכת הנעה כפולה
Advanced 4x4 with Automatic  

On-Demand Engagement  
▪ נעילות דיפרנציאל: מרכזי, אחורי וקדמי

▪ בולמי זעזועים מבית Bilstein בטכנולוגיית
  Position-sensitive Damping  

▪ ניתוק מוט מייצב קדמי
Heavy-Duty פגוש קדמי מודולרי ▪

▪ מיגון תחתון מלא
)Rock Rails( מיגון סף צידי ▪

Vinyl ריפודי ▪
▪ ריצפת גומי הניתנת לשטיפה עם פתחי 

ניקוז ייעודיים )לא זמין בשילוב ריפודי עור(  

▪ רשת לתליית אביזרים בגב המושבים 
הקדמיים  

▪ לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים 

חבילת מושבים בתוספת תשלום:
ריפודי עור בגוון שחור   -

כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע   -
)בדגמי 4 דלתות בלבד(   



Wildtrak זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד
 LED פנסי ערפל בטכנולוגיית ▪

▪ שבכה קדמית )"גריל"( בעיצוב ובגימור 
Bronco שחור עם כיתוב  

▪ ידיות בצבע הרכב
▪ בתי גלגלים ומראות בגימור שחור

▪ מערכת הנעה כפולה
Advanced 4x4 with Automatic  

On-Demand Engagement  
▪ לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים 

 Heavy-Duty פגוש קדמי מודולרי ▪
▪ מיגון תחתון מלא

▪ ריפודי עור בגוון שחור בשילוב בז' 
▪ כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע

43.2ºזווית גישה
26.3ºזווית גחון

37.0ºזווית נטישה
292 מ״ממרווח גחון

חבילת Sasquatch הכוללת:
חישוקי סגסוגת ''17 בשילוב  -

Beadlock Capable  
  M/T 35" צמיגי  -

בתי גלגלים מורחבים  -
בולמי זעזועים מבית Bilstein בטכנולוגיית  -

  Position-sensitive Damping  
נעילות דיפרנציאל: מרכזי, אחורי וקדמי  -

יחסי העברה קצרים 4.7  -



לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. 

היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת לבך!
נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים   -

להיות גבוהים מנתוני היצרן.  
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.  

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*
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מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

● מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

NABig Bend 2D6
328Big Bend 4D7
NAOuter Banks7

316/317/318Badlands7
320Wildtrack7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
:Big Bend -בדגמים בעלי 2 דלתות פרט ל

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
2 דלתות:   Big Bend בדגם

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה עלXמנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיביתXרגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
בדגם Big Bend 4 דלתות:

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה על●מנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיביתXרגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●

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

Big Bend11.8משולב
Outer Banks12.4משולב

Badlands13.8משולב
Wildtrack13.8משולב

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

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי 1514131210987654 11321

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

רמת
בטיחות

נמוכה 0 1 2 3 4 5
רמת

בטיחות
8גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

6 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
:Big Bend -בדגמים בעלי 4 דלתות פרט ל

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXכריות אויר6
התרעה במצב של עייפות נהג●מניעה אקטיבית של סטייה●

מערכת עזר לנהג להתרעה על●מנתיב
השארת ילדים ברכבבלימה אוטומטית בעת חירום●
חיישני חגירת חגורות בטיחות●בלימת חירום מפני הולכי●

בקרת שיוט אדפטיבית●רגל ורוכבי אופניים
בקרת מהירות חכמה )X)ISAזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"●


