
FORD F-350   



מידות חיצוניות 

2052)מ״מ(גובה כללי   

2030)מ״מ(רוחב כללי )ללא מראות( 

208)מ״מ(מרווח גחון 

6269)מ״מ(אורך כללי 

1331)מ״מ(אורך שלוחה אחורית 

3968)מ״מ(רוחק סרנים 

968)מ״מ(אורך שלוחה קדמית 

20.8)מעלות(זווית נטישה 

19.3)מעלות(זווית גישה 

19.2)מעלות(זווית מעבר תלולית 

מידות ארגז 

2078)מ״מ(אורך ריצפה 

1760)מ״מ(רוחב פנימי 

1293)מ״מ(רוחב בין בתי גלגלים 

960)מ״מ(גובה ריצפת תא מטען 

508)מ״מ(גובה ארגז המטען כולל חיפויים 

מנוע 

6.7L Power Stroke™ V8 Turbo Dieselסוג 

עיליים )32 שסתומים( שסתומים 

מערכת לחץ גבוה, מסילה משותפת הזרקת דלק 

אלקטרונית מערכת בקרת מנוע 

מגדש טורבו רציף, אינטרקולר מערכת יניקה 

2 מצברים 12 וולט מצבר 

2 אלטרנטורים משולבים 357 אמפראלטרנטור 

זרימה טורית בלחץמערכת קירור 
Pressurized Series Flow

8צילינדרים 

אלומניום ראש מנוע 

Compacted graphite ironחטיבת צילינדרים 

דחיפים / נדנדים פעולת שסתומים 

גלגל שיניים הנעת גל הזיזים 

78.5)מ״מ(קדח

108)מ״מ(מהלך

16.2:1יחס דחיסה 

2800/400)כ״ס/סל״ד(הספק 

1600/108)ק״ג-מ׳/סל״ד(מומנט 

98.42קיבולת מיכל דלק 

סולר PPM10 סוג דלק מומלץ 

6 הילוכים אוטומטית ™SelectShiftתיבת הילוכים 

מתלה קדמי 

סרן קשיח סוג 

2721 )ק״ג(עומס מורשה על סרן 

לוליניים קפיצים 

1.38 ממולאים גז  בולמי זעזועים                 )אינץ׳(

סטנדרטי מוט מייצב 

מתלה אחורי 

סרן קשיח סוג 

נעילת דיפרנציאל חשמלית דיפרנציאל 

3.55יחס העברה על סרן 

3302 עומס מורשה על סרן       )ק״ג(

עלים קפיצים 

גז 1.38 אינץ׳ בולמי זעזועים 

סטנדרטי מוט מייצב 

כושר העמסה 

1716)ק״ג(כושר העמסה בקירוב

הגה 

 הגה כוחסוג

20.41:1יחס כולל 

בלמים 

בלמי דיסק מאווררים לכל 4 הגלגלים סוג 
ABS + RSC + SRW

13.66 קוטר דיסק קדמי            )אינץ׳(

13.39 קוטר דיסק אחורי           )אינץ׳(

חישוקים 

יציקת אלומניום סוג 

8מספר בורגי גלגל 

6.7 אינץ׳ )170 מ״מ( קוטר מעגל חורי הברגים 

מערכת הינע 

מצבי Low/High סוג תיבת העברה 
36 חודשים או 100,000 ק"מ אחריות יצרן

)המוקדם מבינהם(
אחריות מורחבת למערכת ההנעה 

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

*אפשרות לאחריות יצרן מורחבת 
בתוספת תשלום, פנה לנציג המכירות



XLTLARIATרמת גימור

פנים )המשך(
אחלון אשנב אחורי נפתח חשמלית לצד

תאורת תקרה )מלפנים ומאחור( המופעלת בפתיחת 
אאהדלתות + תאורת מפות 

אא2 שקעי עזר לאספקת מתח בלוח השעונים 

 150W/110V אשקע עזר

אאתא אחסון בצד הנוסע )תא כפפות(, תאי אחסון בדלתות
:  1 מתחת למושב   12v תאי איחסון ננעלים עם שקעי עזר

אאהמרכזי בשורה הראשונה, 2 מתחת למושב האחורי

אא2 מחזיקי ספלים בלוח המכשירים 

אא2 ווים למעילים בחלקו האחורי של תא הנוסעים 

אאידיות אחיזה 

אסוככי שמש עם מראות בצד הנהג והנוסע 

אסוככי שמש עם מראות מוארות ועם מחזיק כרטיסים לנהג

אגלגל הגה מצופה עור 

אאכוונון גלגל ההגה: 4 כיוונים -  מטה / מעלה, פנים/ חוץ 

אאציפוי ריצפת תא הנוסעים בשטיח 

מושבים
אא6 מושבים - נהג + 5 נוסעים

מושבים קדמיים בעלי כוונון ידני, כולל תמיכת איזור הגב 
אהתחתון במושב הנהג

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי, חימום וקירור,
א2 זיכרונות במושב הנהג כולל כוונון מראות הצד

אאמשענות ראש מתכווננות

אריפוד מושבים בבד איכותי בגוון אפור 

אריפוד מושבים עור שחור או בז’ )בהתאם לצבע המרכב(

חוץ 
275/70   R18 אאצמיגים

אחישוקי אלומיניום 18 אינץ’ עם 5 חישורים

אחישוקי אלומיניום 18 אינץ’ בגימור מעורב ניקל ושחור

אאחיפוי ברגי הגלגל בציפוי כרום

אאמדרכי צד 5 אינץ’ בגימור כרום 

אמדרגה היוצאת מדלת המטען לעליה קלה

)Sun Roof( אחלון שמש
מראות צד בעלות פיקוד חשמלי וזרועות נפתחות 

אאטלסקופיות )להגדלת שדה הראיה( מחוממות

קיפול מראות חשמלי )בנוסף לפתיחה והסגירה 
אאהטלסקופיות( 

פגושים - פגוש קדמי בגימור כרום, פגוש מדרגה אחורי 
אאבגימור כרום 

אאפנסים ראשיים הלוגניים 

אפנסי ערפל קדמיים

אא5 פנסי תאורה עילית כתומה על גג הרכב בחזית 
תאורה חיצונית בארגז המטען - משולבת עם פנס 

אאהבלימה העילי המרכזי 

ארגז מטען - בעל חיפויים לחלק עליון של הדפנות + דלת 
)D( אאתא המטען, 4 ווי קשירה בתצורת

אא2 טבעות גרירה מלפנים 

א אהכנה להתקן וו גרירה 

אאמגבי שמשות עם פעולה לסירוגין 

XLTLARIATרמת גימור

בטיחות / בטחון 
6 כריות אוויר הכוללות מערכת וילונות צד

Safety Canopy®אא

אאקורות בדלתות להגנה מפגיעות צד 
בלמי דיסק מאווררים )לכל 4 הגלגלים( עם סיוע כוח, 

ABS ,RSC ,SRWאא

אאמערכת TPMS לניטור לחץ אויר בצמיגים

אאBelt-Minder - תזכורת לחגירת חגורות בטיחות 
מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה  
אאאת הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת כרית אוויר

אאכוונון גובה חגורת הבטיחות הקדמית )במושבים הקיצוניים(
מערכת גלילה לחגורות הבטיחות עם ניהול אנרגיה 

אאבמושבים הקדמיים הקיצוניים

נקודות עיגון אחוריות עבור מושבי בטיחות לילדים
אאבשורת המושבים השניה

לוח מקשים על דלת הנהג לפתיחה/ נעילת הרכב ע”י 
אקוד אישי

אאתאורת בלימה אחורית מוגברת 

אאנעילה לגלגל / גלגל חלופי 
צלילי התראה - פנסים ראשיים דולקים, מפתח במתג 

אאההתנעה, דלתות פתוחות, בלם חניה מופעל

מערכת ™MyKey - מערכת המאפשרת תוכנית הגבלת 
מהירות ועוצמה מרבית של מערכת השמע, הנשמר 

בזיכרון מפתח הרכב
אא

מכלולים מכאניים 
אאמערכת הנעה 4X4 בעלת פיקוד חשמלי 

אאנעילת דיפרנציאל חשמלית

אדוושות בעלות כוונון חשמלי

אאהגה כוח

אאמשכך היגוי

אאשחרור מהיר דלת תא המטען 

אאצמיג / גלגל חילופי - מנגנון הנמכה ידני

פנים 
מערכת ®SYNC - מערכת בידור ותקשורת פנים-רכבית, 
מופעלת קול )בשפות אנגלית אמריקאית, צרפתית קנדית 

או ספרדית צפון אמריקאית, לא כולל עברית(, משמשת 
כדיבורית ומאפשרת שליטה בטלפונים סלולריים בעלי 

טכנולוגיית Bluetooth וכן בהתקני מדיה מכל סוג כמעט 
באמצעות פקודות קוליות פשוטות ואינטואיטיביות, כוללת 

שקע USB ובקרי הפעלה מגלגל ההגה

א

®MyFord Touch - מערכת בעלת 3 קטגוריות עיקריות: 
בידור / טלפון בטכנולוגיית Bluetooth / בקרת אקלים. 

כוללת תצוגה במכלול המחוונים, בקרות בגלגל ההגה, 
צג מגע ומרכז מדיה מקיף, 2 חיבורי USB, קורא כרטיסי 

SD ושקעים לחיבור אודיו / וידאו. מופעלת על-ידי מגע ו/
או קול )בשפות אנגלית אמריקאית, צרפתית, קנדית או 

ספרדית צפון אמריקאית, לא כולל עברית(

א

 ,MP3 ,מערכת שמע מקורית עם רדיו, נגן תקליטורים
א4 רמקולים ובקרי הפעלה מגלגל ההגה

מערכת שמע מקורית ®SONY עם רדיו, נגן תקליטורים, 
9 רמקולים + סאב ובקרי הפעלה מגלגל ההגה  ,MP3א

אמרכז הודעות המציג את נתוני מחשב הדרך
צג מידע מרכזי 4.2 אינץ’ מציג מידע לגבי נהיגת שטח 

אכגון זווית הרכב, זווית סיבוב הגלגל ועוד

אחיישני נסיעה לאחור

אמצלמה אחורית, תצוגה על-גבי צג מערכת השמע

אמערכת מיזוג אוויר

אבקרת אקלים מפוצלת

 )Cruise Control( אאמערכת בקרת נסיעת שיוט

אאנעילת דלתות חשמלית 

אמראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי למניעת סינוור
חלונות חשמליים עם מנגון פתיחה/סגירה ובלחיצה 

אאאחת בחלונות הקדמיים 

אאחלונות כהים שומרי פרטיות בחלק האחורי
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הערות: 
הינן  זה  בעלון  המוצגות  הצבעים  דוגמאות 
לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, 
בפועל. המכונית  מצבעי  סטיות  תתכנה 
אפשריים  לשינויים  כפוף  הצבעים  ון  מגו
המלאי.  ולמגבלות  היצרן  מדיניות  על-פי 
עדכני.  מידע  לקבלת  המכירות  לנציג  פנה 

סניף תל-אביב 
רח’ המסגר 18 

תל-אביב 6777669 
טל: 03-5375891 

פקס: 03-5375897 

סניף ירושלים 
דרך בית לחם 144

אזור תעשיה תלפיות 
ירושלים 9342013 

טל: 02-6722111 
פקס: 02-6739119 

סניף חיפה 
דרך יפו 157 

חיפה 3525126 
טל: 04-8525888 

פקס: 04-8507850 

סניף רעננה 
רח’ התדהר 2 

רעננה 4366504 
טל: 09-7407375 

פקס: 09-7407376 

דלק מוטורס אולמות תצוגה:
סוכנות אשדוד 

רח’ האורגים 9 
אשדוד 7760920 

טל: 08-8527040 
פקס: 08-8526560


