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FORD F-Series מפרט טכני

F-250F-350רמות גימור

מידות חיצוניות
20702,065 )2131))מ"מ()Tremor)גובה כללי
2,0322,032)מ"מ(רוחב כללי
216216)מ"מ(מרווח גחון
6,3506,350)מ"מ(אורך כללי

4,0594,059)מ"מ(רוחק סרנים
971971)מ"מ(קדמיתשלוחה

1,3211,321)מ"מ(אחורית
21.120.1מעלותזווית נטישה *

16.916.7מעלותזווית גישה *
21.220.9מעלותזווית מעבר תלולית

מידות ארגז
2,0802,080)מ"מ(אורך ריצפה
1,6991,699)מ"מ(רוחב פנימי

1,2831,283)מ"מ(רוחב בין בתי גלגלים
945938 )991))מ"מ()Tremor)גובה רצפת תא מטען

536536)מ"מ(גובה ארגז המטען כולל חיפויים

מנוע
6.7L  סוג Power Stroke™ V8 Turbo Diesel   

עיליים ) 32 שסתומים(שסתומים
מערכת לחץ גבוה, מסילה משותפתהזרקת דלק

אלקטרוניתמערכת בקרת מנוע
מגדש טורבו, גיאומטריה משתנהמערכת יניקה

2 מצברים 12 וולטמצבר
אלטרנטור יחיד, תפוקת זרם מירבית אלטרנטור

240 אמפר
אלטרנטור בודד, תפוקת זרם 
משולבת מירבית 332 אמפר

2 מערכות קירור נפרדות, מעגל ראשי לקירור המנוע ומעגל משני מערכת קירור
למערכות נלוות

8צילינדרים
אלומניוםראש מנוע

Compactedחטיבת צילינדרים graphite iron
מוטות דחף / נדנדיםפעולת שסתומים

גלגל שינייםהנעת גל הזיזים
99.06)מ"מ(קדח

107.9)מ"מ(מהלך
15.8:1יחס דחיסה

2,600 / 475)סל"ד / כ"ס(הספק
1,600 / 145)סל"ד / ק"ג-מ'(מומנט

120130)ליטר(קיבולת מיכל דלק
סולר PPM10סוג דלק מומלץ

תיבת הילוכים
Selectסוג Shift אוטומטית 10 הילוכים

* תואם לחישוק "18



FORD F-Series מפרט טכני

F-250F-350רמות גימור

מתלה קדמי
סרן קשיחסוג

2,3592,721ק"געומס מורשה על סרן
לולינייםקפיצים

Performance)אינץ')Tremor)בולמי זעזועים Shock Absorb( 1.38 ממולאים גז
סטנדרטימוט מייצב

מתלה אחורי
סרן קשיחסוג

נעילת דיפרנציאל חשמליתדיפרנציאל
3.55 )כולל בדגם F-250 Tremor)3.31  )פרט לדגם F-250 Tremor)יחס העברה על סרן

2,8763,075ק"געומס מורשה על סרן
עליםקפיצים

Performance)אינץ')Tremor)בולמי זעזועים Shock Absorb(  1.38 גז
סטנדרטימוט מייצב

משקלים העמסה וגרירה
4,8995,171ק"גמשקל כללי מותר

3,5393,540ק"גמשקל עצמי בקירוב *
1,3601,631ק"גכושר העמסה *

3,5003,500ק"גכושר גרירה, גרור עם בלמים
750750ק"גכושר גרירה, גרור ללא בלמים

הגה
הגה כוח הידראולי עם תגבור חשמליסוג

משתנהיחס כולל

בלמים
בלמי דיסק כפול מאווררים לכל 4 הגלגלים ABS + RSCסוג

14.29אינץ'קוטר דיסק קדמי
14.29אינץ'קוטר דיסק אחורי

חישוקים
יציקת אלומניוםסוג

8מספר בורגי גלגל
6.7 )170 מ"מ(אינץ'קוטר מעגל חורי הברגים

מערכת הינע
מצבי Low/Highסוג תיבת העברה

מרווחי טיפולים תקופתיים

מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעונים או המוקדם מביניהםטיפול תקופתי
16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מבינהם

אחריות

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

*המשקלים כפופים לשינויים בהתאם לאבזור הרכב בפועל



FORD F-Series אביזרים ומערכות
F-350F-250/350דגם

XLTLARIATKING RANCHרמת גימור

בטיחות וביטחון
ABS ,RSC ,SRW ,בלמי דיסק מאווררים )לכל 4 הגלגלים( עם סיוע כוח■■■

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

Lane-Keeping System וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי LDWS בפני סטייה מנתיב
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
פנסי חזית עם הפעלה אוטומטית
(HSA( מערכת סיוע זינוק בעלייה

■■■

Ford Pro Backup Assist
- מערכת עזר לנסיעה לאחור המבטלת את התסכול של נסיעה לאחור עם נגרר, הנהג מכוון את הנגרר 

בקלות על ידי שימוש בגלגלת שליטה, בזמן שהרכב שולט בהיגוי ומגביל את המהירות באופן אוטומטי
■■

■■בקרת שיוט אדפטיבית עם התרעה מפני התנגשות וסיוע בבלימה

Safety Canopy® 6 כריות אוויר הכוללות מערכת וילונות צד■■■

■■■קורות בדלתות להגנה מפגיעות צד

■■■מערכת TPMS לניטור לחץ אויר בצמיגים

■■■Belt-Minder - תזכורת לחגירת חגורות בטיחות

■■■מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת כרית אוויר

■■■נקודות עיגון אחוריות עבור מושבי בטיחות לילדים בשורת המושבים השניה

■■■מערכת ™MyKey - מאפשרת הגבלות בטיחות שונות הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב

מכלולים מכאניים
■■■מערכת הנעה 4X4 בעלת פיקוד חשמלי

Drive לבחירה בין מצבי נהיגה Mode פקד■■■

■■■נעילת דיפרנציאל חשמלית

■■■דוושות בעלות כוונון חשמלי

■■■הגה כוח עם תגבור חשמלי

■■■משכך היגוי

■■שחרור מהיר של דלת תא המטען

■■■צמיג / גלגל חילופי - מנגנון הנמכה ידני

חוץ
275/75R18 חישוקי אלומיניום יצוק "18 כסוף מוברש■

275/75R18 חישוקי אלומיניום יצוק "18 דו גווני■

275/65R20 חישוקי אלומיניום יצוק "20 דו גווני■

■■■חיפוי ברגי הגלגל בציפוי כרום

■■גימור בגוון כרוםשריג קדמי )"גריל"(

■גימור בגוון חום

■■קבועיםמדרכי צד 6 אינץ‘ בגימור בגוון כרום

■בעלי פתיחה וקיפול חשמליים

■■■מדרגה היוצאת מדלת המטען לעליה קלה

Moon roof חלון גג פנוראמי■■

מראות צד בצבע הרכב, כפולות בעלות פיקוד חשמלי וזרועות נפתחות טלסקופיות, מחוממות,
LED עם מהבהבי פניה ותאורת גישה■■■

■פס קישוט ניקל בחלונות הצד

■מרכב תחתון ובית גלגל מורחב בגימור בגוון חום

■■גימור בגוון כרוםפגוש קדמי ופגוש מדרגה אחורי

■גימור בגוון חום

■■■פנסי חזית בעלי הפעלה אוטומטית

■■■פנסי ערפל קדמיים

■■■5 פנסי תאורה עילית מסוג LED על גג הרכב בחזית

■■■תאורה חיצונית בארגז המטען - משולבת עם פנס הבלימה העילי המרכזי

 (T( 4 ווי קשירה בתצורת  , (D( ארגז מטען - בעל חיפוי מונע החלקה, 4 ווי קשירה בתצורת ■■■

■■■2 טבעות גרירה מלפנים

■■■הכנה להתקן וו גרירה



FORD F-Series אביזרים ומערכות
F-350F-250/350דגם

XLTLARIATKING RANCHרמת גימור

 פנים
■■כניסה והתנעה ללא מפתח

מערכת מידע ובידור ®SYNC3 )בשפה האנגלית( הכוללת: 
צג מגע מרכזי בגודל "8

מסך ''4.2 בלוח המחוונים 
*Apple CarPlay / Android Auto

USB עם חיבור Bluetooth® תקשורת
■הפעלה קולית )בשפה האנגלית(

מערכת מידע ובידור ®SYNC4 )בשפה האנגלית( הכוללת:
■■

צג מגע מרכזי בגודל ''12
מסך "6.5 בלוח המחוונים 

*Apple CarPlay / Android Auto

USB עם חיבור Bluetooth® תקשורת
הפעלה קולית )בשפה האנגלית(

■מערכת שמע מקורית עם רדיו, 5 רמקולים ובקרי הפעלה מגלגל ההגה

■■מערכת שמע B&O מבית Harman Kardan עם 9 רמקולים + סאב ובקרי הפעלה מגלגל ההגה

מרכז הודעות המציג את נתוני מחשב הדרך ומידע לגבי נהיגת שטח כגון זווית הרכב, זווית סיבוב 
■■■הגלגל ועוד

■■משטח הטענה אלחוטי** )בדגמים בעלי 5 מושבים בלבד(

■■■חיישני נסיעה לאחור

■חיישני גשם

■מצלמה אחורית, תצוגה על-גבי צג מערכת השמע

■■מערך 4 מצלמות היקפיות 360° + מצלמה עילית לארגז המטען

■מערכת מיזוג אוויר

■■בקרת אקלים מפוצלת

■■■נעילת דלתות חשמלית כולל דלת תא מטען

■■מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי למניעת סינוור

■■■חלונות חשמליים עם מנגון פתיחה/סגירה ובלחיצה אחת בחלונות הקדמיים

■■■חלונות כהים שומרי פרטיות בחלק האחורי

■■חלון אשנב אחורי נפתח חשמלית לצד

■■■תאורת תקרה )מלפנים ומאחור( המופעלת בפתיחת הדלתות + תאורת מפות

■■תאורת אווירה כחולה LED באזור הקונסולה המרכזית וברגליים

■■■שקעי עזר לאספקת מתח בלוח השעונים

400W/110V שקע עזר■■■

■■■תא אחסון בצד הנוסע )תא כפפות(, תאי אחסון בדלתות

■■■תאי איחסון מתקפל נסתר מתחת למושב האחורי

■■■מחזיקי ספלים לנוסעים מלפנים ומאחור

■■■2 ווים למעילים בחלקו האחורי של תא הנוסעים

■■■ידיות אחיזה

■סוככי שמש עם מראות בצד הנהג והנוסע

■■סוככי שמש עם מראות מוארות

■■שחורגלגל הגה מצופה עור מתכוונן חשמלית ל- 4 מצבים

■חום

■גלגל הגה עם חימום

King Ranch גימורים פנימיים בגוון חום עם לוגו■

■■בגוון אגוזגימור עץ בדלתות ובשידה המרכזית

■בגוון מהגוני

■■■דוושות מתכווננות

■■■ציפוי ריצפת תא הנוסעים בשטיח

מושבים
■■6 מושבים - נהג + 5 נוסעים

■5F-250 מושבים - נהג + 4 נוסעים

מושב נוסע קדמי עם כוונון ידני, מושב נהג עם כוונון חשמלי ל- 8 כיונים + כוונון ידני של גב 
■המושב

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי, חימום ואוורור, 3 זיכרונות במושב הנהג )כולל כוונון מראות 
■■הצד והדוושות(

■■■משענות ראש מתכווננות

■ריפוד מושבים בבד איכותי בגוון אפור

■שחור או בז׳ריפוד עור )בהתאם לצבע המרכב(

■חום בשילוב כאמל

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
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לתשומת ליבך!
עלון 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 מוטור 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 עדכני.

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

זמינה בדגם F250 ברמת גימור LARIAT )בתוספת תשלום(

FORD PERFORMANCE בולמי זעזועים מבית  •
סט גלגלים ייעודי לשטח  "35  •

- חישוקי "18 אלומיניום שחור   
- צמיגי שטח )285/75R18 כולל חילופי(  

מדרגות צד ייעודיות לנסיעה בשטח  •
חצאית פגוש קדמית ייחודית לשיפור זווית גישה  •

נשמים לסרנים ולתיבת ההעברה לשיפור מעברי מים  •

סרן קדמי מוגבל החלקה לשיפור האחיזה בתנאי שטח  •
מצב נסיעה ייחודי למקסום תגובת המצערת, תיבת ההילוכים   •

ובקרת האחיזה במצב של זחילה בתנאי שטח סלעיים  
בקרת שיוט לנסיעה במהירות איטית המפנה את הנהג לטפל  •

בתנאי שטח מאתגרים  
LED מכלולי פנסים בטכנולוגיית  •

TREMOR מדבקות חיצוניות עם המיתוג  •

TREMOR

הערות:
דוגמאות הצבעים המוצגות בעלון זה הינן לשם 
המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה 

סטיות מצבעי המכונית בפועל.
מגוון הצבעים כפוף לשינויים אפשריים על-פי 
מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג 

המכירות לקבלת מידע עדכני. 
(M7( קרבון אפור

(B3( אטלס כחול

(HX( ג'ינס כחול

(UM( שחור

(JS( אייקוני כסף (D1( אבן אפור

(AZ( נוצץ* לבן (Z1( לבן

*צבע בתוספת תשלום.

גרסת שטח ייחודית


