
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

פורד אדג'
FORD EDGE



FORD EDGE מגוון דגמים

2.0L EcoBoost2.7L EcoBoostמנוע

AWD  הנעה כפולהFWD  קדמיתהנעה
SEL PLUSTITANIUMTITANIUM PLUSרמת גימור

מפרט טכני
2.0L EcoBoost2.7L EcoBoostמנוע

מידות
1,7421,740)מ"מ(גובה
4,8084,808)מ"מ(אורך
1,9281,928)מ"מ(עם מראות צדרוחב

2,8492,848)מ"מ(בסיס גלגלים
1,6551,655)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1,6641,664)מ"מ(אחורי
975975)מ"מ(קדמיתשלוחה

985985)מ"מ(אחורית
209209)מ"מ(מרווח גחון

1,1101,110)ליטר(נפח תא מטען
6811,292)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימאלי

681396)ק"ג(גרור ללא בלמים
1,9312,121)ק"ג(משקל עצמי מרבי

מנוע
2.0L EcoBoost הזרקה ישירהסוג

בלחץ גבוה גידוש טורבו
2.7L EcoBoost הזרקה ישירה 

בלחץ גבוה טווין טורבו
V / 6 / 4טורי / 4 / 4מבנה / צילינדרים / שסתומים לצילינדר

1,9992,694)סמ"ק(נפח
X 87.583X83 83.1)מ"מ(קדח X מהלך

10:110:1יחס דחיסה
248/5,500330/5,000)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי
39.75/2,75054.49/3,000)סל"ד / ק"ג-מ'(מומנט מרבי

7069.5)ליטר(קיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית 8 הילוכים Select Shiftסוג
2.872 / 3.146 / 3.0124.484 / 3.306 / 4.689ראשון / שני / שלישייחס העברה

1.000 / 1.414 / 1.0001.872 / 1.446 / 1.923רביעי / חמישי / שישי
0.616 / 0.6170.742 / 0.747שביעי / שמיני

2.962.882אחורי
3.83.39יחס העברה סופי

ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(
192209)קמ"ש(מהירות מקסימלית

8.26.87)שניות(תאוצה 0-100 קמ״ש
מערכת ההיגוי

הגה כח חשמליסוג
11.98)מטר(קוטר סיבוב

מתלים
נפרדים מסוג מק׳פרסוןקדמיים

נפרדים מסוג זרועות מקבילותאחוריים
בלמים

דיסק מאוורר דיסק מאוורר קדמייםסוג
דיסק מאוורר דיסק מלא אחוריים

מרווחי טיפולים תקופתיים

מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעוניםטיפול תקופתי
או 16,000 או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

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(



FORD EDGE אביזרים ומערכות

SEL PLUSTITANIUMTITANIUMרמת גימור
PLUS

בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים✔✔✔✔
)EBD( מערכת חלוקת כוחות הבלימה✔✔✔✔

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

Lane-Keeping System מערכת להתרעה 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 -
- מצלמת נסיעה לאחור עם מתז שטיפה

✔✔✔✔

חבילת סיוע לנהג  ™+ Ford Co-Pilot 360 Assist כוללת בנוסף:
- 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 -

✔✔✔

 )HSA( מערכת סיוע זינוק בעלייה✔✔✔✔
✔✔✔✔Post-Collision Braking מערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית

Curve Control ובקרת פניות RSC® מערכת בקרת יציבות הגלגול✔✔✔✔
Enhanced Park Assist - מערכת עזר אקטיבית לחנייה צדית ובמקביל✔✔

✔✔✔✔חיישני נסיעה לאחור
✔✔מערך Park Assist עם חיישנים היקפיים )קדמיים, צדיים ואחוריים(

✔✔✔✔8 כריות אוויר הכוללות כריות 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
✔✔✔✔מערכת Stop-Start להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק 

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

✔✔✔פס קישוט מסביב לחלונות כרום
חבילת עיצוב ייחודית Elite הכוללת: 

- "חצאית" ייחודית מלפנים, בצדדים ומאחור בצבע הרכב
- פסי קישוט כרום ב"חצאית" מלפנים ובצדדים

- חישוקי סגסוגת קלה "20 דו גווני
✔

חבילת עיצוב ייחודית  הכוללת:
- שבכה קדמית )"גריל"( שחור מבריק

- פס קישוט מסביב החלונות שחור
- "חצאית" ייחודית מלפנים ומאחור

- חישוק סגסוגת קלה "20 דו גווני

✔

Active Noise Control מערכת✔
✔✔✔✔פנסי חזית מסוג LED עם הפעלה אוטומטית

LED משולבת בפנסי הערפל הקדמיים ופנסי איתות מסוג )DRL( תאורת יום✔✔✔✔
 LED פנסים אחוריים עם חתימת תאורה✔✔✔

✔חשמליות, מחוממות, תאורת גישה ומהבהבי פנייה LEDמראות צד 
חשמליות עם זיכרון, מחוממות, תאורת גישה ומהבהבי 

LED פנייה✔✔✔

✔✔בצד הנהג - עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
✔✔✔✔שמשות אחוריות כהות 

✔✔✔✔דלת אחורית מתרוממת חשמלית ללא מגע יד
✔✔✔✔חיישני גשם

✔✔✔✔גג פנורמי ®Vista עם תפעול חשמלי כולל וילון הצללה חשמלי
245/60R18"18צמיגים וחישוקים סגסוגת קלה 

19"245/55R19
245/50R20"20 דו גווני

245/50R20"20 דו גווני 
✔✔✔✔גלגל חילופי זמני



SEL PLUSTITANIUMTITANIUMרמת גימור
PLUS

פנים
✔✔✔✔התנעה מרחוק

✔✔✔✔כניסה והתנעה ללא מפתח
מתכוונן ל- 4 כיוונים ומתגי הפעלה למערכת הגה 

✔השמע ובקרת השיוט

מתכוונן חשמלית ל- 4 כיוונים, זיכרון, ומתגי 
✔✔✔הפעלה למערכת השמע ובקרת השיוט

✔ציפוי עור עם תפרים לבנים ולוגו 
✔מתגי העברת הילוכים על גלגל ההגה

מערכת מידע ובידור ®SYNC )בשפה האנגלית( הכוללת צג מגע " 8 במרכז הקונסולה 
,USB עם חיבור Bluetooth® בלוח המחוונים, תקשורת LCD 4.2" ושני צגי

** Apple CarPlay, שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית    ,SYNC AppLink*™
)בשפה האנגלית( 

✔✔✔✔

✔תומכת MP3 עם 9 רמקוליםמערכת שמע מקורית 
 B&O מבית Harman Kardan תומכת MP3 עם 

)800W( 12 רמקולים✔✔✔

✔✔✔✔מערכת בקרת שיוט 
✔✔✔✔קונסולה מרכזית עם משענת יד הכוללת 

✔✔✔✔משטח הטענה אלחוטי*
✔✔מצלמה קדמית רחבה 180° עם מתז שטיפה

✔תקרה שחורה
✔✔✔✔תאורת נוחות עם תאורת מפה למושבים הקדמיים

✔✔✔ תאורת אוירה
 220V ,USB ,12V שקעי עזר✔✔✔✔

✔✔✔נהגכוונון חשמלי ל- 10 כיוונים מושבים קדמיים 
כוונון חשמלי ל- 6 כיוונים וכוונון ידני של משענת 

נוסע קדמיהגב 
 SPORT מסוג✔✔

 SPORT  מסוג✔
✔✔חימום

✔✔חימום ואוורור
✔✔✔זיכרון

מתפצלים 60:40, משענת גב ניתנת לכיוונון, מושבי שורה שנייה
משענת יד מתקפלת עם מחזיקי ספלים, מתקפלים 

Easy Fold למצב שטוח באמצעות מנגנון
✔✔✔✔

✔✔עם חימום
✔™Active X, שחור / בז'ריפודים

✔עור עם דגשים ייחודיים, שחור / לבן ֶקָרִמי
עור מחורר עם דגשים ייחודיים, שחור / לבן ֶקָרִמי 

✔/ קוניאק

✔עור משולב סווייד ®Miko, שחור עם לוגו  

אביזרים ומערכות FORD EDGE )המשך(

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

חישוק סגסוגת קלה "20חישוק סגסוגת קלה "19חישוק סגסוגת קלה "18
דו גווני

חישוק סגסוגת קלה "20 
דו גווני 

S E L  P LU ST I TA N I U MT I TA N I U M  P LU S



חישוקי סגסוגת 
קלה "20 
דו גווניים

הגה מצופה עור 
בשילוב כרום 

ותפרים ייחודיים 
עם לוגו 

שבכה קדמית 
)"גריל"( שחור 

מבריק ו"חצאית" 
ייחודית מלפנים

דוושות מצופות 
אלומיניום

לוגו  
במרכז מסך 

המידע המרכזי

"חצאית" 
ייחודית מאחור

מושבים מסוג    
SPORT 

 *)UG( לבן פלטינה

)UX( כסף מטאלי

*)RR( אדום לוהט )UM( שחור

)BG( ירוק ים)YZ( לבן
SEL PLUS זמין ברמת גימור

)FM( כחול מרוצים
ST זמין ברמת גימור

)D1( אפור אבן)FT( כחול מטאלי

)J7( אפור מגנטי

*)R3( ארגמן

*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.

ספי כניסה 
ממותגים

חיפוי עור עם 
תפרים ייחודיים 

בדלתות
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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.  

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:SEL Plus ברמת גימור

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:ST-ו Titanium Plus ,Titanium ברמות גימור

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

2.0L EcoBoost FWD8.1בינעירוני10.7עירוני

2.7L EcoBoost AWD9.0 בינעירוני12.4     עירוני

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

תיאור דגםקוד דגם

44Edge 2.0L FWD SEL PLUS
45Edge 2.0L FWD TITANIUM

N/AEdge 2.0L FWD TITANIUM PLUS
 47Edge 2.7L AWD ST
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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
בלימה אוטומטית בעת 

חירום
זיהוי תמרורי תנועה

זיהוי דו גלגלי
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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
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 1514131210987654 11321

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת האבזור הבטיחותי:

6 7


