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FORD EDGE



FORD EDGE מגוון דגמים
2.0L EcoBoost3.5L V6 TiVCTמנוע

AWD ארבעת הגלגליםFWD קדמית הנעה
SELTITANIUMTITANIUMSEL PLUSTITANIUM PLUSרמת גימור

מפרט טכני

2.0L EcoBoost3.5L V6 TiVCTמנוע
AWD ארבעת הגלגלים FWD קדמית הנעה

מידות
1,7361,742)מ"מ(גובה
4,790)מ"מ(אורך
2,122)מ"מ(עם מראות צדרוחב

1,928)מ"מ(ללא מראות צד
2,849)מ"מ(בסיס גלגלים

1,646)מ"מ(קדמימפשק גלגלים
1,643)מ"מ(אחורי

969)מ"מ(קדמיתשלוחה
972)מ"מ(אחורית

203-)מ"מ(מרווח גחון
2,078)ליטר(מושבי שורה שניה מקופלים למצב שטוחנפח תא מטען

1,110)ליטר(כל המושבים בשימוש
1,2611,2381,234)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימאלי

462424431474471)ק"ג(גרור ללא בלמים
1,9802,013משקל עצמי מרבי

מנוע
EcoBoost 2.0Lסוג

3.5L V6 TiVCTטורבו-בנזין

1,9993,497)סמ"ק(נפח
X 83.8286.36 X 91.44 86.36)מ"מ(קדח X מהלך

9.7:110.8:1יחס דחיסה
6,500 / 5,500285 / 245)סל"ד / כ"ס(הספק מרבי
4,000 / 3,00034.96 / 37.31)סל"ד / ק"ג-מ'(מומנט מרבי

68)ליטר(קיבולת מיכל דלק
תיבת הילוכים

תיבת הילוכים אוטומטית SelectShift בעלת 6 הילוכים עם הפעלה ידנית / ספורטיביתסוג
4.48 / 2.87 / 4.581.84 / 2.96 / 1.91ראשון / שני / שלישייחס העברה

1.41 / 1.00 / 1.440.74 / 1.00 / 0.75רביעי / חמישי / שישי
2.882.88אחורי

3.213.163.39יחס העברה סופי
ביצועים )אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן(

192)קמ"ש(מהירות מקסימלית
7.23 / 10.63 / 7.658.50 / 11.05 / 8.508.93 / 12.75 / 10.20)ק"מ / ליטר(עירונית / בינעירונית / משולבתתצרוכת דלק  

מערכת ההיגוי
הגה כח חשמליסוג

11.98)מטר(קוטר סיבוב
מתלים

נפרדים מסוג מק׳פרסוןקדמיים
נפרדים מסוג זרועות מקבילותאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמייםסוג

דיסק מלאאחוריים
מרווחי טיפולים תקופתיים

15,000 ק"מ / 12 חודשים / התראה בצג ההודעותטיפול תקופתי המוקדם מביניהם
אחריות

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

אביזרים ומערכות

SELSEL PLUSTITANIUMTITANIUM PLUSרמת גימור

בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים✔✔✔✔

)TC( עם מערכת בקרת אחיזה )ESP( מערכת בקרת יציבות✔✔✔✔



אביזרים ומערכות FORD EDGE )המשך(

3.5L Duratec קיימת גם עם מנוע Titanium FWD רמת גימור *

SELSEL PLUSTITANIUMTITANIUM PLUSרמת גימור

בטיחות
)EBD( מערכת חלוקת כוחות הבלימה✔✔✔✔

 )HSA( מערכת סיוע זינוק בעלייה✔✔✔✔

✔✔✔✔בקרת הכוונת מומנט

)CTA( עם התראת תעבורה צולבת )BLIS®( מערכת לאיתור שטחים מתים✔✔

✔מערכת Lane-Keeping System להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי

✔✔✔✔מערכת בקרת פניות Curve Control המפעילה בלימה על ארבעת הגלגלים כדי לסייע בהורדת המהירות

✔✔✔✔8 כריות אויר הכוללות כריות אויר לברכי הנהג והנוסע הקדמי

✔✔✔✔חיישן משקל לויסות פעולת כרית האויר במושב הנוסע

✔חגורות בטיחות מתנפחות במושבי שורה שנייה הקיצוניים

✔✔✔✔מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת כרית אויר

)TPMS( מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים✔✔✔✔

SecuriCode® לוח מקשים חיצוני על דלת הנהג עם קוד לפתיחת המכונית✔✔✔✔

✔✔✔✔אימובילייזר מקורי

חוץ
✔✔✔✔מערכת SRC - טעינה רגנרטיבית לחסכון בדלק

✔✔שבכה קדמית )"גריל"( עם תריס אקטיבי

✔✔✔✔מסיט זרימה )"ספוילר"( בצבע הרכב

✔✔✔✔פנסים ראשיים הלוגן עם הפעלה אוטומטית

✔✔✔✔חתימת תאורת LED אחורית

✔✔✔✔מחוממות עם תאורת גישה ומהבהבי פנייה LEDמראות צד 

✔✔עם זיכרון

✔✔✔✔שמשות אחוריות כהות

✔✔✔✔חיישני חנייה אחוריים

✔חיישני חניה קדמיים וצידיים

Vista® גג פנורמי✔✔✔

✔✔✔דלת אחורית מתרוממת חשמלית ללא מגע יד

✔קדמיים - בעלי הפעלה אוטומטית על-ידי חיישני גשםמגבים

✔✔✔✔אחורי - עם מתז שטיפה

60R18245 / 60R18245 / 55R19245 / 55R19 / 245חישוקי סגסוגת קלה )"מגנזיום"( עם צמיגים במידה
✔✔✔✔גלגל חילופי זמני

פנים
✔✔✔כניסה ונעילה ללא מפתח

✔✔✔✔כפתור התנעה )ללא מפתח(

✔✔✔✔גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

✔✔✔✔בלם יד חשמלי

✔✔✔✔פקדי החלפת הילוכים מגלגל ההגה

✔✔✔✔מערכת ®MyKey מאפשרת הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב

מערכת מידע ובידור ®MyFord Touch בעלת 3 קטגוריות מידע ובידור
עיקריות: בידור, תקשורת ®Bluetooth ובקרת אקלים. כוללת 
בנוסף צג מגע "8 במרכז הקונסולה ושני צגי "LCD 4.2 בלוח 

המחוונים, חיבור USB וקורא כרטיסי SD, ניתנת להפעלה בעזרת 
פקדים ייעודיים על גלגל ההגה, מסך המגע ו/או הפעלה קולית 

®SYNC )לא בשפה עברית(

✔✔✔✔

✔✔מערכת שמע מקורית פרימיום עם 9 רמקולים

✔✔מערכת שמע מקורית SONY עם 12 רמקולים

Enhanced Park Assist מערכת עזר אקטיבית לחנייה במקביל ובניצב✔

✔✔✔✔מערכת בקרת שיוט

✔✔✔✔מחשב דרך

✔מצלמה קדמית רחבה 180° עם מתז שטיפה

✔✔✔✔מצלמה אחורית

✔✔✔✔מערכת בקרת אקלים מפוצלת

✔✔✔✔תאורת נוחות

✔✔תאורת אוירה

✔✔✔✔חלונות חשמליים עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת לנהג ולנוסע הקדמי

✔✔✔קונסולה עילית עם מחזיק משקפיים

✔✔✔✔מראה בעלת עמעום אוטומטי למניעת סנוור

✔✔גימורים מתכתיים בתא הנוסעים

✔✔מושב נהג - מתכוונן חשמלית ל-10 כיוונים עם חימוםמושבים

✔✔מושב נהג - מתכוונן חשמלית ל-10 כיוונים עם חימום, קירור וזכרון

✔✔מושב נוסע קדמי - מתכוונן חשמלית ל-6 כיוונים עם חימום

✔✔מושב נוסע קדמי - מתכוונן חשמלית ל-10 כיוונים עם חימום וקירור

שורה שנייה - מתפצלים 60:40, משענת גב ניתנת לכוונון,
Easy Fold מתקפלים למצב שטוח באמצעות מנגנון✔✔✔✔

✔✔שורה שנייה - עם חימום



מידות חיצוניות

01
.17

/1
7/

70
6 

"ט
מק

אביזרים ומערכות FORD EDGE )המשך(

SELSEL PLUSTITANIUMTITANIUM PLUSרמת גימור

פנים )המשך(
✔✔שחור / בז׳ריפוד מושבים עור 

✔✔שחור / לבן ֶקָרִמי / קוניאק

✔✔✔✔כיסוי אזור המטען

✔✔✔✔חיפוי הגנה פנימי לאזור המטען וסף ההטענה

1,643 מ"מ
2,122 מ"מ

1,646 מ"מ

1,742/1,736 מ"מ

2,849 מ"מ972 מ"מ
4,790 מ"מ

969 מ"מ

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

28Edge 2.0L TITANIUM 4x22
27Edge 2.0L SEL 4x21
29Edge 3.5L TITANIUM 4X22
30Edge 3.5L SEL PLUS 4X41
 31Edge 3.5L TITANIUM PLUS 4X44

לתשומת לבך!
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*

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*מנוע
2.0L EcoBoost FWD7.84בינעירוני11.76עירוני

3.5L TiVCT FWD9.05בינעירוני13.07עירוני

3.5L TiVCT AWDזיהום9.41בינעירוני13.84עירוני
מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
מזערי

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

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:SEL /SEL PLUS ברמת גימור

כריות אויר  8
בקרת סטייה מנתיב  X
ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  X
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
:TITANIUM ברמת גימור

כריות אויר  8
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
:TITANIUM PLUS ברמת גימור

כריות אויר  10
בקרת סטייה מנתיב  ●
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


