


Ghi chú:
(1) Không phải tất cả các tính năng của SYNC®3 đều có trên tất cả phiên bản trong mọi dòng điện thoại. (2) Hệ thống Phanh Chủ động Khẩn cấp chỉ hỗ trợ tránh hoặc giảm thiểu tác động của các va chạm trong giới hạn tốc
độ từ 5km/h – 80km/h. (3) Hệ thống Cảnh báo Lệch làn chỉ hoạt động khi xe chạy ở tốc độ trên 65km/h với đường có nhiều làn xe và vạch kẻ đường rõ rệt.
*Các tính năng hỗ trợ người lái chỉ mang tính trợ giúp và không thay thế cho sự tập trung, đánh giá và ý thức lái xe an toàn của người lái. Hệ thống có thể không hoạt động trong một số điều kiện lái, thời tiết và đường xá. Vui 
lòng truy cập website:ford.com.vn hoặc liên hệ Đại lý Ủy quyền của Ford để biết thêm chi tiết. Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả các phiên bản. Xin vui lòng kiểm tra chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật.
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ĐỘ TỰ ĐỘNG

T H O Ả I  M Á I  T R Ê N  M Ọ I  Đ Ị A  H Ì N H
KHỞI ĐỘNG XE THÔNG MINH 
Ranger có thể tự động nhận diện chìa khóa thông minh ngay cả khi bạn không bỏ chìa ra 
khỏi túi. Luôn mang chìa khóa bên mình và chạm vào tay nắm cửa, chiếc xe đã được tự 
động mở khóa. Việc bạn cần làm chỉ là lên xe, nhấn nút khởi động và lên đường thôi. 

ĐỊNH VỊ VỆ TINH
Bạn có thể dễ dàng tìm đường nhờ chức năng Định vị Vệ tinh. Chỉ đơn giản ra lệnh, 
cho dù bạn đang khám phá ở nơi đâu. 

BIẾN VIỆC LỚN THÀNH NHỎ
Cơ cấu trợ lực mở cửa thùng hàng sau kết hợp cùng 1 thanh xoắn giúp cho việc nâng và 
hạ cửa thùng xe Ranger rất nhẹ nhàng.

SÁU TÚI KHÍ
Bao gồm các túi khí bên và túi khí rèm cùng bộ khung xe vững chắc luôn bảo vệ 
bạn tối đa

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TỐC ĐỘ TỰ ĐỘNG 
Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động có khả năng nhận biết mật độ giao thông và tự động 
điều chỉnh tốc độ phù hợp. Khi giao thông ùn ứ, Ranger sẽ giảm tốc. Khi đường thông 
thoáng, Ranger lại tăng lại tốc độ cài đặt ban đầu.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI SYNC®3 (1)

Chỉ cần ghép cặp chiếc điện thoại thông minh của bạn với SYNC® 3, bạn có thể vừa lái xe 
vừa gọi điện, nghe nhạc và truy cập những ứng dụng yêu thích. Hoàn toàn rảnh tay.

HỆ THỐNG PHANH CHỦ ĐỘNG KHẨN CẤP (AEB) (2)

Hệ thống giúp giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông. Hệ thống có khả năng nhận diện 
cả người đi bộ và phương tiện phía trước, tự động điều chỉnh lực phanh để tăng tốc độ 
nhạy và hiệu quả phanh tối ưu khi bạn đạp phanh. Nếu bạn không kịp phản ứng, chiếc xe 
sẽ tự động phanh để giảm thiểu va chạm.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO LỆCH LÀN (3)

Hệ thống Cảnh báo Lệch làn sẽ rung nhẹ vô lăng nếu bạn vô tình lái xe lệch khỏi làn 
đường ở tốc độ trên 65 km/h mà không xi nhan. Nếu bạn không đánh lái, Hệ thống Hỗ 
trợ Duy trì Làn đường sẽ điều chỉnh vô lăng đưa xe bạn về đúng làn.

SOI SÁNG MỌI CUNG ĐƯỜNG
Hệ thống đèn pha LED tích hợp Đèn chiếu sáng ban ngày giúp bạn quan sát phía trước rõ 
hơn, đồng thời dễ dàng nhận biết xe chạy ngược chiều. 
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GÀI CẦU
ĐIỆN TỬ

S I N H  R A  L À M  V I Ệ C  L Ớ N

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO
Hệ thống Hỗ trợ Đổ đèo sẽ nắm quyền 
kiểm soát phanh nhằm đảm bảo xe xuống 
dốc với tốc độ ổn định hơn, giúp bạn tập 
trung hơn và lái xe an toàn.

KHÓA VI SAI CẦU SAU ĐIỆN
Khóa vi sai Cầu sau Điện sẽ khóa hai cầu sau 
nhằm tối đa độ bám đường giúp chiếc xe của 
bạn vượt qua mọi địa hình trắc trở hoặc nếu 
một trong hai bánh sau bị nhấc khỏi mặt đất.



TẢI TRỌNG
Tải trọng tối đa của Ranger lên tới 1.3 tấn. Vì vậy bạn hoàn 
toàn yên tâm đảm nhận những trọng trách khó khăn nhất.

HỆ THỐNG KHUNG GẦM VỮNG CHẮC
Ranger Mới là sự kết hợp giữa hệ thống khung gầm bằng thép chịu lực 
siêu cứng cùng hệ thống treo ưu việt cho xe lướt nhanh mà vẫn êm ái.

HỆ THỐNG TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN TỬ (EPAS)
Hệ thống Trợ lực lái cho cảm giác lái nhẹ nhàng trên mọi điều kiện 
đường xá. Tay lái nhẹ và nhạy khi chạy trong thành phố, nhưng lại 
thật chắc chắn và dễ dàng kiểm soát khi chạy tốc độ cao. Vì được 
điều khiển bằng điện tử nên hệ thống chỉ kích hoạt khi cần thiết, 
giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu.

KÍCH THƯỚC
THÙNG XE

1490 X 1510 X 525 MM 

Ghi chú:  Kích thước thùng xe và tải trọng dựa trên kết quả đo lường của Cục Đăng Kiểm và có thể khác biệt tùy theo từng phiên bản

S Ứ C  M Ạ N H  V Ư Ợ T  T R Ộ I  C H O  M Ọ I  
T H Ử  T H Á C H  K H Ó  K H Ă N

1.3 TẤN
LÊN TỚI 



ĐỘNG CƠ BI-TURBO 2.0L
Động cơ Diesel Bi -Turbo 2.0L của Ranger chính 
là một đột phá trong công nghệ. Hai Turbo hoạt 
động độc lập sản sinh thêm công suất và rất tiết 
kiệm nhiên liệu.

C Ô N G  S U ẤT
213  PS
M Ô  M E N  X O Ắ N  
500  Nm

C Ô N G  S U ẤT
180  PS
M Ô  M E N  X O Ắ N  
420  Nm

ĐỘNG CƠ TURBO 2.0L
Không hề kém hơn người anh em Bi-Turbo, động 
cơ Diesel Turbo 2.0L cho sức mạnh mô-men xoắn 
và khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất ấn tượng, 
đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn động cơ.

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 10 CẤP
Công nghệ hộp số mới nhất của Ford gia tăng khả năng tăng tốc đồng thời 
chuyển số nhanh và chính xác.

T I Ê N  P H O N G  T R O N G  V Ậ N  H À N H
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Màu sắc xe có sẵn tùy thuộc từng phiên bản. Liên hệ các Đại lý Ủy quyền của Ford để biết thêm thông tin về màu sắc, chi tiết và các phiên bản sẵn có của xe.

F O R D A C C E S S O R I E S

C Á C M À U C Ơ B Ả N

GHI ÁNH THÉPGHI VÀNGĐENĐỎ CAM BẠCXANH DƯƠNGĐỎTRẮNG

NẮP THÙNG HÀNG CÓ SẤY KÍNH LÓT THÙNG XE

ỐP BẬC CỬA (VỚI LOGO RANGER)ỐP BẢO VỆ ĐÈN

VÈ CHE MƯA

ỐP TRANG TRÍ NẮP CAPO THANH CẢN TRƯỚC CHO XE 
KHÔNG CÓ CẢM BIẾN

THANH CẢN TRƯỚC THỂ THAO

ỐNG LẤY GIÓ TRÊN CAO

BỘ THẢM 3D FORD PERFORMANCE 
(SỬ DỤNG CHO RAPTOR)

BỘ THẢM LÓT CHÂN NỈ VỚI 
LOGO RANGER

THÔNG TIN HỮU ÍCH:
Liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng miễn phí 1800-588888 hoặc truy cập website www.ford.com.vn. 
Mọi thắc mắc cũng như ý kiến của khách hàng sẽ được giải đáp kịp thời.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỞ RỘNG:

FORD PROTECT

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
TRỌN GÓI

Scheduled Service Plan
FORD PROTECT

FORD PROTECT

BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Extended Warranty

FORD PROTECT

THẺ MUA DẦU (NHỚT) 
VÀ LỌC DẦU
Oil Save Pack

Là sản phẩm giúp mở rộng thời gian bảo hành tiêu chuẩn 3 năm / 100 000 KM 
lên tối đa 5 năm / 140 000 KM, chỉ với một hóa đơn về chi phí sửa chữa, thay thế 
phụ tùng hư hỏng có thể lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn bỏ ra mua sản phẩm.

Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí phụ tùng dầu nhớt và lọc 
dầu nhớt sẽ dùng cho các lần bảo dưỡng trong tương lai.

Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe trong tương 
lai bao gồm tiền phụ tùng và tiền công nhằm tránh nỗi lo về rủi ro tăng giá phụ 
tùng, nhân công và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

NÂU ÁNH KIM


