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NEW RANGER
Prijslijst
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New RANGER
Prijslijst

Dubbele Cabine
 

Versie en motor Transm. Emissie.
 

Code Prijs in € excl. btw GV L/100km CO2 g/km
 

WILDTRAK  

2.0 EcoBlue - 151 kW / 205 Pk A10 e-4WD Euro 6d
 

CE8D 44 750,00 8.8-8.9 231-233
3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 Pk A10 e-4WD Euro 6d

 

CE8E 46 500,00 10.1-10.2 265-268

PLATINUM  

3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 Pk A10 e-4WD Euro 6d
 

CE8F 49 000,00 10.2 266

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. 
Het brandstofverbruik en de CO2-emissie van de Ford-voertuigen (hierna: “Verbruik”) wordt gemeten op basis van een gestandariseerde test in een labo (WLTP) op een voertuig in basisuitrusting wat een objectieve vergelijking mogelijk 
maakt tussen de verschillende modellen en constructeurs. Optionele uitrustingen, het gebruik van bepaalde accessoires, de rijstijl, de verkeersomstandigheden en/of bepaalde omgevingsfactoren zoals de temperatuur kunnen het 
Verbruik beïnvloeden. Het daadwerkelijk Verbruik kan derhalve (soms sterk) verschillen van de aangegeven WLTP-waarden. De verkopende Ford-verdeler, Ford en de fabrikant van het voertuig wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent 
af. Voor meer informatie met betrekking tot deze waarde, de fiscaliteit en/of de laatste federale en/of gewestelijke beslissingen ter zake, gelieve contact op te nemen met uw Ford-verdeler, en/of de bevoegde federale en/of gewestelijke 
overheidsinstantie. Voor de volledige informatie met betrekking tot de WLTP-testprocedure raadpleeg www.nl.ford.be.
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New RANGER
Afzonderlijke opties
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KLEUREN

Frozen White, niet-metaalkleur S S 0,00 73Z
Moondust Silver, metaalkleur O O 550,00 73B
Diffused Silver, metaalkleur - O 550,00 73W
Carbonized Gray, metaalkleur O O 550,00 73A
Agate Black, metaalkleur O O 550,00 73M
Lucid Red, speciale metaalkleur O O 750,00 73Q
Cyber Orange, speciale metaalkleur O - 750,00 73F
SVO-kleur O - 800,00

BINNENBEKLEDING

Zetelbekleding ''Platinum'' (gedeeltelijk leder)
10-weg elektrisch instelbare voorzetels met klimaatfunctie, bestuurderszetel met geheugenfunctie

- S 0,00 76AB

Zetelbekleding "Ebony" met oranje stiksels en Wildtrak-logo (gedeeltelijk leder)
8-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel en 4-weg manueel instelbare passagierszetel, verwarmbaar

S - 0,00 76AG

COMFORT EN FUNCTIONALITEIT

Programmeerbare standverwarming O O 1 700,00 421K
Upgrade naar 10 Bang and Olufsen-luidsprekers, 8+2 tweeters O S 320,00 45Z

EXTERIEUR

Divider voor laadbak 3 O O 360,00 421Q
Manuele roller shutter 3 O O 1 500,00 421H
Manuele roller shutter met cross bars 3 O O 2 100,00
Elektrische roller shutter 3 O O 1 700,00 421F
Underbody coating O O 250,00

WIELEN

All Terrain-banden 255/55 R18 O - 150,00 62G
20'' aluminium velgen in Asphalt Black Matte met laagglans zwarte naafdop, 255/55 all-seasonsbanden (reservewiel upgrade naar 20'') O - 1 050,00 62R

DIVERSE

Voorbereidingskit trekhaak (zie ook Technology Packs) 1 O - 375,00 532
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit O O 205,00 123

O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar
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New RANGER
Prijslijst optiepacks
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OPTIEPACKS

CV Pack 3
Draadloos laadvlak voor mobiele telefoon (compatibiliteit afhankelijk van het toestel);
Zes schakelaars voor optionele montage accessoires

2 O S 150,00 726C

Technology Pack 71 voor 2.0 EcoBlue-motor
Intelligente adaptieve cruise control;
360° camera;
Active Park Assist;
Cross Traffic Alert met automatische remfunctie;
Voorbereidingskit trekhaak;
BLIS met uitbreiding sleep

2 O - 1 170,00 47DH

Technology Pack 71 voor 3.0 EcoBlue-motor
360° camera;
Active Park Assist;
Voorbereidingskit trekhaak;
BLIS met uitbreiding sleep

2 O - 600,00 47DH

Technology Pack 73
Voorbereidingskit trekhaak;
BLIS met uitbreiding sleep

2 - O 420,00 47DK

O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar

OPMERKINGEN OPTIES EN OPTIEPACKS
1. Niet beschikbaar met 3.0 EcoBlue-motor

3.                             Niet in combinatie met Hardtop 
2. De opties uit het pack kunnen niet vervangen worden door andere opties tenzij expliciet vermeld
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New RANGER
Belangrijkste standaarduitrusting

WILDTRAK

• Sjorogen

• Voor- en achterbumpers in accentkleur

• Opstapje voor laadbak

• Handgrepen in koetswerkkleur

• Zwarte handgreep achterklep

• Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels in accentkleur, met instapverlichting

• Leddagrijlichten

• Automatische koplampen met manuele hoogteregeling, automatische grootlichten

• Automatische ruitenwissers

• Elektrische achterruitontdooiing

• Zijopstap in Silver Matte

• Bedliner voor laadbak

• Ledmistlampen vooraan

• Akoestisch gelamineerde voorruit

• QuickClear - elektrische voorruitontdooiing

• Spatlappen voor- en achteraan

• Getinte ruiten achteraan

• Aerodynamische sports bar in composietmateriaal

• Active Grille Shutter voor 3.0 EcoBlue-motor

• Langsliggers

• Dubbele automatische airconditioning met ventilatieroosters achteraan

• Dakconsole met verlichting

• Centrale console met armsteun

• Digitale boordcomputer

• Voorbereidingspack voor digitale tachograaf

• Elektrochromatische achteruitkijkspiegel

• Zwarte hemelbekleding

• Zonneklep met spiegeltje voor bestuurder en voorpassagier

• Opbergvakje voor zonnebril aan bestuurderszijde

• Verwarmbare voorzetels

• Bestuurderszetel 8-weg elektrisch instelbaar

• Passagierszetel 4-weg manueel instelbaar

• Centrale armsteun achteraan

• Achterbank met drie zitplaatsen en hoofdsteunen

• Sportief lederen stuurwiel met stiksels

• Verwarmbaar stuurwiel

• Achteruitrijcamera

• Elektrisch bedienbare ruiten, tiptoetsbediening vooraan

• 12V-aansluiting achteraan

• 12'' aanraakscherm met SYNC 4, Apple Carplay en Android Auto, navigatiesysteem, audiosysteem met 6 luidsprekers en 
AM/FM-radio met DAB, stuurbediening

• Bandendrukmeetsysteem

• Uitneembare bekerhouder

• Ledsfeerverlichting

• ABS/ESP

• Cross Traffic Alert met automatische remfunctie voor 3.0 EcoBlue-motor

• Elektrische parkeerrem

• Pre-collision Assist

• Post Impact Braking

• Sleephaken vooraan

• Lane Keeping Aid

• Snelheidsbordenherkenning

• Intelligente cruise control voor 2.0 EcoBlue-motor

• Intelligente adaptieve cruise control voor 3.0 EcoBlue-motor

• Parkeersensoren voor- en achteraan

• Dodehoekwaarschuwingssysteem (BLIS) voor 3.0 EcoBlue-motor

• 18'' aluminium velgen in Medium Bolder Grey met zwarte naafdop, 255/65 all-seasonsbanden

• 18'' aluminium reservewiel

• 360° zoneverlichting

• Start/stop-systeem

• Zij- en gordijnairbags voorpassagiers

• Knieairbag voorpassagiers

• Gordelverklikker voor- en achteraan

• Frontale airbags bestuurder en voorpassagier, uitschakelbaar langs passagierszijde

• Airbag tussen voorpassagiers

• Kindersloten achteraan

• Twee sleutels met afstandsbediening

• Alarm
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WILDTRAK

• Keyfree systeem voor ontgrendelen en starten zonder sleutel

• 2 jaar fabrieksgarantie

• Garantie corrosiebescherming: 12 jaar

• Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorwaarden bij uw Ford-verdeler)

PLATINUM Meeruitrusting boven Wildtrak

• Bumper in carrosseriekleur

• Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels in carrosseriekleur, met instapverlichting

• Automatische hoogteregeling koplampen

• Mistlampbehuizing met donkerchromen ring

• Voorgrille met chromen afwerking

• Active Grilleshutter

• Verwarmde ruitenwissersproeiers

• Voorzetels met klimaatfunctie

• Voorzetels 10-weg elektrisch instelbaar, geheugenfunctie voor bestuurderszetel

• Klassiek lederen stuurwiel

• 360° camera

• Tiptoetsbediening voor achterruiten

• 10 Bang and Olufsen-luidsprekers, 8+2 tweeters

• Deurgrepen met chromen afwerking

• Intelligente adaptieve cruise control

• Dodehoekwaarschuwingssysteem (BLIS)

• Active Park Assist

• 20'' aluminium velgen in Painted Ebony met zwarte naafdop, 255/55 all-seasonsbanden

• 20'' aluminium reservewiel

• Power invertor

• Draadloos laadvlak voor mobiele telefoon (compatibiliteit afhankelijk van het toestel)

• Elektrische kindersloten achteraan
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New RANGER
Prestaties en gewichten

Dubbele Cabine

Versie en motor Transm. Koppel Nm. Leeg-gewicht kg MTM sleep geremd kg MTM sleep ongeremd kg
2.0 EcoBlue - 151 kW / 205 Pk A10 e-4WD 500 2.265 3.500 750
3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 Pk A10 e-4WD 600 2.368 3.500 750

Afmetingen (in mm) Dubbele Cabine Gewichten en sleep

Rijklaar gewicht inclusief bestuurder van 75kg, volledig gevulde vloeistoffenreservoirs en voor 90% gevulde brandstoftank; onderworpen aan productietoleranties, opties, enz.
Maximale sleep: de vermelde cijfers stemmen overeen met het maximale sleepgewicht van de aanhangwagen (geremd of ongeremd) waarbij het voertuig vanuit stilstand kan
wegrijden op een helling van 12%. Bij het slepen van een aanhangwagen verminderen de prestaties en neemt het verbruik toe. Maximale toegelaten massa (voertuig + sleep) is
inclusief het gewicht van de aanhangwagen.

Totale lengte 5.350

Totale breedte met spiegels 2.208

Totale hoogte 1.886




