
RANGER RAPTOR



HRA ZAČÍNÁ



UDĚLEJTE SI ZE SVĚTA  
SVOJE HŘIŠTĚ
Poznejte impozantní Ford Ranger Raptor. Tohle úžasně 
univerzální auto, jehož vizáž nijak nezaostává za jeho 
schopnostmi, vás nadchne při jízdě po silnici i mimo ni. 

Dostupný s naftovým motorem 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 205 k  
(od 2023) nebo benzinovým motorem 3.0 EcoBoost 288 k, který 
se nemůže dočkat, až se s ním ve velkém stylu proženete 
jakýmkoli terénem anebo přes brod. 

Díky novým exteriérovým prvkům vzbuzuje Ranger Raptor ještě 
větší respekt. Dokonalé jsou jeho přední světlomety, 17" kola z 
lehkých slitin a volba z 8 barev laků vás také nadchne. Vnější 
vzhled přirozeně doplňuje význačná DNA Ford Performance. 
Přední sedadla Ford Performance vás spolehlivě podrží při 
průjezdech náročnými zatáčkami a přitom budete díky  
12" (30cm) digitálnímu přístrojovému panelu a dotykové 
obrazovce stále plně propojení se světem – což se při krocení 
divočiny skvěle hodí.

Ford Ranger Raptor s nemetalickým lakem karoserie v barvě oranžová Code (standardní výbava) 
OPRAVDOVÉ SÍLY

K 



JDĚTE DO TOHO NAPLNO
Nastupte do dynamického interiéru dvojkabiny (Double Cab) a 
nechte se bavit. Kabina s inovativními a moderními prvky vás 
ohromí příjemnými předními sedadly Ford Performance 
potaženými velurem Miko a kůží. Pro ještě větší zábavu s sebou 
vezměte na výlet až 3 další spolucestující, kteří se pohodlně usadí 
do zadní části kabiny.

Dále vás zaujmou prémiová obložení a kliky dveří, úchvatný 
vzhled pak zajistí kontrastní prošívání v barvě oranžová Code.

Modelu Ranger Raptor vdechují nový život i zdokonalené 
technologie. Vylepšený digitální přístrojový panel a zvětšená 
dotyková obrazovka zajišťují zřetelnější a přesnější zobrazení. V 
dosahu řidiče se pro rychlý a snadný přístup nacházejí i ikony 
značící napájení světelných pásů, navijáků a dalších pomocných 
zařízení z nabídky příslušenství.

Najdete zde také mnoho dalších funkcí využívajících mobilní 
data* k zajištění asistenčních služeb, jako jsou informace o 
aktuálním provozu (Live Traffic) a o počasí. Vaši bezpečnost na 
každé cestě pomáhá zajišťovat celá řada asistenčních systémů 
pro řidiče, jako je asistent vyhýbacího manévruØ2) nebo  
 Pre-Collision AssistØ2), které snižují riziko nehod i závažnost jejich 
následků. 

ØPoužívá senzory. 2)Asistenční funkce pro řidiče.
Poznámka: asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla 
a nenahrazují plně řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
*K dispozici prostřednictvím platformy Apple CarPlay a Android Auto.  

Zvuk výfuku dle stylu jízdy
Elektronicky ovládaný aktivní výfuk nabízí čtyři 
režimy. V obci se hodí umírněné režimy „Tichý“ 
nebo „Normální“, když chcete svůj Ranger Raptor 
pořádně rozburácet, máte na výběr z režimů 
„Sport“ a „Baja“.

Dokonalejší ovládání
Ranger Raptor je vybaven systémem Ford SYNC 
4A s funkcí Premium Connectivity*, který vám 
umožní intuitivní spojení se světem 
prostřednictvím velkolepé 12" (30 cm) dotykové 
obrazovky. Získejte přístup k hudbě, mapám, 
preferencím a kontaktům prostřednictvím gest 
nebo hlasového ovládání.



ŽIJTE ŽIVOT BEZ HRANIC
Každá část modelu Ranger Raptor byla vyvinuta tak, abyste 
mohli dát volný průchod své odvaze. Nové a vylepšené funkce, 
technologie a designové prvky při každé jízdě povzbudí vaše 
smysly a zvednou vám hladinu adrenalinu.

 ■ Vysoce výkonné tlumiče Fox Live Valve s vnitřním obtokem 
umožňují zvládat i ty nejdrsnější cesty díky elektronickému 
aktivnímu tlumení s automatickým přizpůsobováním 
měnícímu se terénu. 

 ■ Přední sedadla byla vytvořena tak, aby vám nabídla 
dostatečný komfort na každé cestě za dobrodružstvím. 
Sedadla vyhřívaná a nastavitelná v 10 směrech s čalouněním 
kůže/vinyl/velur v barvě černá Ebony s prvky v barvě oranžová 
Code udělají vaší cestu ještě příjemnější.

 ■ Díky bezdrátové nabíječce ve středové konzole budou vaše 
zařízení stále připravena na další dobrodružství; dostupné 
pouze pro kompatibilní telefony.

 ■ Režim Baja zajistí výkon pro ostrou jízdu v terénu. Odezva na 
sešlápnutí plynového pedálu i charakteristiky řazení a ovládání 
vozu se přitvrdí pro maximalizaci sportovní dravosti – a vašeho 
vzrušení z jízdy.



Ranger Raptor si je stejně tak jistý na kopcích jako na silnici a nabízí 
tak skvělou všestrannost, nezbytnou pro extrovertní životní styl.

 ■ Úložný prostor byl rozšířen na 1 223 mm – a je tak ideální pro 
převoz zboží, zavazadel nebo terénních motocyklů.

 ■ Když cesta skončí a musíte vyrazit do terénu, 31stupňový přední 
nájezdový úhel a úhel naklonění 30 stupňů umožní snadné 
zvládnutí jakéhokoliv terénu. 

 ■ Díky brodivosti až do hloubky 850 mm už není nedostatek mostů 
v divočině takový problém a 24stupňový přejezdový úhel 
pomáhá předcházet nebezpečím, která nejsou vidět.

 ■ Světlomety s technologií Matrix LED vám osvětlí cestu pod noční 
oblohou a 12V zásuvka  vám usnadní cestování, když zrovna 
budete chtít použít například vařič, lampičky nebo si nabít 
telefon.

TERÉNNÍ SCHOPNOSTI

Ford Ranger Raptor s nemetalickým lakem karoserie oranžová Code (standardní výbava).

850 mm

27° 31° 30°24°

PŘEDNOSTI MODELU RAPTOR



Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit 
specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na 
přání. Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní 
ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního 
modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené 
prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. 
Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost 
Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a 
loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a 
bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními klimatickými podmínkami.
Publikováno společností Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England.
Registrováno v Anglii pod č. 235446.
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PALIVO, VÝKON A EMISE
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DOUBLE CAB

3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo 288 k (215 kW) (491 Nm) 10stupňová automatická převodovka 180 7,1 315 13,8

ØHodnoty pro vozidla s Auto Start-Stop systémem. Systém Auto Start-Stop snižuje emise CO2 a spotřebu o 6 g/km a o 0,2-0,3 l/100 km. ØØØÚdaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě 
paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007 a nařízením Komise 
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC 
(nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně 
jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby 
paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické 
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na 
www.ford.cz.

POŽÁDEJTE SI O CENOVOU NABÍDKU JEŠTĚ DNES
Pokud vás zaujal přehled schopností modelu Ranger Raptor, požádejte si o cenovou nabídku. Zároveň si 
rezervujte testovací jízdu a náš autorizovaný prodejce vozů Ford se Vám ozve, jakmle bude mít vůz  
k dispozici.

ZAŽÁDEJTE CENOVOU 
NABÍDKU

SPECIFIKACE

https://form.ccford.cz/Forms/PriceOffer/

