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Her er 5 grunner til at nye Ford Ranger
fortsatt er førstevalget!

Nye Ford Ranger har fått helt ny motor, den har blitt sterkere og fått enda
flere avanserte førerassistanseteknologier. Her er de 5 viktigste grunnene til
at nye Ranger fortsatt vil være Europas mest populære pickup.

Den nye utgaven av Europas mest solgte pickup de siste 4 årene, Ford
Ranger, er klar for Europa og ikke minst Norge til sommeren.

Med en ny avansert 2-liters EcoBlue dieselmotor er drivstofforbruket redusert
med hele 9 % når den kraftige motoren kombineres med den nye 10-trinns



automatgirkassen.

Den kraftigste motorvarianten, en bi-turboversjon med 213 HK og 500 Nm,
leverer 13 HK og 30 Nm mer enn dagens 3.2-liters TDCI-dieselmotor.

- Ford Ranger er allerede Europas mest solgte pickup. Med nye Ranger vil
dette nå bli en enda mer attraktiv pickup. Den har en uslåelig kombinasjon av
hengerkraft, drivstoffeffektivitet og smarte førerassistanseteknologier, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Les mer om nye Ford Ranger her

1. Klasseledende prestasjoner
Med klasseledende vadedybde på hele 80 cm og 23 cm bakkeklaring er nye
Ranger bygd for mest mulig komfortabelt å ta seg frem i tøft terreng. Med
nyttelast på opptil 1140 kg og maks tilhengervekt på opptil 3500 kg får du
med deg det aller meste, enten det er bak på planet eller på henger.

Både fjærer og dempingen på nye Ranger er justert, og gir en enda mer
behagelig kjøreopplevelse. Disse er også stilt inn slik at hver Ranger-variant
har en unik karakter.

2. Sterkere og enda mer drivstoffeffektiv
Rangers nye og kraftige 2-liters EcoBlue-motor kommer både med 170 HK
(420 Nm, 0,83 l/mil, 216 g/km CO2) og med en 213 HK bi-turbo (500 Nm,
0,92l/mil, 228 g/km CO2) i Norge.

I tillegg til en 6-trinns manuell girkasse på 170 HK-varianten, kommer både
170 HK og 213 HK-motorene med Fords klasseledende 10-trinns
automatgirkasse. Denne reduserer drivstofforbruket med hele 9 %.

3. Nye Ranger får FordPass Connect
Nye Ford Ranger blir tilgjengelig med FordPass Connect. Dette er en
innebygd modemteknologi som gir deg muligheten til å styre en rekke av
bilens funksjoner og få tilgang til kjøretøydata fra en app på mobiltelefonen.
Du kan for eksempel låse opp og igjen bilen, sjekke kjøretøystatus som
dekktrykk, drivstoff- og oljenivå, samt lokalisere bilen. Dette er standard på
Limited, Wildtrak og Raptor utstyrsnivå.

https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-ranger?vehicleNavCategory=fv
https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/connectivity/fordpass-connectivity


Les også: Her er den nye råtasspickupen Ranger Raptor

4. Klasseledende på førerassistanseteknologier
Ranger er den første i klassen som tilbys med antikollisjonssystem med
fotgjengeroppdagelse og intelligent fartsholder. Den kommer også med en
aktiv parkeringsassistent som automatisk manøvrerer og parkerer bilen for
deg. Det eneste du trenger å gjøre er å gasse og bremse.

5. Tøffere både innvendig og utvendig
Nye Ranger har fått et nytt og tøffere utseende. Foran har både støtfanger og
grill blitt fornyet. Nye farger som Diffused Silver og Blue Lightning kommer
også. De mer påkostede versjonene blir utstyrt med Xenon hovedlys og LED-
lys. Dette er standard på utstyrsnivåene Limited, Wildtrak og Raptor.

Velger du den luksuriøse Ranger Limited kommer denne også med skinnseter
og eksklusive 17 tommers aluminiumsfelger.

Med den spesielle fargen Saber Orange står nye Ranger Wildtrack virkelig ut i
mengden. Den får også en unik mørk-effektfinish på grill og luftinntak. Også
interiøret i nye Wildtrack er blitt enda mer forseggjort.

https://merford.no/her-er-den-nye-ratasspickupen-ranger-raptor/


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=kVCgKjibR-U


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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