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Her er den nye råtasspickupen Ranger
Raptor

Her er nye Ford Ranger Raptor. Dette er den tøffeste og råeste versjonen av
Europas mest solgte pickup.

- Glem alt du tror du vet om pickuper. Nye Ranger Raptor tilhører en helt
annen divisjon. Dette er en fullblods Performance-modell som leverer
ekstrem ytelse samtidig som den hjelper deg med å få jobben gjort, selv med
de råeste utfordringer, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per
Gunnar Berg.



Fra før har både Ford Ranger og den tøffe spesialutgaven Ranger Delta vært
svært populære pickuper blant nordmenn. Ifølge Opplysningsrådet for
Veitrafikken var pickupen den nest mest solgte i Norge i 2017. Totalt for
Europa er Ranger den klare bestselgeren i fjor og har siden det satt nye
salgsrekorder nærmest månedlig så langt i år.

Les mer om og se flere bilder av nye Ranger Raptor her

I midten av 2019 er den nye, heftige Performance-pickupen Ranger Raptor
ankomme Norge.

Under panseret på råtassen vil det være en biturbo-versjon av Fords 2-liters
EcoBlue dieselmotor som leverer 213 hestekrefter og et dreiemoment på hele
500 Nm. Kreftene fordeles lynraskt og effektivt gjennom Fords nye 10-trinns
automatgirkasse.

Spesialutviklet chassis og hjuloppheng for høy fart i krevende terreng

Chassiset til Ranger Raptor er utviklet av Ford Performance og er lagd av
høyfast lavlegert stål for å tåle all den julingen kjøring i ulendt terreng kan
påføre super-pickupen.

https://www.ford.no/fremtidige-modeller/ranger-raptor?vehicleNavCategory=fv


Raptors fantastiske hjuloppheng er spesielt utformet for å takle tøft terreng i
høy hastighet, samtidig som både kontrollen over bilen og komforten forblir
uendret.

Les også: Her er fem grunner til at nye Ford Ranger fortsatt bør være
førstevalget ditt

Ranger Raptor- en unik pickup med ekstremt gode kjøreegenskaper

- Det helt unike med Ranger Raptor er at uansett hvor hardt presset den er så
er kjøreegenskapene helt fantastiske. Samtidig får du alle de svært gode
egenskapene som har gjort Ranger til Europas mest solgte pickup med på
kjøpet. Ranger Raptor er virkelig en helt enestående pickup, sier Per Gunnar
Berg.

I tillegg til den vanlige Rangerens beskyttelsesplater under motor og
drivverk, er også nye Ranger Raptor utstyrt med en 2,3 millimeter plate av
høyfast stål som skal hindre at pickup-råskinnet får skader ved kjøring i tøft
terreng. Den aggressive nye grillen er inspirert av verdens første
serieproduserte Performance-kjøretøy bygd for kjøring i terrenget – Ford F-
150 Raptor. Frontstøtfangeren, som er rammemontert, kommer også med nye
LED-tåkelys.

https://merford.no/her-er-5-grunner-til-at-nye-ford-ranger-fortsatt-er-forstevalget/
https://merford.no/her-er-5-grunner-til-at-nye-ford-ranger-fortsatt-er-forstevalget/


Les også: Her er sengen som løser problemet med en urolig partner

Ford Performance-DNA også i interiøret

Innvendig er Ranger Raptor en modell som oser av Ford Performance DNA.
De forsterkede setene er spesialdesignet for kjøring i høy fart i tøft terreng og
har ekstra god og fast polstring og ruskinnstoff for best mulig sittestilling. I
hele kupeen er det utstrakt bruk av blå sømmer og lærdetaljer. Manuelle
girhendler i magnesium bak det skreddersydde rattet med den særegne
Raptor-logoen bidrar også til å gjøre Ranger Raptor til noe helt utenom det
vanlige.

Seks kjøremoduser med eget «Baja-mode»

Nye Ranger Raptors «Terrain Management System» gjør at føreren kan velge
mellom 6 kjøremoduser som automatisk optimaliserer pickupen for
forskjellige kjøreutfordringer: Normal, sport, gress/grus/snø, gjørme/sand
eller stein. Også Baja-mode, som er oppkalt etter det berømte Baja Desert
Rally. Dette brukes for å få fullt utbytte av alle den ekstreme pickupens
fantastiske offroad-prestasjoner.

https://merford.no/her-er-sengen-som-loser-problemet-med-en-urolig-partner/


Topp moderne førerassistanse- og sikkerhetsteknologier

En rekke førerassistanse- og sikkerhetsteknologier øker også tilliten til bilen.
Disse inkluderer blant annet en veltestabilisatorfunksjon,
tilhengerstabilisator, bakkestartassistent og nedoverbakkeassistent. Nye
Ranger Raptor kommer også med adaptiv lastekontroll som justerer den
elektroniske stabilitetskontrollen i henhold til bilens totale vekt med last.

Guide: Slik kjører du lovlig og bra med tilhenger

Med Fords SYNC 3-system kan du styre både lyd, navigasjon og tilkoblede
smarttelefoner med norsk tale i nye Ranger Raptor. Systemet er kompatibelt
både med Apple Carplay og Android Auto.

Fra den åtte tommer store berøringsskjermen aktiveres også
satellittnavigasjonsteknologi når du kjører langt fra allfarvei. Også et eget
system hvor du «legger» fra deg digitale spor som viser ruten du har
tilbakelagt kan være praktisk når man utforsker ukjente områder.

https://merford.no/slik-kjorer-du-lovlig-og-bra-med-tilhenger/


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=U94wDbctu1U


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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