
E X P L O R E R  P L U G - I N  H Y B R I D

6a5b85b7f7de4376ac0dec4effca7170-5b4131bb6915473a871d7f60f53fbc74-00000_book.indb   66 28/08/2019   09:54:04



Explorer ST-Line
i Chrome Blue-metalliclack (tillval) med 20"
5x2-ekrade polerade aluminiumfälgar (standard).

VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNUM.
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Explorer Platinum
i Rich Copper-metalliclack med tonad klarlack (tillval)
med 20" 5x2-ekrade polerade aluminiumfälgar
(standard).
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Ford Explorer ST-Line i Iconic Silver-metalliclack (tillval) med 20" 5x2-ekrade
polerade fälgar och fickor i högblank svart (standard).
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Elektrifierande körning
Säg hej till sensationella nya Ford Explorer Plug-in Hybrid SUV. Med sin avancerade elhydridteknik samt en rymlig och påkostad interiör tar den
skönhet och  prestanda till en helt ny nivå. Med sin oöverträffade kombination av stil och substans levererar Explorer Plug-in Hybrid en läcker
blandning av djärv och substantiell design, dynamik och finess. Allt förstärks av toppmodern teknik som månar om din säkerhet, uppkoppling och
trivsel.
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Ford Explorer ST-Line i Iconic Silver-metalliclack (tillval) med 20" 5x2-ekrade polerade
fälgar och fickor i högblank svart (standard).

Laddhybridteknik
Nya Ford Explorer Plug-in Hybrid kombinerar en kraftfull 3,0-liters Ford
EcoBoost V6-bensinmotor med avancerad elteknik. Tillsammans ger de
bra prestanda och praktiskt taget omedelbart vridmoment, såväl som
möjlighet till bekymmersfria långfärder. Explorer Plug-in Hybrid-batterierna
kan enkelt laddas hemma med ett vanligt eluttag, en väggbox eller på en
offentlig laddstation. Körning helt med eldrift ger den tystaste och
jämnaste körupplevelsen.

Ladda och kör iväg
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Ford Explorer ST-Line i Magnetic-metalliclack (tillval) med 20" 5x2-ekrade polerade fälgar och
fickor i högblank svart (standard).

*Förmånerna för PHEV-ägande kan variera mellan olika marknader. Mer information finns hos din Ford-återförsäljare.

Framtidens körning
Tyst, bekväm och praktisk. Nya Explorer Plug-in Hybrid är helt utsläppsfri och har en
räckvidd på upp till 42 km, med möjlighet att växla till hybridläge för att spara
batterikraft eller bensinläge för längre färder. Regelbunden laddning, oavsett om det
sker hemma eller på en laddstation, maximerar räckvidden på el när du ska köra
kortare sträckor.

Om du äger en Explorer Plug-in Hybrid kan du ha möjlighet att utnyttja vissa
förmåner* som till exempel subventioner vid köpet, lägre vägskatter, rabatt på
vägtullar, lägre parkeringsavgifter och tillgång till särskilda körfält så att du kan
undvika trafikstockningar.

Låg ägandekostnad
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Ford Explorer Platinum i Iconic Silver-metalliclack (tillval) med 20" 5x2-ekrade polerade fälgar och
fickor i Dark Tarnish (standard).

 

Redo för nästa äventyr
Ford Explorer Plug-in Hybrids smarta fyrhjulsdrift är utformad för att kunna ta sig an
praktiskt taget alla äventyr. Med sju körlägen att välja mellan klarar den en mängd
olika körförhållanden och terrängtyper utan svårigheter. Och med en imponerande
dragförmåga på 2 500 kg, tillsammans med hybriddrivlinans kraftfulla vridmoment,
har den styrkan som krävs för att kunna bogsera och transportera båtar, släp eller
utrustning, så att du kan ägna dig åt dina intressen.

Dragkraft
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Ford Explorer ST-Line i Lucid Red-metalliclack med tonad klarlack
(tillval) med 20" 5x2-ekrade polerade fälgar och fickor i högblank
svart (standard).

*Inklusive 51 liter under lastgolvet och 4 liter i facket på klädselpanelen.

Uppskattad rymlighet
Den mångsidiga interiören i nya Explorer Plug-in Hybrid är
utformad för att passa även de mest äventyrliga livsstilarna.
Med sju normalstora säten och massor av bagageutrymme
finns det gott om plats för alla – och all utrustning som kan
behövas.

Stolarna på andra raden kan lutas, justeras framåt och
bakåt, samt skjutas fram för smidig åtkomst till tredje
raden. Den tredje raden har å sin sida gott om sittplats med
plats kvar för väskor – faktum är att två uppsättningar
golfklubbor enkelt ryms, även med alla stolar på plats.

Easy Fold med elektrisk uppfällning gör stolarna på andra
och tredje raden helt plana med en knapptryckning, vilket
ger ett utrymme som är 2 140 mm långt och 1 222 mm brett
där det är som smalast. Den maximala bagagevolymen är
2 274 liter*. För att göra lastningen ännu smidigare har
Explorer en elmanövrerad baklucka med handsfree-
öppning som standard.

Utrymme och
mångsidighet
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Ford Explorer ST-Line med Salerno-läder i Ebony, med utökad mikroperforering och röda
dekorsömmar (standard) och Iconic Silver-metalliclack (tillval).

En skön plats att vara på
Upptäck en ny dimension av komfort i Explorer Plug-in Hybrids rymliga och luftiga
kupé. Förarplatsen omsluter föraren och har framträdande horisontella linjer som
ger ett stilrent uttryck. En ny 8" pekskärm, som sitter på mittkonsolen, ger snabb
och reaktionssnabb interaktion med det inbyggda SYNC 3-systemet (10,1"
pekskärm är standard för Platinum).

Fler designelement som bidrar till bilens distinkta karaktär inkluderar den unika
instrumentpaneldekoren, med dynamisk Hexa Cut-finish i ST-Line-serien. Som
standard finns även ett bullerreducerande system som stänger ute oönskat väg-
och vindbuller, så att du kan prata med vänner och familj på alla tre raderna. Faktum
är att Explorer är en av våra tystaste bilar någonsin.

Otvungen finess
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Tekniken till hands
Explorer Plug-in Hybrid har en rad funktioner som gör varje
färd smidig och trivsam.

Den 12,3" LCD-instrumentpanelen (standard) kan ta emot
och visa en mängd lättläst dynamisk grafik och
meddelanden, inklusive hastighetsmätare, bränsle- och
batteristatus. Animerad 3D-grafik används för att visa olika
information beroende på vilket av de sju körlägena som
valts i terränghanteringssystemet.

En trådlös laddningsplatta, som sitter i mittkonsolen,
möjliggör laddning av kompatibla mobila enheter fritt från
sladdar. Upp till fyra USB-portar, tre 12-voltsuttag och ett
110-voltsuttag finns också.

Den nya 10-växlade automatväxellådan styrs via ett
växelväljarvred som låter dig välja växel med en
knappvridning och frigör förvaringsutrymme i kupén.

Full kontroll
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SYNC 3-funktioner

■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Akuthjälpssystemet† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med

information om bilens position på det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple

CarPlay och Android Auto kan du styra många av funktionerna i din
smarttelefon via SYNC 3-startskärmen på ett mycket intuitivt sätt

■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra
ihop och dra isär, och du kan organisera appikoner och bakgrundsbilder på

samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon

Via din smarttelefon har du tillgång till extrafunktioner tack vare FordPass-
appen.

■ Välj intressepunkter utefter din färdväg. FordPass skickar dessa platser till
SYNC 3-navigeringen när du ansluter via AppLink

■ Sök tankningsställen efter märke eller bränsletyp och jämför priserna
■ Sök lediga parkeringsplatser och kontrollera priser, öppettider och annan

information

Ford SYNC 3

Nya Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smarttelefon och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik och satellitnavigering
– allt via den centrala pekskärmen eller genom otroligt enkla röstkommandon. Kartuppdateringar som håller dig på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt
under en begränsad period efter fordonsregistrering.

Säg hej till din telefons nya bästis

Obs! Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan se om Apple
CarPlay och Android Auto är tillgängliga på din marknad via aktuell information på de officiella webbplatserna för Apple CarPlay och Android Auto.
†Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
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För första gången någonsin kan du och din Ford vara kontinuerligt anslutna överallt. Det är tack vare att FordPass
Connect-modemet och FordPass-appen tillsammans erbjuder en mängd funktioner som gör varje resa lite enklare.

FordPass Connect* kan spara både tid och bekymmer och dessutom ge dig
sinnesro.

■ Live Traffic** levererar regelbunden trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Systemet anpassar sedan den rekommenderade
färdvägen baserat på trafikförhållandena så att du kommer fram mer
utvilad och i tid

■ Wi-Fi i bilen*** – upp till 4G Wi-Fi för upp till tio enheter så att du och dina
passagerare kan vara lika uppkopplade som hemma

FordPass-appen gör FordPass Connect ännu kraftfullare när den
parkopplas med din smartphone för åtkomst till en rad funktioner.

■ Använd din telefon för att kolla att bilen är låst, eller släpp in någon i bilen
när du är någon annanstans

■ Övervaka bränslenivå, körsträcka och däcktryck via din telefon
■ Hitta tillbaka till din parkerade bil med en karta
■ Få över 150 hälsomeddelanden för bilen direkt i din smarttelefon

Enkel anslutning

*FordPass Connect är  standardutrustning i alla serier. Det inbyggda modemet ansluts vid leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning. Tekniken kommer att lanseras under 2019.
**Live Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3 och navigeringsfunktion; därefter tillkommer en licensavgift.
***Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar vid aktiveringstillfället och upphör efter 3 månader eller när 3 GB data använts, beroende på vilket som inträffar först. Därefter erfordras ett Vodafone-abonnemang; se deras
webbplats för information om datapaket. För användning av den inbyggda Wi-Fi-hotspotfunktionen måste en Ford-bil vara utrustad med nödvändiga komponenter och ett dataabonnemang krävs. Datatäckning och -tjänsten är inte tillgängliga överallt
och speciella villkor för ditt dataabonnemang, inklusive meddelande- och datatariffer, kan gälla.
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Ford Explorer Platinum med Geneva-läder i Ebony, med perforering i
triangelformat diamantmönster och Brunello-ovandelar (standard).

*Standard för Platinum. ST-Line har en B&O-ljudanläggning på 800 W med 12 högtalare som
standard.

Angenäm lyx
Vill du ha en kompanjon som hjälper dig att navigera i ditt
hektiska liv? Explorer Plug-in Hybrid Platinum har Fords
första 10,1" LCD-pekskärm. Den fungerar i samverkan med 
12,3" displayen på instrumentpanelen för att ge dig
personligt anpassad information. Du kan svepa eller dra
ihop och dra isär, precis som på telefonen eller surfplattan.
Dessutom visas kartor i helskärm och du kopplas upp mot
din digitala värld genom Ford SYNC 3-funktionerna.

B&O-ljudanläggningen passar nya Explorer som handen i
handsken. Oavsett musiksmak så förtjänar musiken att låta
så som artisten avsåg. Med Fords spännande nya
högtalarsystem på 1 000 W med 14 högtalare från B&O får
du just det – exklusivt utformat och finjusterat för nya
Explorer*.

ST-Line-framstolarna har 10-vägs eljustering med tre
programmerbara minnesinställningar. Platinum-serien har
eljusterbara multiskålade framsäten med en
massagefunktion som minskar tröttheten i ben och ryggslut
genom att ändra stolens konturer.

Information och
underhållning
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Ford Explorer ST-Line i Chrome Blue-metalliclack (tillval) med 20"
5x2-ekrade polerade fälgar och fickor i högblank svart (standard).

Håller ett vakande öga över dig
Explorer Plug-in Hybrid har en rad avancerade tekniska
lösningar som går under namnet Ford Co-Pilot360 och gör
färden smartare, säkrare och smidigare. Funktionerna
inkluderar en 360-graderskamera som visar en vy av bilen
ovanifrån vilket underlättar manövrer i trånga utrymmen,
ett döda vinkeln-informationssystem som uppmärksammar
dig på andra fordon i döda vinkeln samt aktiv bromsning
som griper in automatiskt vid en nödsituation.

Efterkollisionsbromsningen bidrar till att minska effekten av
en eventuell sekundär kollision genom att automatiskt
ansätta medelhögt bromstryck om en kollision detekteras.
Genom att sakta ned bilen ges även föraren tid att reagera
och kan minska risken för en sekundär sammanstötning.

Den adaptiva farthållaren med stopp/start och
körfältshållare hjälper dig att hålla ett komfortabelt
köravstånd till framförvarande fordon och gör långfärden
mer avkopplande eftersom bilen håller sig mitt i körfältet.

Intuitiv teknik
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Gör livet lättare
Explorer Plug-in Hybrid är utformad för att göra körningen
enklare och behagligare.

Undanmanöverassistenten övervakar körningen och är
konstruerad för att upptäcka en undanmanöver om det
dyker upp ett hinder på vägen. Systemet ger extra styrkraft
för att hjälpa dig styra förbi hindret och undvika en kollision.

För att du ska få ut mesta möjliga av Explorer PHEV:s
elektriska effektivitet kan bilen laddas hemma eller vid en
offentlig laddare, för upp till 42 km utsläppsfri körning.

01 Att ladda Explorer Plug-in Hybrid är lika enkelt som
att sätta en kontakt i ett eluttag. Explorer PHEV kan
laddas med ett vanligt eluttag i hemmet, en särskild
hemmaladdare eller på en offentlig laddstation.

02 UndanmanöverassistentenØ2) är konstruerad för att
upptäcka en undanmanöver och hjälpa dig styra förbi
ett hinder i din väg. (Ingår i det kollisionsförberedande
systemet)

Avancerad
ingenjörskonst
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För betryggande körning
Explorer Plug-in Hybrids smarta fyrhjulsdrift optimerar
bilens köregenskaper och ger extra trygghet på alla slags
vägar. Den kan dessutom automatiskt koppla från drivlinans
vridmoment till framhjulen för ökad bränsleeffektivitet när
fyrhjulsdrift inte behövs. Tillsammans med sina
imponerande ingångs- och utgångsvinklar är Explorer PHEV
lika bekväm på som vid sidan av vägen.

Ett nytt terränghanteringssystem, som styrs med ett vred
på mittkonsolen, låter dig välja mellan sju olika lägen för att
maximera köregenskaperna i en mängd olika terrängtyper
och förhållanden.

03 Terränghanteringssystemet har sju olika körlägen
som kan väljas av föraren – Normal, Sport, Eco, Tow/
haul, Slippery, Deep snow/sand och Trail – så att du
med ett enkelt vred kan anpassa bilen för olika
situationer. (Standard)

04 Den smarta fyrhjulsdriften distribuerar kraften till
fram- och bakaxlarna utifrån förhållandena. Detta är
perfekt för stadskörning eftersom det är tillräckligt
mångsidigt för att användas vid både vinter- och
sommarkörning. (Standard)

Extra intelligens

ØAnvänder sensorer.
02)Förarassistansfunktion.
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Funktioner du kommer älska
Nya Explorer Plug-in Hybrid är fullspäckad med teknik, funktioner
och smarta lösningar som förhöjer färden – inte bara för föraren,
utan för hela familjen.

Explorers panoramatak med två rutor har ett bra ljusinsläpp
oavsett var du sitter i bilen. Den elmanövrerade takpanelen kan
öppnas för att släppa in friskluft, medan inbyggda persienner och
glas med UV-skydd skyddar interiören från direkt solsken.
(Standard)

Mer belönande

Ford Explorer ST-Line med Chrome Blue-metalliclack (tillval).
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Teknik som förbättrar
Allt i nya Ford Explorer PHEV är utformat så att du kan vara
ett med omvärlden. Från den avancerade
360-graderskameran till den smarta
kameratvättfunktionen, så finns det teknik som hjälper dig
både på och utanför vägen.

01 Kameratvätt fram och bak håller de främre och bakre
kameralinserna fria från damm och smuts från
vägarna. Funktionen samverkar med de främre och
bakre spolarna. (Standard)

02 360-graderskameran ger en vy av bilen ur
fågelperspektiv på den centrala LCD-pekskärmen för
smidigare parkering och manövrering. (Standard)

Innovation med ett
syfte

Ford Explorer ST-Line med Chrome Blue-metalliclack (tillval).
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FORD EXPLORER Modeller

ST-Line
Utrustning – exteriör

■ 20" 5x2-ekrade polerade fälgar med fickor i högblank
svart

■ LED-strålkastare med Sports Blackout-behandling,
integrerade LED-varselljus, dynamisk nivåreglering och
helljusautomatik

■ Takreling i högblank svart
■ Elmanövrerat panoramatak med två rutor
■ Aktiv parkeringshjälp
■ Eluppvärmda och elektriskt infällbara

ytterbackspeglar med automatisk infällning,
instegsbelysning, integrerade LED-blinkers,
minnesfunktion, döda vinkeln-informationssystem
och spegelhus i blank svart

■ Quickclear eluppvärmd vindruta
■ 360-graderskamera med tvättfunktion fram och bak

Utrustning – interiör

■ Instrumentpanel – 12,3" LCD-färgskärm med digitala
mätare

■ 8" TFT-pekskärm, liggande format
■ B&O-ljudanläggning, 800 W med 12 högtalare och

subwoofer
■ 10-vägs eljusterbart förar- och passagerarframsäte

(6-vägs elmanövrering i höjd- och djupled med 2-vägs
elmanövrerad svankstödsjustering), med tre
programmerbara minnesinställningar

■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk
automatisk temperaturreglering (DEATC)

■ Inbyggt FordPass Connect-modem med eCall
■ Ratt, plan nedtill

Motor
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 hk (257 kW) V6 bensin PHEV +
100 hk (73 kW) elmotor

Elmanövrerat panoramatak med två rutor. LED-strålkastare med Sports Blackout-behandling.
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FORD EXPLORER Modeller

Platinum
Exteriörutrustning utöver ST-Line

■ 20" 5x2-ekrade polerade fälgar med fickor i Dark
Tarnish

■ Takreling i borstad krom
■ LED-strålkastare med integrerade LED-varselljus,

dynamisk nivåreglering och helljusautomatik
■ LED-bakljus med gula glödlampsblinkers
■ Hel övre grill med Plated Satin-finish

Interiörutrustning utöver ST-Line

■ Instrumentpaneldekor med Figured Ash Swirl-finish i
äkta trä

■ 10,1" TFT-pekskärm, stående format
■ B&O-ljudanläggning, 1 000 W med 14 högtalare och

subwoofer
■ Multiskålade säten med 8-vägs eljusterbart förar- och

passagerarframsäte (6-vägs elmanövrering i höjd- och
djupled med 2-vägs elmanövrerad ryggstödslutning,
inklusive massagefunktion), med tre programmerbara
minnesinställningar

■ Upplysta instegslister

Motor
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 hk (257 kW) V6 bensin PHEV +
100 hk (73 kW) elmotor

10,1" TFT-pekskärm, stående format. B&O-ljudanläggning med 14 högtalare och subwoofer.
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Lucid Red
Metalliclack med tonad klarlack*

Rich Copper#

Metalliclack med tonad klarlack*

Star White
Treskikts metalliclack*

Oxford White†

Solid lack
Agate Black
Metalliclack*

Atlas Blue†

Metalliclack*

Iconic Silver
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

FORD EXPLORER Karossfärger
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Chrome Blue
Metalliclack*

*Metalliclack finns som tillval mot extra kostnad.
†Finns ej för Platinum.
#Finns ej för ST-Line.
Explorer omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från och med bilens
första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.
Obs!  Bilderna är endast avsedda som illustration av karossfärgerna och kan
avvika från aktuella specifikationer eller de produkter som finns tillgängliga på
vissa marknader. Färger och klädslar som återges i broschyren kan av
trycktekniska skäl avvika från de faktiska färgerna.

En speciell lackeringsprocess i flera steg ger nya Ford Explorer en attraktiv och
hållbar exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till det skyddande
täckskiktet, så bidrar nya material och appliceringstekniker till att din Explorer
ser lika elegant ut även efter många års användning.

Vi valde Chrome Blue.
Vilken väljer du?
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Salerno-läder i Ebony med utökad mikroperforering och röda
 dekorsömmar
(Standard för ST-Line)

Geneva-läder i Ebony, med perforering i triangelformat diamantmönster och
Brunello-ovandelar
(Standard för Platinum)

Inredning

I nya Ford Explorer finns en underbar kombination av finess och hantverk. De högklassiga materialens känsla och utseende gör att du uppskattar den rymliga
interiören ännu mer, oavsett om du färdas som passagerare eller sitter bakom ratten.

Luta dig tillbaka och njut av komforten

 

FORD EXPLORER Klädsel
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Pricken över i

Inget gör nya Explorer Plug-in-Hybrids utseende lika fulländat som de läckra aluminiumfälgarna.

Aluminiumfälgar

 

FORD EXPLORER Fälgar

20"20"
5x2-ekrade polerade fälgar med fickor i Dark Tarnish
(Standard för Platinum)

5x2-ekrade polerade fälgar med fickor i högblank svart
(Standard för ST-Line)
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FORD EXPLORER Anpassning

Allvädersgolvmattor
De skålformade
allvädersgolvmattorna med
Explorer-logotyp är skräddarsydda
för perfekt passform och skyddar
mot smuts och väta. Mattorna i
framsätet fästs säkert direkt på
golvet så att de inte ska glida.
(Tillbehör)

ZEV+-laddningskabel
Laddningskabel för användning vid
offentliga laddningspunkter med
snabbare laddning (läge 3).
5 m kabel, 32 A kapacitet, 1-fas, typ
2, 7-stiftskontakt.
(Tillbehör)

Avtagbar dragkrok
Dragkroken ger extra
transportkapacitet och har upp till
2 500 kg dragkapacitet. Dragkroken
kan tas bort när den inte används.
(Tillbehör)

Besök www.ford-accessories.com
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till livsstilsprodukter och modellbilar, finns på www.fordlifestylecollection.com

Thule®+-takbox
Utformad för många olika typer av
bagage. Skyddar bagaget från väder,
vind och stöld. Alla modeller, som
finns i olika storlekar, har dubbla
öppningsmekanismer för smidig
åtkomst. (Tillbehör)

Thule®+-takhållare för
cykel
Högkvalitativ, lättmonterad
takhållare för cykel. (Tillbehör)

Thule®+-takhållare för
skidor eller snowboard
Elegant, helt låsbar skidhållare för
upp till sex par skidor eller fyra
snowboards. (Tillbehör)

Lastbågar, för
takreling
Stadiga och låsbara lastbågar
möjliggör säker och enkel transport.
(Tillbehör)

Lastgolvsskydd
Slitstarka lastgolvsinsatser med
Explorer-logotyp finns för andra och
tredje raden – idealiska för transport
av våta eller smutsiga föremål.
(Tillbehör)
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+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Golvlastnät
Elastiskt nät som fästs i
lastförankringsöglor i
bagageutrymmet. För säkring av
mindre föremål och tillhörigheter.
(Tillbehör)

Lastförskjut-
ningsskydd
Robusta lasthållarsystem som
monteras bakom första och andra
raden håller föremål på plats i
bagageutrymmet (kan tas bort när
det inte används). Uppfyller de
europeiska säkerhetsföreskrifterna
ECE-R17/ISO 27955.

Uebler+-cykelhållare
för dragkrok
Högkvalitativ dragkroksmonterad
cykelhållare med praktisk
fällningsmekanism (tillval;
beroende på modell av
cykelhållare) som ger smidig
åtkomst till lastutrymmet.
(Tillbehör)

Låsbara hjulmuttrar
Sats med fyra låsbara hjulmuttrar
som skyddar fälgarna mot stöld.
(Tillbehör) 

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd skyddar
Explorers kaross från stenskott och
sprut från vägen. Tillgängliga för
montering fram och bak. (Tillbehör)
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Intelligent hybridsystem
Helt nya Explorer Plug-in Hybrid är utformad med eldrift i åtanke redan från
första början. Med kraften från en imponerande Ford EcoBoost-bensinmotor
med dubbelturbo och en elmotors nästan omedelbara vridmoment har den en
perfekt blandning av elektrisk effektivitet och SUV-kapacitet.

Ladda och kör iväg
Explorer Plug-in Hybrid, som har Fords mest avancerade
hybridteknik, förenar bra prestanda med enastående
bränsleeffektivitet och räckvidd. Ren eldrift är tillgänglig under de
flesta förhållanden, medan bensinmotorn är redo att assistera vid
behov.

Ett specialkonstruerat vätskekylt litiumjonbatteri är inbyggt i
Explorer-chassit under andra sätesraden för att inte konkurrera med
passagerar- och lastutrymmet. Och oavsett om du laddar bilen
hemma, på jobbet eller använder en offentlig laddare, så är det lika
smidigt som att ladda telefonen.

450 hk (330 kW)
3.0L Ford EcoBoost 350 hk (257
kW) V6 bensin PHEV + 100 hk (73
kW) elmotor
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Bränsle, prestanda och utsläpp

*På 4:ans växel. øFords testvärden. øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och körsträckan med
eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och
692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil.
Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en bils
bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning
och CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. En guide om
bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data för alla nya personbilsmodeller kan fås gratis hos alla återförsäljare eller
laddas ned via www.ford.se. För ytterligare information, se www.ford.se. Alla motorer har Auto-Start-Stop. **Värden med
20"-fälgar.
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 % bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser
och monterade tillval etc. Angivna gränser för körning med släp avser fordonets maximala dragkapacitet vid dess
totalvikt för omstart i 12 % lutning på havsnivå. Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med
släp. Högsta tillåtna kultryck är 50 kg för alla modeller. Total tågvikt inkluderar släpvagnsvikt. **Lutning på havsnivå. 
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2 säten, lastad upp till taket

7 säten, lastad upp
till taket

5-dörrars

 Mått 

‡Uppmätt i enlighet med ISO 3832, och inkluderar 51 l under lastgolv och 4 l i
klädselpanel. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.

www
Fullständiga beskrivningar och specifikationer (ej i den tryckta broschyren)
För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda ned den digitala e-broschyren eller se den
interaktiva broschyren. Ladda ned från www.ford.se  eller skanna QR-koden.
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Bredd: 2 004 mm
Bredd (med backspeglar): 2 285 mm

Längd: 5 049 mm
Längd (med nummerskylthållare): 5 062 mm

H
öj

d:
 1 
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8 

m
m

FORD EXPLORER Mått
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Klädsel och lack

 *Metallic- och Premium-lacker tillval mot extra kostnad.

Tillgängligt
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Styling och utseende 
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Komfort och bekvämlighet
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Komfort och bekvämlighet

6a5b85b7f7de4376ac0dec4effca7170-5b4131bb6915473a871d7f60f53fbc74-00000_book.indb   50 28/08/2019   09:56:52

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

�

��
��
��
�

�
��
��
��

�

�
��

��
�

�������� � � �

���������������������� ������ ����� � �
	 ��������������� ������ �� �������������� ��������������� �������������� ����������� ������������������ ������������� �����

������������ ��������� �����

���������  ������������� �

	������������� �������� ����� �� ������ ���������	 ��������� ���������� 	������� ������� ���� ������ ��  ������������ ���������� �� ������������� ������������������ �� ��������� �����

���� � 
���������������� �����

	�������������� ���������������� �����

�������� ������������������� ����������������� �����


������������� ������ �

������� 	������ ������ �

�������������� �������������������� ��	�� �

������������������ �

�	����������� �������� � ����� ����� �� � ������ �����◆ �
	��

���������� � � �

����� ��������� �����

���� ���� ���� � ��������� ������� ���������������� ������ ���� ���������� �����

������������� ���������� �����

����� ���������� ��������� ���� 
�������������   �����

������� � � �

	������������������� �����

���������������������� �����

����������������������������� ���
��	�������������������������	��	�	���������������� ��

uAnm: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i
baksätet.
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Säkerhet och stöldskydd
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Nyttodetaljer
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Enkelt och prisvärt ägande.

Fullkomlig trygghet.

Med Ford slutar inte din service när du lämnar
bilhallen. Ford Service håller din Ford i toppskick
och hjälper dig att nyttja bilen till fullo under hela
dess livslängd.

FORD Service
Vi gör bilägandet bekymmersfritt med Ford
Garanti.
Huvudparten av Fords modellprogram har 5
års garanti som standard för en bekymmersfri
körning. Vi har ett riktigt bra utbud av garantier för
dig som Fordkund, allt för att du ska kunna njuta
av att köra din bil och låta oss sköta resten. Ford
Garanti innehåller:

FORD GARANTIVi vill göra bilägandet så
bekymmersfritt som möjligt.
Som Fordkund kan du njuta
av din bil, så kan du med trygg
hand låta oss sköta resten.

• Ford originalservice
• Kostnadsfri vägassistans inom Europa
• Lättöverskådliga priser
• Ett telefonnummer för alla Ford-tjänster
• Lånebil

• 5 års garanti
• Garanti mot genomrostning
• Vagnskadegaranti
• Lackgaranti
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FORD EXPLORER Nästa steg

Besök din Ford-återförsäljare och provkör själv nya Ford Explorer. Hitta
din lokala återförsäljare: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Du kan bygga din nya Ford Explorer online enligt dina egna preferenser
på www.ford.se

provkör bygg

finansiera äga

FordPass

Kontakt
Ford Credit erbjuder enkla och flexibla
finansieringsalternativ för både företag och
privatpersoner. Att besluta hur du ska finansiera din bil är
lika viktigt som att välja den.

För våra företagskunder erbjuder vi både traditionell och
operationell leasing. Ford Leasing är en flexibel och
ekonomisk leasinglösning. Ford Lease är för företag som
vill ha en attraktiv vagnpark till en förmånlig kostnad-
enkel att administrera och budgetera.

För mer information kontakta din Ford återförsäljare eller
ring oss på 031-707 11 00. Läs gärna mer på www.
fordcredit.se

När du kör i din nya bil är vi med dig, hela vägen. Ford har
ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som hjälper
dig att hålla bilen i bästa skick.

Om din nya Ford skulle behöva repareras efter en olycka
är bästa platsen för detta ett Ford Skadecenter, som
återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar
igen så snart  som möjligt

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta din
Fordåterförsäljare, du hittar samtliga Fordåterförsäljare
på ford.se. Du kan även vända dig till vår kundtjänst  på
031-707 10 10 alt fordkund@ford.com

FordPass är en ny plattform som ger dig möjlighet att
tänka om hur du rör dig. Hitta parkeringsplatser i
närheten, innehåller detaljer om ditt fordon,
återförsäljarinformation och en mängd användbara
guider.

Live Traffic-åtkomst är gratis de första två åren efter
köpet av en ny Ford med SYNC 3 med navigering;
därefter finns det en årlig licensavgift.
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Standard

* Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Credit

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.
Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
finansieringspaket som motsvarar dina
krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
flexibel finansiering hela vägen.
För mer information; tala med din
återförsäljare eller ring 031-707 11 00. Du
kan även besöka www.fordcredit.se

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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