
 

 
 

 

2022 Ford Bronco Wildtrak 4 Door Advanced 4x4 2.7L 

EcoBoost V6 330LE 

Autó típusa: Ford Bronco 4x4 Wildtrak 

Karosszéria típus: 4 ajtós verzió 

Szín: Shadow Black 

Méretek: Hosszúság: 4810 mm, Magasság: 1850 mm, Szélesség: 1938 mm 

Főbb jellemzők 

Motor:   2.7 Turbo, 330LE  
Váltó:   10 Sebességes automata  
Hajtás:  2WD-4WD 
 
 



 

 
 

 

 

Extra lista 

 

- Hard Carbonized Gray, Molded-in-Color (MIC): keménytető hangtompítóval szerelve, 
hátrahajtható tetővel és tárolóval 

- Luxus Csomag 354A 
- Távindítási rendszer 
- 360 fokos kamara 
- További hangtompítás 
- Első/ Hátsó tolatóradar 
- Információ a kereslet panelről (a SYNC4-ben található) 
- LED-es megközelítési lámpák és LED-es spotlámpa a külső tükrökön 
- Távolságtartó tempomat 
- Bang & Olufsen B&O hangrendszer 10 hangszóróval, mélynyomóval 
- Kitérő kormányzási asszisztens 
- Fűthető kormánykerék 
- Intelligens töltő USB-portok, egy USB-A és egy USB-C 
- Univerzális garázskapu nyitó 
- Vezeték nélküli telefon töltő pad. 
- Leather-Trimmed/Vinyl Seats – Medium Sandstone with Black Onyx (Bőr belső) 

 
 
 
 



 

 
 

Széria Lista 

 
- Ütközés utáni vészfékezés 
- Terepkezelő rendszer a G.O.A.T. üzemmódok - Normál, ECO, Csúszós, Sár/Ruts, Homok, Rock-

Crawl és Baja. 
- Elektromos rögzítőfék (EPB). 
- Elektronikusan záródó első/ hátsó tengely 
- 2.7 literes motor 
- 10 sebességes automata váltó 
- Aktív rácsos hűtőmaszk 
- Auto Start-Stop technológia 
- Elektromos szervokormány (EPAS) 
- Sebességváltó olajhűtő. 

 
Kerék és gumi 

- Könnyűfém felni: 17-in  
- Gumi LT315/70R17 All-Terrain M/T. 35” 
- TPMS szenzor 

 
 Audio rendszer 

- 8-colos LCD érintőkijelző 
- Wireless Apple CarPlay and Android Auto tükrözős vezeték nélkül 
- AM/FM sztereó 6 hangszóróval 

 
 

Külső/ Belső megjelenés 

- Kiegészítő kapcsolók pre-run kiegészítő vezetékekkel a felső konzolon elülső térképlámpákkal. 
- Ford Performance Heavy-Duty Moduláris első lökhárító. (LED ködlámpa nem elérhető). 
- Levehető ajtók és tetők 
- Porszórt acél hátsó lökhárító 
- Teljes jármű acél ütköző lökhárítók 
- Wildtrak Hood grafika 
- LED fényszórók LED Signature világítással  
- Automatikus távolsági fényszórók 
- LED-es hátsó lámpák 
- LED-es ködlámpa  
- Fűthető első ülés 
- 6 irányban, manuálisan állítható vezető- és utasülés 
- 60-40% osztott második ülés sor 
- Kétzónás digitális klíma 
- Kulcsnélküli indítás 
- Ambient lábtérvilágitás 



 

 
 

- Automatikusan elsötétedő visszapillantó tükör 
- 4db USB töltő (C típusú)  
- Első és hátsó szőnyegpadló 
- Gumírozott padlólemosó, leeresztő dugókkal 
- Bőr váltógomb 
- Bőrborítású kormánykerék, kézi dönthető/teleszkóp 
- Elektromos ablakemelők. 
- Elektromos ajtózár 
- Elektromosan állítható, fűthető, manuálisan behajtható külső tükrök. 
- Hátsó kamera 

 
Biztonság 

- Elektronikus menetstabilizáló 
- AdvanceTrac RSC 
- Légzsákok: vezető és utas kétfokozatú elöl. Vezető és utasülés oldalsó. Oldalfüggöny minden 

sorhoz. 
- Elektronikus kipörgésgátló 
- Egyedi gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) 
- Kerületi riasztás 
- Ütközés előtti asszisztens vészfékezéssel 
- Blis holttér figyelő rendszer 
- Sávtartó elektronika 

 

 
 

 


