
 

 
 

 

FORD BRONCO 4X4 BADLANDS 4-DOOR 

2,3L ECOBOOST 10A 300LE RACE RED 

Autó típusa: Ford Bronco 4x4 Badlands  

Karosszéria tipus: 4 ajtós verzió 

Szín: Iconic Silver/ Marine Grade Vinyl ülés 

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

Főbb jellemzők 

Motor: 2.3Turbo 300 LE  
Váltó: 10 sebességes automata  
Hajtás: 2WD 4WD) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Extra lista 

- Hard Carbonized Gray, Molded-in-Color (MIC) 
- Keménytető hangtompitóval szerelve, hátrahajtható tetővel és tárolóval.   

 

Luxus Csomag 334A 

- 2 ajtós intelligens hozzáférés zárral/kioldással 
- lábtér környezeti világítással 
- automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör 
- kétzónás automatikus hőmérsékletszabályozás 
- első sor fűtött ülések 
- megvilágított, eltolható szemellenzős kozmetikai tükrök 
- távindítási rendszer 
- fordított érzékelő rendszer 
- SYNC4 továbbfejlesztett hangfelismeréssel 
- 360 fokos kamera 
- 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 
- Ford Co-Pilot360 
- Automatikus távolsági fényszórók 
- BLIS (Blind Spot Information System) keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszerrel 
- Sávtartó rendszer (Lane-Keeping Alert, Lane-Keeping Aid, Driver Alert) 



 

 
 

- ütközés előtti asszisztens automatikus vészfékezéssel (AEB). 
- Hill Start Assist 

 
Széria lista 

- BadLands felfüggesztés  
- Terepkezelő rendszer a G.O.A.T. Üzemmódok - Normál, ECO, Csúszós, Sár/Ruts, Homok, 

Rock-Crawl és Baja 
- Elektromos rögzítőfék (EPB) 
- Aktív rácsos hűtőmaszk 
- Auto Start-Stop technológia. 
- Elektromos szervokormány (EPAS) 
- Sebességváltó olaj hűtő 
 

Kerék és gumi 

- Könnyűfém felni: 17-in Machined Carbonized Gray- aluminum 
- Gumi LT285/70R17 All-Terrain A/T. 
- TPMS szenzor 

 
Audio rendszer 

- 12-colos LCD érintőkijelző 
- Wireless Apple CarPlay and Android Auto tükrözés vezeték nélkül 

 

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) 
- Porszórt acél hátsó lökhárító 
- Teljes jármű acél ütköző lökháritók 
- Karbonizált szürkére festett rács fehér "BRONCO" felirattal 
- Rock Rails 
- LED fényszórók LED Signature világítással 
- LED hátsó lámpák 
- Első és hátsó szőnyegpadló 
- Gumírozott padlólemosó, leeresztő dugókkal 
- Bőr váltógomb 
- Bőrborítású kormánykerék, kézi dönthető/teleszkóp 
- 8 hüvelykes színes digitális képernyő 
- Elektromos ablakemelők 
- Elektromos ajtózárak 
- Elektromosan állítható, fűthető, manuálisan behajtható külső tükrök 



 

 
 

 

Biztonság 

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

sorhoz. 
- Elektronikus kipörgésgátló. 

- Egyedi gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) 
- Kerületi riasztás 


