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Ford Trucks
فئة شاحنات اإلنشاءات

TRUCKS
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هذه هي حال الدنيا... أينما سافرنا، نحن نشتاق إلى الذين تركناهم وراءنا. 
المصيبة إذا عّمت هانت، وإذا خّصت هالت. وهنا يأتي دورنا: لكي نشارككم الِحمل ونخّفف عنكم.

الحّب يتطّلب القّوة. لكّن ترك أحبائك وراءك يتطّلب قّوة أكبر. قد يشّكل الديزل وقود الرحلة الطويلة، لكّن الصورة الصغيرة على لوحة القيادة وذكرياتنا العزيزة 
هي ما يساعدنا على الُمضّي قدمًا. نعرف أّن الطريق تبدو طويلة وغير متناهية... وكيف تتغّير المواسم بسرعة ويزداد طول األوالد مع كّل يوٍم يمّر. نحن 

ننقل أطنانًا من القمح مقابل رغيف بسيط نتشاطره مع األصدقاء واألحّباء.

ُيقال في عالم األعمال، “كلمتك هي عهد عليك”. عندما تضع المعطيات على الميزان، ما األكثر أهّمية وثقاًل من الوعد؟ وعندما يضع الناس ثقتهم فيك، 
من الذي تلجأ إليه؟ سنصل إلى وجهتنا مهما واجهنا من صعوبات على الطريق. 

قد ننقل الحموالت، لكّننا نحمل على كاهلنا الوعد ونحرص على الوفاء به. 

لعّله في ذات يوم ستحمل اآلالت أعباءنا كما تحمل حموالتنا. لكن حتى ذاك الحين، نحن الذين نسير على هذه الدرب. انضم إلينا. نحن ُنمضي قدمًا... ثّمة 
قول مأثور مفاده، “إن أردت اإلسراع فاذهب وحدك، لكن إن أردت قطع مسافة طويلة فاذهب مع اآلخرين...”

رفيقك على الطريق...

رفيقك على الطريق
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Ford Trucks
فئة شاحنات اإلنشاءات:

استعراض للقّوة المطلقة
شاحنة اإلنشاءات القوّية تحافظ على هيبتها وصالبتها دائمًا. والظروف الميدانّية المليئة 

بالتحّديات ُتبرز الهيبة والصالبة أكثر فأكثر. سواء كانت في مقلع للحجارة أو في ميدان موحل، 
على قّمة الجبل أو في موقع إنشاءات وسط المدينة، شاحنات فورد Ford Trucks من فئة 

شاحنات اإلنشاءات أكثر قّوة من أّي وقت مضى...

تستعرض شاحنات فورد Ford Trucks من فئة شاحنات اإلنشاءات القّوة المطلقة والثبات في 
كافة الظروف من خالل دعم محّركات Ecotorq، وهذه الشاحنات تقّدم لك الدعم دائمًا من خالل 
التوفير في استهالك الوقود، ونظام فرملة المحّرك القوّي والمتانة الفائقة في كافة ظروف 

الِحمل. باإلضافة إلى المقصورة المجّددة المؤاتية لطريقة االستخدام التي تعّزز الراحة واإلنتاجّية 
لدى السائق.

من خالل شاحنات فورد Ford Trucks من فئة شاحنات اإلنشاءات، سترون قريبًا القّوة المطلقة 
في أحد مواقع اإلنشاءات بالقرب منكم!  
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يجدر بك أواًل االعتماد على قّوة شريكك في العمل من 
أجل إنهاء المشروع بنجاح في الوقت المحّدد. 
 
مهندس إنشاءات
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 Ecotorq القوّية. إّن محّرك Ecotorq ينبض بتكنولوجيا Ford Trucks قلب فئة شاحنات اإلنشاءات من
سعة 13 لتر الجديد صّممه مهندسو فورد وهو يقّدم األداء الفائق والتوفير في استهالك الوقود مع 

التكنولوجيا المراعية للبيئة.

من خالل كافة مّيزاته، يضمن محّرك Ecotorq الجديد توازنًا مثاليًا ما بين األداء والتوفير في استهالك 
الوقود.  هذا المحّرك مجّهز بشاحن توربينّي بهندسة متغّيرة، ونظام ضّخ الوقود المباشر بسّكة 

مشتركة، ووحدة التحّكم اإللكترونّية الذكّية، وهو يستفيد من كّل نقطة وقود، ويحرص على أّن ال شيء 
يذهب هدرًا. 

 PS 430 الجديد تحّمل قدر هائل من الِحمل بفضل قّوة حصانّية صافية تبلغ Ecotorq يستطيع محّرك
و2150 نيوتن متر من عزم الدوران؛ ويتّم ضبط هذه القدرة الهائلة في كّل مناورة من خالل فرملة 

المحّرك الفائقة القّوة. 

 PS 330 محّركًا اختيارًا سعة 9 لتر بقّوة حصانية صافية تبلغ Ford Trucks كما تقّدم شاحنات فورد
و1300 نيوتن متر من عزم الدوران لمركبات اإلنشاءات المخّصصة للمهام الخفيفة من أجل تلبية كافة 

التوّقعات. كما أّن محّرك Ecotorq الجديد المراعي للبيئة يخّفض تكاليف التشغيل باإلضافة إلى تقديم 
معّدالت استهالك الوقود األفضل في الفئة.

تذّكر، أينما كنت، فإّن شاحنات فورد Ford Trucks من فئة شاحنات اإلنشاءات هي مصدر القّوة الهائلة!

نقّدم مصدر الطاقة:
...Ecotorq محّرك
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Ecotorq 9L  EU3 330PS
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Ecotorq 12.7L EU3 430 PS

Power  (PS) Torque [Nm]

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

Po
w

er
  [

PS
] 

Engine Speed (rpm)

Engine Speed (rpm)

Engine Speed (rpm)

 

Ecotorq 12.7L EU3 480 PS
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المتانة هي من الخصائص المتوارثة في شاحنات Ford Trucks من 
فئة شاحنات اإلنشاءات. ألّن المتانة هي كّل يمكنك االعتماد عليه 

عندما تكون على الطرقات الوعرة.

كافة المركبات ضمن فئة شاحنات اإلنشاءات من Ford Trucks تّم 
تصميمها واختبارها لتتالءم مع مواقع اإلنشاءات الشديدة القسوة.
  من خالل الشاسي المدّعم، ُتعتبر هذه الشاحنات رائدة في مواقع 

الحفرّيات الضخمة، وهي تتحّدى كافة الحموالت.

بينما يسمح الشاسي القوّي ونسب المحاور المختلفة بالتعامل مع 
أثقل الحموالت، فإّن نظام التعليق يجعل القيادة على كافة أنواع 

الطرقات سهلة وآمنة.
بغّض النظر عن الحمولة أو الطريق، فهذه المّيزات القوّية والصلبة 

تبقى إلى جانبك دائمًا.   

مّيزات قوّية وصلبة في متناولك

مقصورة مؤاتية لطريقة 
االستخدام

نسبة نفاذ الضوء المحّسنة للزجاج والدرع 
الحرارّي للمقصورة يؤّمنان أفضل مجال 
رؤية وراحة المقصورة القصوى للسائق 
في األحوال الجّوية الحاّرة. العادم العمودّي 
المراعي للبيئة يأتي كميزة قياسّية.

خيارات طاقة التشغيل
PTO الخارجي 

خيارات طاقة التشغيل الخارجي PTO العاملة 
من خالل المحّرك وناقل الحركة تلّبي كافة 

االحتياجات.
 
 

محور خلفّي مدّعم

محور خلفّي مع نسبة محور معّززة وقدرة 
دفع محّسنة مع الحموالت الثقيلة. 

إطارات مخّصصة 
ألعمال اإلنشاءات

إطارات مخّصصة ألعمال 
اإلنشاءات الشاّقة.

نظام التعليق الخلفي

نظام تعليق خلفّي مخّصص 
ألعمال اإلنشاءات الشاّقة 

متوافق مع كافة أنواع 
الحموالت وظروف الطرقات.

خزان الوقود األمثل

خزان وقود فوالذّي سعة 315 
لتر بوزٍن محّسن.

 

ما من حمولة ُتعتبر أثقل من الالزم
تّم تطوير شاسي شاحنات Ford Trucks من فئة شاحنات اإلنشاءات من خالل تحاليل الكمبيوتر باستخدام التكنولوجيا 

المتطّورة، وهذا الشاسي الفائق المتانة مصنوع ليدوم لسنوات طويلة.

متوافق مع كافة أنواع الهياكل العلوّية، ما من حمولة ُتعتبر أثقل من الالزم بالنسبة إلى الشاسي المصنوع من الفوالذ 
الصلب بسماكة 10 ملم وقّوة 500 ميغاباسكال.
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تعامل مع أطناٍن من الحموالت من خالل نطاق واسع من عزم الدوران كما ستتمّكن من إبقاء القّوة 
الهائلة تحت السيطرة بفضل أنظمة الفرملة المتطّورة.

الفرامل الطبلّية Z-Cam، وأنظمة الفرملة الُمساِعدة المتطّورة تكنولوجيًا، التي تضّم فرملة المحّرك 
ومكبح “إنتاردر” Intarder، تسمح لك بالتحّكم بكّل مناورة في كافة ظروف الِحمل والطرقات.     

قّوة تحت السيطرة

فرملة المحّرك

فرملة المحّرك المضّمنة الجديدة، المتوّفرة كميزة قياسّية، 
تؤّمن قّوة فرملة إضافية تبلغ 340 كيلوواط للمركبات المزّودة 

بقوة حصانية صافية تبلغ PS 430 و180 كيلوواط للمركبات 
 .PS 330 ذات قوة حصانية صافية تبلغ

 
 يمكن تطبيق قّوة الفرملة العالية هذه تدريجيًا، ما يلّبي 

احتياجات الفرملة المتنّوعة تبعًا لظروف الِحمل.

نظام إدارة الفرامل الذكّي

يقوم نظام إدارة الفرامل الذكّي بدعم االستخدام الفّعال 
لفرملة المحّرك ومكبح “إنتاردر” Intarder، ويمكن تفعيله 

بواسطة زّر على لوحة القيادة، ويقوم هذا النظام باالستفادة 
بأفضل شكٍل من الفرامل الُمساِعدة تبعًا لمتطّلبات الفرملة 
ويحرص على أّن فرامل الخدمة جاهزة دائمًا للحاالت الطارئة.

خلوص أرضي ممتاز

مركبات مخّصصة للطرقات الوعرة 
بكّل معنى الكلمة، ويمكنها التكّيف 
مع طبيعة الطريق من خالل الخلوص 
األرضّي الممتاز. 

عتبات عريضة
عتبات عريضة لتسهيل الدخول إلى 
المقصورة والخروج منها. 
 

توافق مع الهياكل العلوّية
حلول مرنة متوافقة مع الهيكل العلوّي 
الذي ترغب في استخدامه وطبيعة عملك.
 
 

Intarder "مكبح "إنتاردر

أّما مكبح “إنتاردر” Intarder بقّوة 600 كيلوواط، المتوّفر 
كميزة اختيارّية في المركبات المزّودة بقوة حصانية صافية 
تبلغ PS 430، فهو يلّبي كافة التوّقعات في ظّل الظروف 

المليئة بالتحّديات، على غرار نزول التالل أثناء نقل الحموالت. 
ومن خالل تجّنب االستخدام غير الضرورّي لفرامل الخدمة، 

فهو يؤّدي إلى إطالة عمرها التشغيلّي.
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الراحة: المعايير التي 
تستحّقها.

تجتمع الفعالّية الوظيفّية مع الجمالّية في فئة شاحنات اإلنشاءات من 
Ford Trucks، ما يؤّمن لك رحلة مريحة للذين ينقلون حمولة ثقيلة.

 Ford Trucks بينما يقوم المحّرك القوّي في فئة شاحنات اإلنشاءات من
بتخّطي العوائق المليئة بالتحّديات الواحدة تلو األخرى، ثّمة بيئة مؤاتية 

لطريقة االستخدام تضمن الراحة داخل المقصورة. 

استمتع بالراحة في المقصورة الواسعة، بينما يقوم مكّيف الهواء ونظام 
التهوية بالحفاظ على درجة الحرارة المثالّية بالنسبة إليك.

المقاعد المريحة أساسّية للتمّتع برحلة سلسة، بينما يقوم مقعد السائق 
القابل للتدفئة مع نظام التعليق الهوائّي بالحفاظ على الراحة القصوى 

للقيادة طوال الرحلة. عجلة القيادة القابلة للسحب واإلمالة عموديًا يمكن 
تعديلها بسهولة لكافة السائقين. يمكن التحّكم بسهولة بكافة المّيزات 

بفضل لوحة القيادة المؤاتية لطريقة االستخدام.

تقّدم فئة شاحنات اإلنشاءات من Ford Trucks حلواًل مرنة لمختلف 
المشاريع، بفضل خيار ناقل الحركة األوتوماتيكّي مع أنماط استخدام 

مختلفة للطرقات المعّبدة والوعرة.

ناقل حركة أوتوماتيكّي

يتوّفر ناقل الحركة األوتوماتيكّي بـ12 سرعة كميزة اختيارّية في 
.PS 430 المركبات المزّودة بقّوة حصانّية صافية تبلغ

يختار النظام تلقائيًا الترس األكثر مالءمًة لكّل ظرف ويؤّمن الراحة 
القصوى.

لوحة العدادات ومؤشرات القيادة وكمبيوتر معلومات الرحلة

يمكنك الوصول إلى كافة المعلومات التي تحتاج إليها أثناء القيادة، حيث تتّم إضاءة لوحة العدادات 
ومؤشرات القيادة اإللكترونّية وكمبيوتر معلومات الرحلة ما أن تشّغل المركبة. يعرض كمبيوتر 

معلومات الرحلة البيانات المهّمة، على غرار مستوى سائل Adblue، استهالك الوقود اآلنّي، 
المعلومات حول السرعة وساعات تشغيل المحّرك.

أنماط االستخدام الخاّصة بناقل الحركة األوتوماتيكّي

النمط االقتصادّي Eco، نمط الطرقات الوعرة Off-Road، نمط 
التأرجح Rocking، تتوافق مع كافة أنواع الطرقات المعّبدة 

والوعرة. النمط االقتصادّي Eco يقّدم التوفير في استهالك 
 Off-Road الوقود بدون التضحية باألداء. نمط الطرقات الوعرة

مثالّي للطرقات الوعرة بفضل قدرة الدفع الممتازة. ونمط 
التأرجح Rocking يقّدم الدعم القوّي من أجل تجّنب خطر أن تعلق 

الشاحنة على المسارات الموحلة.

مكّيف هواء

نظام تكييف الهواء المحّسن، المتوّفر كميزة قياسّية، يحافظ على 
درجة الحرارة المثالّية في المقصورة في كافة األحوال الجّوية.

كونسول أمامّي مؤاٍت لطريقة االستعمال

الكونسول األمامّي المؤاتي لطريقة االستعمال يؤّمن التحّكم المطلق بكافة مّيزات المركبة ضمن 
المقصورة باإلضافة إلى مجال رؤية ممتاز.
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عندما تكون في موقع اإلنشاءات، 
يجب أن تتحّلى بالقّوة والصالبة كالصخرة.

سائق شاحنة إنشاءات
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رفيقك الدائم على الطريق
  Ford Trucks فئة القاّلبات من شاحنات

تصّور أّنك في مقلع للحجارة وأنت تنظر إلى أطناٍن من الحمولة التي عليك نقلها...

كّل ما تحتاج إليه هو رفيق قوّي يشاركك الِحمل...

فئة القاّلبات من شاحنات Ford Trucks تنقل الحموالت حتى على المسارات المليئة بالتحّديات من خالل المحّرك الجبار 
بقّوة حصانّية صافية تبلغ PS 430 وقدرة الحمولة الهائلة. نظام فرملة المحّرك ومكبح “إنتاردر” Intarder اللذان يتمّيزان 

بقّوة فرملة هائلة يؤّمنان السالمة والمالءمة في الظروف الخطرة.

كافة المركبات ضمن فئة القاّلبات من شاحنات Ford Trucks تجمع ما بين التوفير في استهالك الوقود والمعّدات 
القياسّية القوّية. المقصورة المجّددة المؤاتية لطريقة االستخدام تقّدم بيئة عمل مريحة للسائق. 

تقّدم فئة القاّلبات من شاحنات Ford Trucks حلواًل مختلفة لكّل مهّمة، وبالتالي هي تخّفف عنك العبء، بفضل خيار 
ناقل الحركة األوتوماتيكّي مع أنماط استخدام مختلفة للطرقات المعّبدة والوعرة. 

تصميم مرن
شاحنة قاّلبة خفيفة    

فئة شاحنات اإلنشاءات للمهام الخفيفة من Ford Trucks هي مركبات صلبة واقتصادّية 
تلّبي احتياجات مختلف مواقع اإلنشاءات. 

ُتعتبر شاحنات اإلنشاءات للمهام الخفيفة الحّل المثالّي لمواقع اإلنشاءات الضخمة من خالل 
قدرتها الكبيرة على المناورة، وهي تقّدم المرونة وسهولة القيادة من خالل قاعدة عجالت 
مثالّية لمواقع اإلنشاءات التي تتطّلب شاحنة ذات قطر دوران ضّيق.
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صلبة كاإلسمنت شاحنات 
Ford Trucks من فئة مضّخات 
اإلسمنت

تستمّر شاحنات Ford Trucks في تلبية احتياجاتك الخاّصة - حيث تقّدم فئة مضّخات 
اإلسمنت.

إّن شاحنات Ford Trucks من فئة مضّخات اإلسمنت ترتقي بالعمل الذي تقوم به إلى 
مستويات جديدة غير مسبوقة. حيث أّن الشاحنات المخّصصة من فئة مضّخات اإلسمنت 
متوافقة مع أّي نوع من التجهيزات، ما يمنحك المرونة لتلبية كافة احتياجاتك. 

إّن الشاحنات من فئة مضّخات اإلسمنت مجّهزة بمحّرك سعة 12,7 لتر بقوة 
 PS 430 حصانّية صافية تبلغ

ويمكنها ضّخ اإلسمنت حتى ارتفاع يصل إلى 47 مترًا. 
تقّدم شاحنات Ford Trucks من فئة مضّخات اإلسمنت  
تهيئات مختلفة للمحور مع قاعدات عجالت متنّوعة لتلبية 
احتياجاتك الخاّصة.

قدرات متنّوعة
Ford Trucks فئة الجّباالت من شاحنات
تستمّر شاحنات Ford Trucks في تلبية احتياجاتك الخاّصة - حيث تقّدم فئة مضّخات اإلسمنت.

إّن شاحنات Ford Trucks من فئة مضّخات اإلسمنت ترتقي بالعمل الذي تقوم به إلى مستويات جديدة غير مسبوقة. 
حيث أّن الشاحنات المخّصصة من فئة مضّخات اإلسمنت متوافقة مع أّي نوع من التجهيزات، ما يمنحك المرونة لتلبية 
كافة احتياجاتك. 

 PS 430 إّن الشاحنات من فئة مضّخات اإلسمنت مجّهزة بمحّرك سعة 12,7 لتر بقوة حصانّية صافية تبلغ

ويمكنها ضّخ اإلسمنت حتى ارتفاع يصل إلى 47 مترًا. تقّدم شاحنات Ford Trucks من فئة مضّخات اإلسمنت  تهيئات 
مختلفة للمحور مع قاعدات عجالت متنّوعة لتلبية احتياجاتك الخاّصة.
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خيارات قاعدة العجالت

ق: قياسّية
إ: اختيارّية

DC: "داي كاب"
CC: مقصورة مزدوجة

6000 5100 4750 4500 4350 3800 المقصورة الطراز

ق DC
1833D

ق CC

ق DC 2533D

ق DC
3543D

ق CC

ق إ DC  4143D

ق DC 3543M

ق DC 4143M

ق DC 3543P

إ ق DC 4143P

نوع المحّرك
القدرة

عزم الدوران

سعة األسطوانات

القطر x الشوط

نسبة االنضغاط

قّوة فرملة المحّرك

سعة خّزان الزيت 

سعة خّزان السائل المبّرد

)Intarder ”مع مكبح “إنتاردر(

قدرة طاقة التشغيل الخارجي PTO العاملة من خالل المحّرك / النسبة

نوع ناقل الحركة

نسب ناقل الحركة

خيارات المحّرك وناقل الحركة
محّرك Ecotorq سعة 

330PS 9 لتر بقّوة
330PS )بقّوة 243 كيلوواط( عند 1900 د.د.

1300 نيوتن متر عند 1700-1200 د.د.

9 لتر

115 ملم × 144 ملم

1 :17.6

 180 كيلوواط

30 لتر

35 لتر

100 كيلوواط 500 نيوتن متر / 1.05

ناقل حركة يدوّي بـ 9 سرعات؛ ZF 9S1310 )التروس 1 - 9(

9,48 - 0,75 )التروس 1 - 9(

محّرك Ecotorq سعة 
430PS 13 لتر بقّوة

430PS )بقوة 316,3 كيلوواط( عند 1800 د.د.

2150 نيوتن متر عند 1300-1000 د.د.

12.7 لتر

130 ملم × 160 ملم

1 :17

340 كيلوواط

50 لتر

37 لتر 

55 لتر

130 كيلوواط 650 نيوتن متر / 1.18

ناقل حركة يدوّي بـ 16 سرعة؛ ZF 16S 2230 )التروس 1 - 16( 
 ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 12 سرعة؛ ZF 12 TX 2210 )التروس 1 - 12(

يدوّي: 16,688 1- )التروس 1 - 16(
 أوتوماتيكّي: 13,805 0,836- )التروس 1 - 12(
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خيارات التجهيزات
طاقة التشغيل 

 PTO الخارجي
عاملة من خالل 

المحّرك

ناقل حركة 
أوتوماتيكّي مصّد قصير

جهاز تدفئة 
المقصورة من 
النوع المائّي

جهاز تدفئة 
المقصورة من 
النوع الجاف

مثّبت السرعة مكّيف هواء المقصورة تنسيق المحور الطراز

إ - ق إ - ق ق DC
4x2 1833D

إ - ق إ ق ق ق CC

إ - ق إ ق ق ق DC 6x2 2533D

إ إ ق إ - ق ق DC
6x4 3543D

إ - ق إ ق ق ق CC

إ إ ق إ - ق ق DC 8x4 4143D

ق إ ق إ - ق ق DC 6x4 3543M

ق إ ق إ - ق ق DC 8x4 4143M

إ إ ق إ - ق ق DC 6x4 3543P

إ إ ق إ - ق ق DC 6x4 4143P

عادم عمودّي ضوء وامض في 
السقف

شبكات لحماية 
المصابيح األمامّية

زجاج معّتم )نسبة نفاذ 
الضوء 70%( مقعد أمامّي لراكبين نظام تعليق خلفي 

ميكانيكّي

نظام التحّكم 
اإللكتروني بالثبات 

ESP

مكبح "إنتاردر" 
Intarder فرملة المحّرك فرامل طبلّية

طاقة التشغيل 
 PTO الخارجي
عاملة من خالل 

ناقل الحركة

إ ق ق ق إ ق ق - ق ق ق

إ ق ق ق - ق ق - ق ق ق

إ ق ق ق - ق ق - ق ق ق

ق ق ق ق إ ق - إ ق ق ق

ق ق ق ق - ق - إ ق ق ق

ق ق ق ق إ ق - إ ق ق ق

ق ق ق ق - ق - إ ق ق إ

ق ق ق ق - ق - إ ق ق إ

ق ق ق ق - ق - إ ق ق -

ق ق ق ق - ق - إ ق ق -
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لقد أجريت العملّيات الحسابّية.
لقد قمت بأبرز استثمار ألعمالي. 
 
صاحب شركة
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خيارات األلوان
األلوان المعدنّية

رمادّي تكتونّي

فضي مونداست

أسود نمري

أزرق ستراتوسفير

األلوان غير الشّفافة

أزرق بليزر أزرق سماوّي أحمر رياضي رايس

أحمر ياقوتيأصفر سيغنال برتقالّي داكن أسود ترافيك

أبيض مثّلجأصفر الكرومأصفر الليمون الحامض
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...Ford Trucks أهاًل بك في خدمات شاحنات

خدمة المساعدة على الطريق
ما من عذر لتعّطل شاحنتك. حيث يتّم تأمين الدعم المتنّقل على مدار الساعة لكافة 

أيام األسبوع طيلة فترة الكفالة.

TRUCKS

الصيانة في موقع العمل
خدماتنا الفّنية المعتمدة تقّدم الصيانة والتصليح للمركبة ضمن موقع العمل لديك 

من أجل تعزيز إنتاجية مركبتك.

TRUCKS

نظام إدارة األسطول
مركبتك مجّهزة بنظام إدارة األسطول FMS مع قدرة االتصال 

المضّمن كميزة قياسّية في كافة طرازات شاحنات فورد.

TRUCKS

نظام اختصاصيي تركيب التجهيزات الموصى بهم
يتّم تقديم الخدمة مجانًا عند حصول األعطال أو المشاكل جّراء تركيب التجهيزات 
اإلضافّية لدى قسم الخدمات الفّنية المعتمدة من شاحنات Ford Trucks خالل 

فترة الكفالة. ضمن نظام اختصاصيي تركيب التجهيزات الموصى بهم، لدى 
شاحنات Ford Trucks شراكة مع أفضل اختصاصيي تركيب التجهيزات.

TRUCKS

...Ford Trucks أهاًل بك في خدمات شاحنات

كفالة ممّددة
تقّدم شاحنات Ford Trucks مجموعة متنّوعة من فترات الكفالة الممّددة لمركباتك. 

يمكنك اختيار كفالة المركبة الكاملة )EV( و/أو كفالة نظام نقل الحركة )DL( لتحظى 
بالتغطية لمّدة تصل إلى 5 سنوات.

TRUCKS

عقود الخدمة
من المفيد دائمًا أن تكون جاهزًا على الطرقات ومستعدًا ألّي طارئ. حيث أّن عقود 
الخدمة من شاحنات Ford Trucks تضمن الصيانة الدورية لمركبتك بكلفة مقبولة.

TRUCKS

FDA أكاديمّية فورد للقيادة
هل كنت تعلم بأّنك تستطيع تخفيف نفقاتك بشكل كبير، سواء في ما يتعّلق 

بالصيانة والوقود، من خالل أكاديمّية فورد للقيادة FDA؟ فهي ال تكتفي 
بتسهيل حياة الشركات )باألخّص من خالل تحسين التوفير في استهالك 

الوقود(، بل تؤّمن أيضًا أكاديمّية فورد للقيادة FDA الفرصة لتعّلم أسرار القيادة 
االقتصادّية عبر طاقمها الذي يضّم خبراء محترفين. والتدريب على القيادة اآلمنة 
يرّكز على مبادئ القيادة اآلمنة في ظروف العمل القاسية على غرار نقل المواد 

الخطرة ومواقع البناء.

TRUCKS
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www.fordtrucks.com.tr

رفيقك على الطريق

GCC دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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