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Ford Trucks
فئة شاحنات الطرقات

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 شاحنات فورد
الجديدة فئة شاحنات الطرقات:                         

طريق الربح معّبدة باالبتكارات
 ،Ford Trucks ومن خالل فئة شاحنات الطرقات من .Ford Trucks الشغف لالبتكار هو من تقاليد

يصبح العديد من المّيزات المبتكرة رفيقك على الطريق للمساعدة على زيادة أرباحك.

إّن فئة شاحنات الطرقات الجديدة من Ford Trucks تخّفض تكاليف التشغيل بفضل محّرك 
Ecotorq الجديد الذي يؤّمن التوفير في استهالك الوقود ويحمل أعباء أّي شركة بدون بذل أّي 
جهد. تتمّيز فئة شاحنات الطرقات من Ford Trucks بالعديد من المّيزات التكنولوجّية المتطّورة 

للحصول على المزيد من السالمة والقّوة، وهي تحرص على أّن حمولتك وأعمالك تصالن بسهولة 
إلى أهدافهما. 

 االبتكارات المؤاتية لطريقة االستخدام والتكنولوجّية بارزة في كافة الطرازات. 
تتوّفر تشكيلة من شاحنات الطرقات بنظام 2×4، 2×6، 4×6 و4×8 مع خيارات مختلفة للمقصورة 

وقاعدات العجالت لتلبية احتياجات أعمالك والهيكل العلوّي الذي توّد استخدامه.

كّل ما تحتاج إلى القيام به هو أن تقّرر كيف تريد تحقيق األرباح...



نحن نحّقق النجاح في كّل مكان من خالل المركبات 
التي تلّبي احتياجات أعمالنا.

صاحب شركة
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قّوة االبتكار  
تأتي فئة شاحنات الطرقات الجديدة من Ford Trucks مع العديد من المّيزات المبتكرة التي 

ستخّفف العبء عنك.

ُيعتبر محّرك Ecotorq الجديد اقتصاديًا ومراعيًا للبيئة في الوقت نفسه وهو يؤّمن القّوة المالئمة 
لمختلف أنواع االستخدامات.

 ،430PS 330 أو المحّرك الجديد سعة 13 لتر بقّوةPS سواء اخترت المحّرك الجديد سعة 9 لتر بقّوة
يمنحك محّرك Ecotorq القّوة لتنقل حمولتك بالطريقة األكثر اقتصادّيًة. ناقل الحركة األوتوماتيكّي 
بـ 12 سرعة يسمح بتبديل السرعات بدون وحدة تعشيق مع المحّرك الجديد بقّوة PS 430. كما يقّدم 

أنماط استخدام مختلفة تتالءم مع القيادة االقتصادّية أو الفائقة األداء، وهو يؤّمن الراحة الكبيرة 
خالل الرحالت الطويلة وعلى طرقات المدينة.

بالنسبة إلى فئة شاحنات الطرقات الجديدة من Ford Trucks، ُتعتبر السالمة األولوّية األولى.

ولهذا فإّن شاحنات الطرقات بنظام 2×4 و2×6 مجّهزة بفرامل قرصّية جديدة قياسّية. أيضًا من 
خالل تكنولوجيا فرملة المحّرك الجديدة، يتّم تأمين قّوة فرملة إضافّية تصل إلى 340 كيلوواط عند 

مستوى المحّرك وذلك تبعًا لنوع المحّرك.

للحموالت الثقيلة أكثر، ثّمة خيار مكبح “إنتاردر” Intarder الفائق األداء للفرملة الُمساِعدة وذلك 
.430PS للطراز المجّهز بالمحّرك بقّوة

تتعّزز تدابير السالمة من خالل األنظمة اإللكترونّية الُمساِعدة*. بمساعدة نظام التحّكم اإللكتروني 
بالثبات ESP الذي يسمح بسلوك المنعطفات بشكٍل آمن، ترتقي السالمة إلى مستويات جديدة 

غير مسبوقة. 

*قد تختلف أنظمة السالمة اإللكترونّية في بعض الطرازات. لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى مراجعة خيارات 
التجهيزات في الصفحة 18.



كّل طريق تشّكل تحّديًا 
لكن يمكننا االعتماد دائمًا على السالمة 
التي تؤّمنها مركباتنا.

سائق
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تلبية التوّقعات 
من خالل التصميم الذكّي

فئة شاحنات الطرقات الجديدة من Ford Trucks ضرورّية لتأمين الراحة للسائق من خالل أنواع 
مختلفة من المقصورات التي تلّبي مختلف التوّقعات تبعًا ألنواع الطرقات والحموالت. 

المقصورات المؤاتية لطريقة االستخدام مصّممة لتلبية احتياجات مختلفة، وهي تضّم مقصورة مع 
مكان مخّصص للنوم أو مقصورة “داي كاب” وخيارات السقف المنخفض أو المرتفع*. نظام تكييف 

الهواء المحّسن ونظام التدفئة اإلضافي يمنحانك الشعور بالدفء والراحة داخل المركبة.

آلّية رفع المحور التي تطيل عمر اإلطار، ناقل الحركة األوتوماتيكّي الذي يسمح بتبديل السرعات 
بدون وحدة تعشيق، أو مكبح “إنتاردر” Intarder الذي يؤّمن الفرملة اآلمنة حتى عند نقل الحموالت 

الثقيلة، كّل هذه المّيزات تساعدك على القيام بأعمالك بسهولة تاّمة.

.Ford Trucks يمكنك مراجعة خيارات التجهيزات في الصفحة 16 لمعرفة كافة خيارات فئة شاحنات الطرقات من*

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.

نظام تعليق هوائّي خلفّي

نظام التعليق الهوائّي الخلفّي المطّور حديثًا مصّمم لطرازات 2×4 
و2×6. باإلضافة إلى راحة القيادة الفريدة، يضمن نقل الحموالت 

السريعة العطب بأمان أكبر.

نظام تعليق هوائّي خلفّي

أّما مكبح “إنتاردر” Intarder بقّوة 600 كيلوواط، المتوّفر كميزة 
اختيارّية في المركبات، 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.

مكّيف هواء

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

نظام تدفئة إضافّي

نظام التدفئة اإلضافّي من النوع الجاف قياسّي في المقصورة 
المزّودة بمكان مخّصص للنوم.

يمكنك دائمًا أن تشعر براحة منزلك داخل المركبة من خالل تفعيل هذا 
النظام بدون تشغيل المحّرك.
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خيارات قاعدة العجالت

ق: قياسّية
إ: اختيارّية

المقصورة نظام التعليق الخلفي الطراز تنسيق المحور

مقصورة "داي كاب" ميكانيكّي
هوائّي 1833 4x2

فئة النقل

المقصورة المنخفضة السقف مع مكان 
مخّصص للنوم ميكانيكّي 1833D 4x2

مقصورة "داي كاب"

ميكانيكّي 2533 6x2
المقصورة المنخفضة السقف مع مكان 

مخّصص للنوم

مقصورة ذات سقف مرتفع مع مكان 
مخّصص للنوم

مقصورة "داي كاب" ميكانيكّي 3543 6x4

مقصورة "داي كاب" ميكانيكّي 4143 8x4

مقصورة مزدوجة ميكانيكّي 1833 مع مقصورة مزدوجة 4x2 فئة المقصورة المزدوجة

3800 4250 4350 4500 4750 5100 5200 5500 5900 6000

ق إ ق

ق ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق إ

ق
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مصّد قصير

جهاز تدفئة 
المقصورة 
من النوع 

المائّي

جهاز تدفئة 
المقصورة 
من النوع 

الجاف

مثّبت 
السرعة مكّيف هواء

قاعدة 
عجالت 
قياسّية

المقصورة تنسيق المحور الطراز

إ إ - ق ق 4250 مقصورة "داي كاب" 4x2 1833

فئة النقل

ق إ - ق ق 3800 مقصورة "داي كاب" 4x2 1833D

إ إ - ق ق 4250 مقصورة "داي كاب"

6x2 2533- إ 0 ق ق 4750 المقصورة المنخفضة السقف مع 
مكان مخّصص للنوم

- إ 0 ق ق 4750 مقصورة ذات سقف مرتفع مع مكان 
مخّصص للنوم

ق إ - ق ق 4500 مقصورة "داي كاب"

6x4 3543

ق إ - ق ق 4500 المقصورة المنخفضة السقف مع 
مكان مخّصص للنوم

ق إ - ق ق 5100 مقصورة "داي كاب"

6x4 4143

ق إ - ق ق 5100 المقصورة المنخفضة السقف مع 
مكان مخّصص للنوم

- إ ق ق ق 4350 مقصورة مزدوجة 4x2 1833 مع مقصورة مزدوجة فئة المقصورة 
المزدوجة

مجموعة 
تجهيزات جمع 

النفايات

مقعد أمامّي 
لراكبين

نظام التحّكم 
اإللكتروني 
ESP بالثبات

مكبح "إنتاردر" 
Intarder فرملة المحّرك فرامل طبلّية فرامل قرصية 

أمامية وخلفية

طاقة التشغيل 
 PTO الخارجي

عاملة من خالل 
ناقل الحركة

طاقة التشغيل 
 PTO الخارجي

عاملة من خالل 
المحّرك

ناقل حركة 
أوتوماتيكّي مصّد متوّسط

إ إ ق - ق ق إ إ - ق

- إ ق - ق ق - ق إ - -

إ إ ق - ق ق إ إ - ق

- - ق - ق ق إ إ - ق

- ق - ق ق إ إ - ق

- إ - إ ق - إ إ إ -

- إ - إ ق - إ إ إ -

- إ - إ ق - إ إ إ -

- إ - إ ق - إ إ إ -

- - ق - ق ق إ إ - ق

خيارات التجهيزات

ق: قياسّية
إ: اختيارّية
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خيارات المحّرك وناقل الحركة
430PS سعة 13 لتر بقّوة Ecotorq محّرك محّرك Ecotorq سعة 9 لتر بقّوة 

330PS نوع المحّرك
PS 430 )بقّوة 316,3 كيلوواط( عند 1800 د.د. 330PS )بقّوة 243 كيلوواط( عند 1900 د.د. القدرة

2150 نيوتن متر عند 1300-1000 د.د. 1300 نيوتن متر عند 1700-1200 د.د. عزم الدوران
12.7 لتر 9 لتر سعة األسطوانات

130 ملم × 160 ملم 115 ملم × 144 ملم القطر x الشوط
1 :17 1 :17.6 نسبة االنضغاط

قّوة فرملة المحّرك 180 كيلوواط 340 كيلوواط
50 لتر 30 لتر سعة خّزان الزيت

37 لتر  35 لتر سعة خّزان السائل المبّرد
55 لتر )Intarder "مع مكبح "إنتاردر(

130 كيلوواط 650 نيوتن متر / 1.18 100 كيلوواط 500 نيوتن متر / 1.05
قدرة طاقة التشغيل الخارجي PTO العاملة 

من خالل المحّرك / النسبة

ناقل حركة أوتوماتيكّي بـ 12 سرعة؛ 12TX 2210 )التروس 1 - 12( 9SESO14409 eaton ناقل حركة يدوّي بـ 9 سرعات؛ نوع ناقل الحركة

16,688 - 1 )التروس 1 - 12( نسب ناقل الحركة
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رمادّي تكتونّي

خيارات األلوان

أسود معدنّي

فضي مونداست

األلوان المعدنّية

أزرق ستراتوسفير

أزرق بليزر أزرق سماوّي أحمر رياضي رايس

األلوان غير الشّفافة

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.
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www.fordtrucks.com.tr

رفيقك على الطريق

GCC دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

س
ط

س
أغ

 2
01

7

TRUCKS


