
مصّممة لمغامرات الحياة.
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نقّدم لك فورد إكسبلورر 2020 الجديدة كليًا.
اسمها خير دليل على خصائصها: إكسبلورر. أي المركبة المستكشفة، وهذا ما تقوم به - فهي تسمح لعشاق المغامرات 

والعائالت التي تحب القيام باألنشطة الخارجية، بتوضيب أغراضهم، والصعود على متنها واالنطالق. عندما تم طرح 
رائدة في الفئة  ابين منذ قرابة 30 عامًا في االسواق، أّدت هذه المركبات ال ب ـ4 أبواب وإكسبلورر سبورت ب إكسبلورر ب

لتنقل. ومنذ ذاك الحين، سّجلت مركبات إكسبلورر أرقام مبيعات أكثر من أّي SUV أخرى1 في  إلى ابتكار وسيلة جديدة ل
ـ29 الماضية.        السنوات ال

باتكم  ا احتياجاتكم ومتطّل ن ا إلى مالحظاتكم بكّل طيبة خاطر. ساعدت ن ا، وأصغي خالل ذاك الوقت، شاركتم تجاربكم معن
ارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV التي شّكلت بداية كل شيء. وكما  ورغباتكم في صقل الجيل الجديد من السي

ًا المصنوعة من أجلك، ومن أجل  ي ارة إكسبلورر الجديدة كل بناء سي ا ل ن نا ومعرفت ا وخبرت في الطرازات السابقة، وضعنا شغفن
عائلتك، من ِقبل جميع أفراد عائلتنا.

ST. أزرق أطلس. مجموعة تجهيزات الشارع ST. تجهيزات متوّفرة. 1استنادًا إلى المبيعات اإلجمالّية لدى المصنعين األصليين المسّجلة في الواليات المتحدة األمريكية لكّل 
السيارات الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV من سنة 1990 حتى سنة 2018.
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America’s all-time best-selling suv.1
All-new and better than ever .

Available equipment shown. 1Based on IHS Markit, 1946–Current U.S. Total New Cumulative Registrations, for all vehicles identified as SUVs. 2Class is Large Utilities based on Ford segmentation. 3Horsepower rating based on premium 
fuel per SAE J1349®.

LIMITED HYBRID | 20” Hand-Polished Aluminum Wheels

SPEED TRANSMISSION
A class-exclusive2 that delivers smooth
responsiveness and confident performance
on every drive.

DRIVE MODES
Let you match the mode to the road. Available 4WD with 
the Terrain Management System™ features 7 Selectable 
Drive Modes (including a Deep Snow/Sand mode).

ALL-NEW 4WD 
REAR-WHEEL
Dynamic on- and off-road 
capability (with available 
Intelligent 4WD), 
exceptional towing 
capacity, and the most 
spacious EXPLORER 
interior yet are just 
some of the reasons we 
switched the 2020 All-New 
EXPLORER.1

POWERTRAIN CHOICES
Choose the one that best suits you. There’s no 
“one size fits all” with the All-New EXPLORER.

ليمتد هايبريد | عجالت من األلومنيوم المصقول يدويًا قياس 20 بوصة

400 HP3

The most powerful  All-New EXPLORER ever. Tuned by engineers at Ford 
Performance, ST delivers sinister looks, captivating performance and 
blistering acceleration (0–96km/h in 5.5 seconds). “It’s just a heck of a lot 
of fun to drive.” – Ed Krenz, Ford Performance Chief Functional Engineer
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التجهيزات المتوّفرة مبّينة. 1استنادًا إلى بيانات شركة IHS Markit،  1946 – لعملّيات تسجيل المركبات الجديدة في الواليات المتحدة، لكل المركبات التي ُتعتبر من فئة السيارات الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV.  2الفئة هي 
السيارات المتعّددة االستعماالت الكبيرة الحجم تبعًا لتصنيفات فورد. 3يستند تصنيف القوة الحصانية على الوقود العالي الجودة وفق تصنيف  ®J1349 لجمعية مهندسي السيارات.

السيارة الرياضية المتعّددة االستعماالت SUV األكثر مبيعًا في أميركا.1
الجديدة كليًا واألفضل من أّي وقت مضى.

XLT

ـ10 سرعات ناقل حركة ب
ميزة حصرية في الفئة2 تقّدم االستجابة السلسة 

واألداء الموثوق في كّل رحلة.

حتى 7 أنماط قيادة
رباعي  ار النمط الذي يالئم الطريق. نظام الدفع ال ي اخت تسمح لك ب

ـ7 أنماط قيادة  ز ب ر مع نظام القيادة بحسب التضاريس يتمّي المتوّف
ار )بما في ذلك نمط الثلوج/الرمال الكثيفة(. ي قابلة لالخت

4 خيارات للقوة المحّركة
اختر التي تالئمك. ما من »قياس واحد يالئم الجميع« 

ًا. ي ارة إكسبلورر الجديدة كل مع سي

400 حصان3
ًا األقوى على اإلطالق. تّمت معايرة ST من ِقبل مهندسي  ي إكسبلورر الجديدة كل

ز بإطاللة شرسة، وأداء آسر قسم مركبات فورد فائقة األداء وهي تتمّي
وتسارع هائل ) 96-0 كلم/ساعة بظرف 5.5 ثواٍن( . وبحسب إيد كرينز، كبير مهندسي 

ية الوظيفية في قسم مركبات فورد فائقة األداء، »قيادتها متعة ال توصف«. الفعال

WHEELS
For an even more aggressive 
look, choose the ST Street 
Pack (shown).

العجالت
إلطاللة أكثر شراسة، يمكنك 

 ST Street ار مجموعة اختي
)المبينة(.

نظام دفع بالعجالت 
كليًا  جديد  الخلفية 

مع نظام دفع رباعّي

القدرات الديناميكية على الطرقات 
دة والوعرة )مع نظام الدفع  المعّب

ر(، وقّوة  رباعي الذكي المتوّف ال
ائية، ومقصورة  السحب االستثن

ًة  ًا األكثر رحاب ي إكسبلورر الجديدة كل
على اإلطالق هي من األسباب 

ا إلى اعتماد هندسة  ن التي دفعت
نظام الدفع بالعجالت الخلفية1 

في إكسبلورر 2020.
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12.3”
DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER
Lets you configure the look and function of the gauges you use most
frequently. The 7 Selectable Drive Modes of the Terrain Management
System™ are confirmed here by beautiful 3D animation. Standard on ST

14
HIGH-PERFORMANCE SPEAKERS
Can transform 980 watts of digitally 
processed sound from the available B&O 
Sound System into pure audio bliss.

UP TO

SCHEDULE YOUR MASSAGE
Available multicontour front seats 
with Active Motion® provide comfort 
and stress relief with 5 different 
massage themes, each with 3 levels 
of intensity.

DIAL IN SIMPLICITY
A simple turn of the nicely calibrated 
rotary gearshift dial moves the 
10-speed automatic transmission 
easily from Park to Reverse to Drive.

GO WIRELESS
An available wireless charging pad
positioned conveniently in front of 
the center console armrest lets your 
phone charge cord-free, yet stay 
within reach.



خدمات السلكية
رة  منصة الشحن الالسلكي المتوّف

الموجودة أمام متكأ ذراع الكونسول المركزي 
تسمح لك بشحن هاتفك من دون أسالك، 

وإبقاءه في متناولك.

حّدد موعد التدليك
المقاعد األمامية المتعّددة األطر مع 

راحة  رة تؤّمن ال ®Active Motion المتوّف

وتخّفف اإلجهاد من خالل 5 أنماط مختلفة 
للتدليك، كّل منها مع 3 مستويات من 

القوة.
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12.3”
لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية

أكيد  ّم ت ًا ما تستخدمها. يت ب تسمح لك بتخصيص مظهر ووظيفة المؤشرات التي غال
ـ7 القابلة لالختيار ضمن نظام القيادة بحسب التضاريس من خالل  أنماط القيادة ال

ST ة في رسوم ثالثية األبعاد. قياسّي

14
حتى 14 مكبر صوت عالي األداء

ًا  يمكنها تحويل 980 واط من الصوت المعالج رقمي
ر إلى صوت نقّي  من نظام الصوت B&O المتوّف

يطرب اآلذان.

UP TO

البساطة في القرص الدّوار
حركة بسيطة من القرص الدّوار تسمح 

ـ10  لك بنقل ناقل الحركة األوتوماتيكي ب
سرعات من وضعية الركن، إلى الرجوع إلى 

الخلف، إلى القيادة.
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CLEAN IT EASILY
Place muddy or dirty items on the
washable side of the available reversible 
load floor. Then simply remove it and wash 
it clean with ease.

MAX. INTERIOR 
DIMENSIONS (inches)
 1st / 2nd / 3rd row
Headroom: 1 034 / 1 029 / 988
Leg room: 1 092 / 991 / 818
Hip room: 1 504 / 1 504 / 1039
Shoulder room: 1 570 / 1 572 / 1387

As spacious as it is sophisticated.

The All-New 2020 EXPLORER offers a more spacious 
interior with increased cargo space compared to the 
previous generation. With seating for up to 7, passengers 
in all 3 rows will benefit. The All-New EXPLORER has 
best-in-class 1st- and 2nd-row hip room and 2nd-row 
headroom. While 3rd-row passengers enjoy unsurpassed 
head room. Should someone unbuckle their safety 
belt, a new Belt Monitor System will alert the driver as to 
which belt is unbuckled through the instrument cluster 
productivity screen. And thanks to a new  
dual-wall dashboard between the engine and passenger 
compartments, as well as acoustic glass for the 
windshield and 1st-row windows, everyone will enjoy the 
quietest All-New EXPLORER cabin ever.    

MAX. INTERIOR 
CAPACITIES (liters)
Passenger volume: 4324
Cargo volume behind 1st row: 2486
Cargo volume behind 2nd row: 1356
Cargo volume behind 3rd row: 515

STAY CHARGED
Up to 9 available powerpoints, including 
2 new USB-C outlets, are located 
throughout the All-New EXPLORER 
interior to help keep everyone’s devices 
charged and ready to go.
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فسيحة ومتطّورة.

ًا مقصورة فسيحة أكثر مع فسحة  ي تقّدم إكسبلورر 2020 الجديدة كل
ـ7 ركاب،  الجيل السابق. وهي تضّم مقاعد ل تخزين معّززة مقارنة ب
ـ3 من هذه الفسحة الكبيرة.  وسيستفيد الركاب في الصفوف ال

ز الردفين األفضل في الفئة في  ًا بحّي ي ز إكسبلورر الجديدة كل تتمّي
ع  ثاني. بينما يتمّت ز الرأس في الصف ال ثاني وحّي الصف األول وال

ز رأس ال مثيل له. ثالث بحّي ركاب الصف ال
  وفي حال قام أحدهم بفك حزام األمان، يعمل نظام مراقبة أحزمة 

األمان الجديد على تنبيه السائق بشأن أّي حزام قد تم فكه عبر 
شاشة اإلنتاجية في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة. وبفضل 

اللوحة المركزية الجديدة بطبقتين بين المحرك ومقصورة الركاب، 
باإلضافة إلى الزجاج األمامي ونوافذ الصف األول العازلة للصوت، 

ًا األكثر  ي ارة إكسبلورر الجديدة كل ع الجميع بمقصورة سي سيتمّت
هدوءًا على اإلطالق.

تنظيف سهل
ضع األغراض الموحلة أو الوسخة على الجهة 

القابلة للغسل ألرضية التحميل ذات الوجهين 
ّم انزعها بكل بساطة واغسلها  رة. ث المتوّف

بسهولة.

اشحن أجهزتك أينما كنت
ر 9 مآخذ للطاقة، بما في ذلك منفذان  تتوّف

ارة إكسبلورر  USB-C جديدان، في مقصورة سي
ًا لمساعدة الجميع على إبقاء  ي الجديدة كل

أجهزتهم مشحونة وجاهزة للعمل.

القصوى  الداخلية  األبعاد 
)بوصة(

الثالث  / ثاني  ال  / الصف األول   
988  /  1029  /  1034 ز الرأس:  حّي
818  /  991  /  1092 ز الساقين:  حّي

1039  /  1504  /  1504 ز الردفين:  حّي
1387  /  1572  /  1570 ز الكتفين:  حّي

الداخلية  السعات  األبعاد 
)لتر(

4324 سعة مقصورة الركاب:    
2486 سعة الحمولة خلف الصف األول:  
1356 ثاني:  سعة الحمولة خلف الصف ال

515 ثالث:  سعة الحمولة خلف الصف ال



4 – جلد بلون الحجر الرملي
متوّفر في ليمتد

5 – جلد باللون األسود األبنوسّي
ST ،متوّفر في ليمتد

 

Make it yours.
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األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.

أبيض نجمي معدني ثالثي الطبقات3
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أحمر رابيد معدني مع طالء شفاف بلون خفيف3
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أزرق أطلس4
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أزرق4
 ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

نحاسي غنّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف2
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

1 – قماش بلون الحجر الرملي
متوّفر في الطراز األساسي

2 – قماش بلون الحجر الرملي
XLT متوّفر في

EXTERIOR

INTERIOR

XLT
 ليمتد

STBASE

فّضي سبروس4
 ST ،ليمتد ،XLT متوّفر في

أسود العقيق4
 ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

3 – قماش باللون األسود األبنوسّي
XLT متوّفر في

أبيض أكسفورد
متوّفر في الطراز األساسي، XLT، ليمتد 

Oxford White
Available on Base, XLT, Limited 

Blue2

Available on Base, XLT, Limited, ST 
Rich Copper Metallic Tinted Clearcoat1,2

Available on XLT, Limited, ST 

Star White Metallic Tri-coat1,2

Available on XLT, Limited, ST 
Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat1,2

Available on XLT, Limited, ST 
Atlas Blue2

Available on XLT, Limited, ST 

Iconic Silver1,2

Available on Base, XLT, Limited, ST 
Silver Spruce1,2

Available on XLT, Limited, ST 
Agate Black2

Available on Base, XLT, Limited, ST 

Magnetic2

Available on Base, XLT, Limited, ST 

رمادّي مغناطيسّي4
 ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

1 – Sandstone Cloth
Available on Base

4 – Sandstone Leather
Available on Limited

2 – Sandstone Cloth
Available on XLT

5 – Ebony Black Leather
Available on Limited, ST

3 – Ebony Cloth
Available on XLT

Colors are representative only. See your Dealer for actual paint/trim options. 1 Additional charge. 2Metallic.

فضي أيقوني4
ST ،ليمتد ،XLT ،متوّفر في الطراز األساسي

Choosing the color and trim for your All-New EXPLORER 
is an opportunity to personalize your selection.

خّصصها لتناسب شخصيتك.
ًا هو فرصة  ي ارة إكسبلورر الجديدة كل تجهيزات لسي ار اللون ومستوى ال ي اخت

ارتك. إلضفاء طابع شخصّي على سي

من الخارج

LIMITED
 الطراز 

األساسي

من الداخل 




