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Explorer ST-Line
in Chrome Blue metallic carrosseriekleur (optie)
met 20 inch 5x2-spaaks machinaal bewerkte
velgen met hoogglans zwart (standaard).

VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.
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Explorer Platinum (niet leverbaar in Nederland)
in Rich Copper getinte transparante metallic
carrosseriekleur (optie)
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Ford Explorer ST-Line in Iconic Silver metallic carrosseriekleur
(optie) met 20 inch 5x2-spaaks Machined lichtmetalen velgen
(standaard).
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Een rit vol spanning
Wij verwelkomen de sensationele nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid SUV. Door de combinatie van geavanceerde elektrische hybride technologie met
een ruimtelijk en luxe interieur, worden schoonheid en moeiteloze prestaties naar een geheel nieuw niveau getild. De Explorer Plug-in Hybrid biedt, door
zijn combinatie van sportiviteit, stijl en karakter een aantrekkelijke mix van een gewaagd en solide ontwerp, dynamiek en verfijning. Allemaal verbeterd
door state-of-the-art technieken die ontwikkeld zijn om ervoor te zorgen dat je veilig blijft, connected bent en vermaakt wordt.
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Ford Explorer ST-Line in Iconic Silver metallic carrosseriekleur (optie) met 20 inch
5x2-spaaks Machined lichtmetalen velgen (standaard).

Plug-in Hybrid technologie
De nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid combineert de krachtige 3.0L Ford
EcoBoost V6 benzinemotor met geavanceerde elektrische technologie.
Samen bieden ze ongekende prestaties en een vrijwel direct koppel, wat
gepaard gaat met extra vertrouwen over grote afstanden. De Explorer
Plug-in Hybrid accu's kunnen eenvoudig via een conventioneel stopcontact
thuis, via een wandlader of via een publiek laadstation opgeladen worden.
En rijden in de geheel elektrische modus biedt de meest geruisloze en
soepele rijervaring.

Opladen en rijden
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Ford Explorer ST-Line in Magnetic metallic carrosseriekleur (optie) met 20 inch Machined
lichtmetalen velgen (standaard).

*De stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van een PHEV kunnen per land verschillen. Ga voor meer informatie naar jouw Ford
Dealer.

Rijd de toekomst in
Stil, eenvoudig en zonder gedoe. Met de nieuwe Explorer Plug-in Hybrid is een
rijbereik van 40 km zonder emissies mogelijk en kan overgeschakeld worden op de
hybridemodus om de levensduur van de accu te optimaliseren, of op de
benzinemodus bij langere reizen. Regelmatig opladen, thuis of bij een laadstation,
helpt elektrisch rijden bij kortere ritten te maximaliseren.

De aanschaf van een Explorer Plug-in Hybrid kan voordelen met zich meebrengen
door bepaalde stimuleringsmaatregelen*, zoals aanschafsubsidies, lagere
wegenbelasting, gereduceerde tolheffing voor stadscentra, lagere parkeertarieven
en toegang tot speciale rijbanen ter bevordering van de verkeersdoorstroming.

Lage exploitatiekosten
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Ford Explorer ST-Line in Lucid Red getinte transparante metallic
carrosseriekleur (optie) met 20 inch 5x2 Machined bewerkte
lichtmetalen velgen (standaard).

*Inclusief 51 liter onder de laadvloer en 4 liter in het opbergvak achter het zijpaneel.

De luxe van ruimte
Het veelzijdige interieur van de nieuwe Explorer Plug-in
Hybrid is ontworpen om de eisen van de meest
avontuurlijke eigenaar te overtreffen. Met zeven volwaardige
stoelen en volop bagageruimte is er ruimte voor alles en
iedereen.

De stoelen van de tweede zitrij beschikken over
rughoekverstelling en kunnen in lengterichting versteld en
voorwaarts verschoven worden voor eenvoudige toegang
tot de derde zitrij. De derde zitrij zelf biedt voldoende
zitplaats met nog volop ruimte over voor bagage – er
kunnen nog met gemak twee sets golfclubs ingeladen
worden, zelfs met alle stoelen op hun plek.

Met de elektrisch opklapbare Easy Fold stoelen kunnen de
tweede en derde zitrij middels een druk op een knop
neerklappen en wordt er ruimte verkregen die 2.140 mm
lang en op het smalste punt 1.222 mm breed is. Het
maximale bagagevolume is 2.274 liter*. Om inladen nog
makkelijker te maken, beschikt de Explorer standaard over
een handsfree achterklep.

Ruimte en
veelzijdigheid
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Ford Explorer Platinum (niet leverbaar in Nederland) in Iconic Silver metallic carrosseriekleur
(optie) met 20 inch 5x2-spaaks Machined bewerkte lichtmetalen velgen (standaard).

Klaar voor het volgende avontuur
Het intelligente All-Wheel Drive systeem van de Ford Explorer Plug-in Hybrid is
ontworpen voor praktisch elk avontuur dat je op weg tegenkomt. Met zeven
selecteerbare rijfuncties binnen handbereik kan hij vrijwel alle rijomstandigheden en
terreinen met gemak de baas. Het indrukwekkende trekvermogen van 2,500 kg in
combinatie met het hoge koppel van de hybride aandrijflijn levert genoeg kracht om
boten, aanhangwagens of uitrusting te vervoeren, zodat je geen hobby meer hoeft
te laten liggen.

Trekkracht
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Ford Explorer ST-Line getoond met Salerno leder in Ebony, met micro-perforatie en rode stiksels
(standaard) en Iconic Silver metallic carrosseriekleur (optie).

Een fantastische plek om te verblijven
Ontdek een nieuwe dimensie van comfort in de ruimtelijke en luchtige cabine van de
Explorer Plug-in Hybrid. De op de bestuurder geconcentreerde bedieningselementen
beschikken over sterk benadrukte horizontale lijnen en zijn ontworpen om visuele
verstoring tot een minimum te beperken. Een centraal 8 inch touchscreen biedt een
snelle en responsieve interactie met het ingebouwde SYNC 3 systeem.

Bijkomende designdetails die de auto zijn kenmerkende karakter geven zijn onder
andere de unieke dashboard-appliqués, met dynamische 'Hexa Cut' afwerking op
de ST-Line serie. Daarnaast is er een standaard Noise Cancellation systeem
beschikbaar waarmee ongewenst weggeluiden en weggeruis onderdrukt worden,
zodat het gesprek met je familie en vrienden op alle drie de zitrijen rustig kan
worden voortgezet, wat de Explorer tot een van de meest geruisloze voertuigen ooit
maakt.

Compromisloze verfijning
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Beschikbare technologie
De Explorer Plug-in Hybrid biedt een reeks functies om elke
rit nog makkelijker en plezieriger te maken.

Het 12,3 inch LCD-instrumentenpaneel (standaard) kan een
grote hoeveelheid informatie ontvangen voor de weergave
van eenvoudig afleesbare dynamische afbeeldingen en
aanwijzingen, zoals snelheidsmeter, brandstofindicatie en
acculaadtoestand. Het maakt gebruik van grafische
3D-animaties om diverse gegevens weer te geven,
afhankelijk van welke van de zeven rijfuncties er in het
Terrain Management System geselecteerd is.

De draadloze, in de middenconsole geïntegeerde oplader
maakt het mogelijk compatibele mobiele apparaten op te
laden zonder dat hiervoor kabels nodig zijn. Daarnaast zijn
er tot wel vier USB-poorten, drie 12-volts aansluitpunten en
een 220-volts aansluitpunt leverbaar.

De nieuwe 10-traps automatische transmissie wordt
bediend via een draaiknop waarmee eenvoudig de
gewenste rijstand geselecteerd kan worden. Daarbij levert
het ontwerp van de knop meer interieur- en opbergruimte
op.

Onder controle
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SYNC 3 functies

■ Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met eenvoudige
gesproken commando's

■ Hoor hoe het systeem je tekstberichten hardop voorleest
■ Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance† inzittenden een noodoproep te

plaatsen om de noodhulpdiensten in hun eigen taal te informeren over de
locatie van de auto

■ Houd de controle over SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple
CarPlay en Android Auto ervoor zorgen dat je door je smartphone kunt
navigeren via het SYNC 3 home scherm, alsof het je smartphone is

■ Het kleuren-touchscreen ondersteunt multi-touch ‘veeg’- en ‘knijp’-
gebaren, en je kunt applicatiepictogrammen en achtergrondbeelden
rangschikken op dezelfde manier als op je tablet of smartphone

Verkrijg toegang tot extra functies via je smartphone met de FordPass-app.

■ Selecteer points-of-interest op je route. FordPass verstuurt deze locaties
naar je SYNC 3 navigatie wanneer je via AppLink verbinding maakt

■ Zoek naar tankstations op merk of brandstoftype en vergelijk prijzen
■ Zoek naar beschikbare parkeerplaatsen en controleer kosten,

openingstijden en beoordelingen

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone, zodat je over alles de controle hebt, van telefoongesprekken en sms’jes tot muziek en satellietnavigatie
- allemaal via het centrale touchscreen of door middel van opmerkelijk eenvoudige gesproken commando’s. De kaartupdates zijn vanaf de datum van eerste
registratie bepaalde tijd gratis en zorgen ervoor dat je op de juiste weg blijft en op tijd arriveert.

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van je telefoon

N.B.: Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, waarmee datakosten gepaard gaan. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn, kun je de officiële websites hiervan raadplegen voor de meest actuele informatie.
†Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.
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Voor het eerst kunnen jij en je Ford naadloos verbonden blijven, waar je je ook bevindt. Het FordPass Connect-modem en
de FordPassa-app bieden samen namelijk een hele reeks aan opties, ontworpen om elke rit makkelijker te maken.

FordPass Connect* helpt je een hoop tijd en gedoe te besparen en geeft je
daarnaast een gerust gevoel.

■ Live Traffic** voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. De technologie past je aanbevolen route vervolgens
aan op basis van de verkeersomstandigheden en zorgt ervoor dat je meer
ontspannen en op tijd op je bestemming aankomt

■ Wi-Fi aan boord*** – ontvang tot 4G Wi-Fi voor maximaal tien apparaten,
zodat jij en je passagiers van dezelfde connectiviteit kunnen genieten als
thuis

FordPass App biedt nog meer mogelijkheden indien je je smartphone
hieraan koppelt via de FordPass-app, zodat je toegang tot een groot aantal
functies krijgt.

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto vergrendeld is of om
iemand toegang tot je auto te verlenen terwijl je ergens anders bent

■ Bewaak je brandstofpeil, de kilometerstand en de bandenspanning,
allemaal met behulp van je telefoon

■ Vind de weg terug naar je geparkeerde auto op een kaart
■ Ontvang meer dan 150 waarschuwingssignalen over de staat van je auto

via je smartphone

Altijd verbonden

*FordPass Connect is een standaardvoorziening op alle versies. Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen. De technologie zal in de loop van 2019 beschikbaar worden
gesteld.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
***De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode met draadloze gegevens, die op het moment van activering begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3 GB aan data is gebruikt (wat het eerst voorkomt). Hierna is een
Vodafone-abonnement vereist. Raadpleeg de Vodafone-website voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto over de juiste hardware te
beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn mogelijk voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.
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Ford Explorer Platinum getoond met Geneva leder in Ebony, met
Triangle Diamond perforatie en Brunello bovenzijde (standaard).

*Standaard op Platinum. ST-Line standaard voorzien van een 800 watt B&O Sound System
met 12 luidsprekers.

Moeiteloze luxe
Zoek je een metgezel die je helpt je drukke leven te
navigeren? De Explorer Plug-in Hybrid Platinum beschikt
over het eerste Ford 10,1" LCD-touchscreen. Het werkt
vlekkeloos samen met het 12,3" instrumentenpaneel om je
van gepersonaliseerde informatie te voorzien. Je kunt hierbij
gebruik maken van ‘veeg’- en ‘knijp’-gebaren, net als op je
smartphone of tablet. Met het touchscreen is bovendien
een volledige kaartweergave mogelijk en kan er door middel
van de Ford SYNC 3 functies verbinding met je digitale
wereld worden gemaakt.

Het B&O Sound System is de ideale partner voor je nieuwe
Explorer. Welke muzikale smaak je ook hebt, het geluid
verdient te klinken zoals de artiesten het hebben bedoeld.
En het nieuwe en opwindende 1.000 watt Ford
audiosysteem van B&O met 14 luidsprekers biedt precies
dat, exclusief ontworpen en exact afgestemd op de nieuwe
Explorer*.

De ST-Line voorstoelen beschikken over 10-voudige
elektrische stoelverstelling met drie programmeerbare
geheugeninstellingen. De Platinum uitvoering beschikt over
elektrisch verstelbare multi-contour voorstoelen met een
massagefunctie die vermoeide spieren in de benen en
onderrug nieuwe kracht geeft door aanpassing van de
stoelcontouren.

Infotainment
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Ford Explorer ST-Line in Chrome Blue metallic carrosseriekleur (optie)
met 20" 5x2-spaaks machinaal bewerkte velgen met pockets in
hoogglans zwart (standaard).

Waakzaam voor jou
De Explorer Plug-in Hybrid maakt gebruik van een
verzameling zeer geavanceerde hulptechnieken voor de
bestuurder met de naam Ford Co-Pilot360, speciaal
ontworpen om je rit nog slimmer, veiliger en makkelijker te
maken. Functievoorzieningen hiervan zijn onder meer een
360 graden-camera voor de weergave van het voertuig van
bovenaf gezien als hulp bij het manoeuvreren op plekken
met weinig ruimte, het Blind Spot Information System dat
waarschuwt voor voertuigen in uw blinde hoek en het Active
Braking systeem dat automatisch remt in noodsituaties.

Post-Collision Braking helpt de effecten van een mogelijke
secundaire aanrijding te verminderen door automatisch
gematigde remdruk uit te oefenen indien een aanrijding
wordt geregistreerd. Doordat het voertuig wordt afgeremd,
heeft de bestuurder tijd om te reageren en kan het risico op
een secundaire aanrijding worden verminderd.

Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Lane-Centring
behoudt een comfortabele afstand tot het voorliggende
voertuig en vermindert stress tijdens lange ritten door het
voertuig in het midden van de rijbaan te houden.

Intuïtieve technologie
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Maakt het leven eenvoudig
De Explorer Plug-in Hybrid is ontworpen om elke rit
makkelijker en comfortabeler te maken.

Evasive Steering Assist controleert je voortgang terwijl je
rijdt en detecteert wanneer je uitwijkt voor een obstakel op
de weg. Het systeem biedt extra stuurkracht om je te
helpen het obstakel te ontwijken en een aanrijding te
voorkomen.

Om je te helpen maximaal rendement uit de elektrische
aandrijving van de Explorer PHEV te halen, kan de auto
thuis of bij een publiek laadstation opgeladen worden voor
een rijbereik van 40 km zonder emissies.

01 Het opladen van je Explorer Plug-in Hybrid is net zo
eenvoudig als een stekker in een stopcontact steken.
De Explorer PHEV kan opgeladen worden via een
standaard stopcontact thuis, een speciale thuislader of
een publiek laadstation.

02 Evasive Steering AssistØ2) detecteert een
uitwijkmanoeuvre en helpt u om om een obstakel op
de weg heen te rijden. (onderdeel van Pre-Collision
Assist)

Geavanceerde
techniek
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Maximaal vertrouwen tijdens het
rijden
Het intelligente All-Wheel Drive systeem van de Explorer
Plug-in Hybrid optimaliseert de rijprestaties van de auto en
geeft een extra mate van vertrouwen op praktisch op elk
type wegdek. Het kan daarnaast automatisch de
koppeloverdracht naar de voorwielen uitschakelen voor
maximale brandstofefficiëntie wanneer er geen aandrijving
op alle wielen nodig is. En door de combinatie met de
indrukwekkende oploop- en afloophoek voelt de Explorer
PHEV zich zowel op de weg als off-road thuis.

Met het nieuwe Terrain Management System, dat via een
draaiknop op de middenconsole bediend wordt, kan er uit
zeven verschillende rijfuncties gekozen worden voor
optimale rijprestaties op verschillende terreinen en onder
diverse rijomstandigheden.

03 Terrain Management System beschikt over zeven
selecteerbare rijfuncties – Normal, Sport, Eco, Tow/
haul, Slippery, Deep snow/sand en Trail – zodat je door
simpelweg even aan de knop te draaien veel
veschillende avonturen aankunt. (standaard)

04 Intelligent All-Wheel Drive verdeelt de aandrijfkracht
op basis van de omstandigheden over de voor- en
achteras. Dit is perfect voor rijden in de stad, omdat het
systeem veelzijdig genoeg is om er zowel in de winter
als in de zomer mee te rijden. (standaard)

Extra intelligentie

ØMaakt gebruik van sensoren.
02)Driver assistance-functie.
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Functies waarvan je zult genieten
De nieuwe Explorer Plug-in Hybrid zit propvol technologie,
functies en slimme extra's, en is ontworpen voor een betere
rijervaring – zowel voor de bestuurder als het hele gezin.

Het uit twee panelen bestaande panoramadak van de Explorer
laat het zonlicht overal binnen, waar in de auto je ook zit. De
elektrisch bedienbare dakpanelen kunnen geopend worden om
frisse lucht naar binnen te laten en de geïntegreerde schermen
en het UV-werend glas beschermen het interieur tegen direct
zonlicht. (standaard)

Nog prettiger

Ford Explorer ST-Line getoond met Chrome Blue metallic carrosseriekleur
(optie).
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Verbeterde technologie
Alles in de nieuwe Ford Explorer PHEV is ontworpen om je
in contact te brengen met de wereld om je heen. Van de
gevanceerde 360 graden-camera tot het doordachte
camerawassysteem, je treft alle technologie aan die je
zowel op als naast de weg helpt.

01 Camerawassysteem vóór en achter helpt de lens van
de camera vóór en achter vrij te houden van vuil en
viezigheid. Werkt in combinatie met het de wasfunctie
van de voor- en achterruit. (standaard)

02 360 graden-camera voor de weergave van het
voertuig van bovenaf gezien in het centrale LCD-
touchscreen als hulp bij het parkeren of manoeuvreren.
(standaard)

Doelgerichte
vernieuwing

Ford Explorer ST-Line getoond met Chrome Blue metallic
carrosseriekleur (optie).
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FORD EXPLORER Modellen

ST-Line
Belangrijkste exterieurkenmerken

■ 20 inch 5x2-spaaks Machined lichtmetalen velgen
■ Led-koplampen met sportieve donkere behuizing,

geïntegreerde led-dagrijverlichting, dynamische
koplampverstelling en automatisch grootlicht

■ Dakrails in in hoogglans zwart
■ Elektrisch bedienbaar uit twee panelen bestaand

panoramadak
■ Active Park Assist
■ Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

met automatische inklapfunctie, geïntegreerde
led-richtingaanwijzers, geheugenfunctie, Blind Spot
Information System en buitenspiegelkappen in
hoogglans zwart

■ 360 graden-camera met wassysteem vóór en achter

Belangrijkste interieurkenmerken

■ Instrumentenpaneel – 12,3 inch lcd-kleurenscherm,
met digitale instrumenten

■ 8 inch SYNC 3 systeemTFT lcd-display, landschapstijl
■ B&O Premium Audiosysteem, 800 W met 12

luidsprekers incl. subwoofer
■ 10-voudig elektrisch verstelbare bestuurders- en

voorpassagiersstoel, met memory
■ Tri-zone Electronic Automatic Temperature Control

(TEATC)
■ FordPass Connect modem
■ Stuurwiel met rode stiksels

Motor
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 pk (257 kW) V6 benzine PHEV +
100 pk (73 kW) e-motor

Elektrisch bedienbaar uit twee panelen bestaand
panoramadak.

Led-koplampen met sportieve donkere behuizing.
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FORD EXPLORER Modellen

Platinum (niet in NL
leverbaar)
Belangrijkste interieurkenmerken, als
aanvulling op de ST-Line

■ 20" 5x2-spaaks machinaal bewerkte velgen met
pockets in Dark Tarnish

■ Dakrails in Satin Chrome-afwerking
■ Led-koplampen met geïntegreerde led-

dagrijverlichting, dynamische koplampverstelling en
automatisch grootlicht

■ Led-achterlichten met oranje
gloeilamprichtingaanwijzers

■ Eendelige bovenste grille in Plated Satin-afwerking

Belangrijkste interieurkenmerken, als
aanvulling op de ST-Line

■ Instrumentpaneel-appliqué met ‘Figured Ash Swirl’
met echte houtafwerking

■ 10,1" TFT lcd-display, portretstijl
■ B&O Sound System, 1.000 W met 14 luidsprekers en

subwoofer
■ Multi-countour stoelen met 10-voudig elektrisch

verstelbare bestuurders- en voorpassagiersstoel,
inclusief massagefunctie) met drie programmeerbare
geheugeninstellingen

■ Verlichte dorpellijsten

Motor
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 pk (257 kW) V6 benzine PHEV +
100 pk (73 kW) e-motor

10,1" TFT lcd-display, portretstijl. B&O Sound System met 14 luidsprekers en subwoofer.
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Lucid Red
Getinte transparante metallic
carrosseriekleur*

Rich Copper#

Getinte transparante metallic
carrosseriekleur*

Star White
Tri-Coat metallic carrosseriekleur*

Oxford White†

Effen carrosseriekleur
Agate Black
Metallic carrosseriekleur*

Atlas Blue†

Metallic carrosseriekleur*

Iconic Silver
Metallic carrosseriekleur*

Magnetic
Metallic carrosseriekleur*

FORD EXPLORER Carrosseriekleuren
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Chrome Blue
Metallic carrosseriekleur*

*Metallic carrosseriekleuren zijn als optie tegen meerprijs leverbaar.
†Carrosseriekleur niet leverbaar op Platinum.
#Carrosseriekleur niet leverbaar op ST-Line.
De Explorer wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty
(garantie tegen doorroesten) vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk
van algemene voorwaarden.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van
carrosseriekleuren en geven niet de betreffende specificatie of
productbeschikbaarheid in bepaalde markten weer. Kleuren en bekledingen in
deze brochure kunnen - als gevolg van beperkingen van het gebruikte
drukprocedé - van de werkelijke kleuren afwijken.

De nieuwe Ford Explorer dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een grondig
lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met
wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe materialen en laktechnieken
zorgen ervoor dat je Explorer zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik
behoudt.

Wij kozen Chrome Blue.
Welke kleur kies jij?
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Salerno leder in Ebony met micro-perforatie en rood detailstiksel
(standaard op ST-Line)

Geneva leder in Ebony, met Triangle Diamond perforatie en Brunello bovenzijde
(standaard op Platinum, niet leverbaar in Nederland)

Interieurbekleding

Verfijning en vakmanschap komen prachtig samen in de nieuwe Ford Explorer. Het uiterlijk en de uitstraling van de eersteklas materialen zullen jouw
waardering voor het royaal bemeten interieur vergroten, of je nou als passagier meerijdt of zelf achter het stuurwiel zit.

Ga zitten en relax
FORD EXPLORER Bekleding
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De perfecte finishing touch

Niets vult de verbluffende stijl van de nieuwe Explorer Plug-in Hybrid beter aan dan zijn prachtig
ontworpen lichtmetalen velgen.

Lichtmetalen velgen
FORD EXPLORER Velgen

20"20"
5x2-spaaks machinaal bewerkte velgen met pockets in
Dark Tarnish
(standaard op Platinum, niet leverbaar in Nederland)

5x2-spaaks machinaal bewerkte velgen met pockets in
hoogglans zwart
(standaard op ST-Line)
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FORD EXPLORER Personaliseren

All-weather
vloermatten
De all-weather vloermatten met
schaalontwerp en Explorer logo zijn
perfect op maat gemaakt en
beschermen tegen vuil en vocht. De
matten voorin zijn stevig
rechtstreeks bevestigd aan de vloer
van het voertuig om slippen te
helpen voorkomen. (accessoire)

ZEV+ laadkabel
Laadkabel voor elektrische
voertuigen voor gebruik bij openbare
oplaadpunten met snellaadfunctie
(modus 3).
5 meter lengte, 32 A capaciteit,
1 fase, type 2, 7-polige stekker.
(accessoire)

Afneembare trekhaak
De trekhaak biedt extra vervoers- en
opbergmogelijkheden tot een
trekgewicht van maximaal 2.500 kg.
De trekhaak kan gedemonteerd
worden indien deze niet gebruikt
wordt. (accessoire)

Ga voor meer informatie over accessoires naar www.ford-accessories.com
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten – naar www.fordlifestylecollection.com

Thule®+ dakkoffer
Ontworpen voor het vervoer van een
grote verscheidenheid aan bagage;
beschermt tegen weersinvloeden en
diefstal. Alle aangeboden modellen,
verkrijgbaar in diverse afmetingen,
kunnen aan beide zijden geopend
worden voor eenvoudige toegang
tot de bagage. (accessoire)

Thule®+ fietsdrager
voor op het dak
Fietsdrager van hoge kwaliteit voor
eenvoudige montage op het dak.
(accessoire)

Thule®+ ski-/
snowboarddrager voor
op het dak
Elegante, volledig vergrendelbare
skidrager geschikt voor maximaal
zes paar ski's of vier snowboards.
(accessoire)

Dakdragers voorop
dakrails
Met de stevige en vergrendelbare
dakdragers kan je veilig en
eenvoudig ladingen transporteren.
(accessoire)
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+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

Bagagemat
Duurzame bagagemat met Explorer
logo leverbaar voor 2e en 3e zitrij.
Ideaal voor het vervoeren van natte
of vuile voorwerpen. (accessoire)

Laadvloernet
Elastisch net voor bevestiging aan
de haken in de bagageruimte. Voor
het borgen van kleinere items.
(accessoire)

Ladingze-
keringssysteem
Robuust ladingzekeringssysteem
voor installatie achter de 1e en 2e
zitrij voor het veilig opbergen van
bagagestukken in de bagageruimte

(kan verwijderd worden wanneer
het niet in gebruik is). Voldoet aan
de Europese ECE-R17/ISO 27955
veiligheidsnormen.

Uebler+ fietsdrager
voor achterzijde
Fietsdrager van hoge kwaliteit voor
montage op trekhaak, voorzien van
praktisch kantelmechanisme
(afhankelijk van het type
fietsdrager) voor eenvoudige
toegang tot de bagageruimte.
(accessoire)

Afsluitbare
wielmoeren
Set van vier afsluitbare wielmoeren
die helpen je velgen tegen diefstal te
beschermen. (accessoire) 

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen
de carrosserie van je Explorer tegen
steenslag en opspattend vuil te
beschermen. Verkrijgbaar voor de
voor- en achterzijde. (accessoire)
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Intelligent hybridesysteem
De compleet nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid is volledig ontworpen met
elektrische aandrijving in gedachten. Door de combinatie van de kracht van een
indrukwekkende Ford EcoBoost twin-turbo benzinemotor met het vrijwel directe
koppel van een elektromotor levert hij de perfecte mix van elektrische efficiency
en SUV-mogelijkheden.

Plug-in and go
De Explorer Plug-in Hybrid beschikt over de meest geavanceerde
Ford hybride technologie, die moeiteloze prestaties samen laat gaan
met een uitstekende brandstofefficiency en actieradius. Vrijwel
onder alle omstandigheden is puur elektrisch vermogen beschikbaar,
met de benzinemotor gereed om waar nodig te assisteren.

De speciaal ontworpen, vloeistofgekoelde lithium-ion accu is onder
de stoelen van de tweede zitrij in het chassis van de Explorer
ingebouwd voor meer passagiers- en bagageruimte.

Opladen wordt zo net zo makkelijk als bij je telefoon.

450 pk (330 kW)
3.0L Ford EcoBoost 350 pk (257
kW) V6 benzine PHEV + 100 pk
(73 kW) e-motor
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Brandstof, prestaties en emissies

*In 4e versnelling. øFord testwaarden. øøDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2- emissies en elektrische
actieradius zijn gemeten conform de technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en
(EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2- emissies zijn gespecificeerd voor een voertuigvariant
en niet voor een individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen voertuigtypes en
verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder
als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en de
elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een
brochure over brandstofverbruik en CO2- emissies die gegevens bevat over alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij
iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl. DPF = roetfilter. Alle motoren zijn voorzien van
een automatisch start/stop-systeem. **Waarden met 20" velgen.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90%
brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten , als
genoemd, staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij zijn maximaal toelaatbare voertuiggewicht bij
wegrijden vanuit stilstand op een helling van 12 procent op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van alle
modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Limiet kogeldruk is maximaal 50 kg voor alle
modellen. Maximaal toelaatbaar treingewicht Is inclusief aanhangergewicht. **Helling op zeeniveau. 
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2-stoelenmodus, beladen tot
dak

7-stoelenmodus,
beladen tot dak

5-deurs

Afmetingen

‡Gemeten conform ISO 3832 en inclusief 51 liter onder de laadvloer en 4 liter in
het opbergvak achter het zijpaneel. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van

het model en de gemonteerde uitrusting.

www
Volledige details en specificaties (niet opgenomen in de gedrukte brochure)
Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve brochure voor de volledige details en
specificaties. Deze kunnen gedownload worden via www.ford.nl of scan de QR-code.
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Breedte: 2.004 mm
Breedte (met spiegels): 2.285 mm

Lengte: 5.049 mm
Lengte (met kentekenplaatsteun): 5.062 mm

H
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gt
e:

 1.
77

8 
m

m

FORD EXPLORER Afmetingen
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Beschikbaarheid bekleding en carrosseriekleuren
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*metallic en premium carrosseriekleuren optioneel tegen meerprijs.

leverbaar

Vormgeving en uiterlijk
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Rijervaring
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Standard

Rijervaring
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Comfort en gemak
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Standaard

Comfort en gemak
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Veiligheid en beveiliging

uN.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is op de
achterbank en correct aangegespt.
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Standard

Praktisch en nuttig
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Bezit makkelijk en betaalbaar maken

Voor een complete gemoedsrust.

Ford Service houdt jouw Ford in uitstekende staat
zodat jij het beste uit jouw auto kunt halen - altijd,
waar je ook heen gaat.

FORD SERVICE
Breid je garantie uit tot maximaal 5 jaar met
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering.

Breid jouw standaard garantie van twee jaar uit
en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden.
Verlengde Garantie biedt een reeks belangrijke
voordelen, zoals:

FORD PROTECTProfiteer van een reeks
diensten van onschatbare
waarde en haal het maximale
uit je auto.

• Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten
op jouw activiteiten

• Mogelijkheid tot Ford Protect Verlengde
Garantieverzekering

• Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa

• Eén nummer voor alle services van Ford met
Ford OneCall +31 (0)70 - 7703 777

• Grote flexibiliteit in duur en aantal
kilometers

• Aantrekkelijke premies
• Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
• Mogelijk gunstig effect op restwaarde
• Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

FORD Protect Verlengde Garantieverzekering
3 jaar (2+1) max. 60.000 km

4 jaar (2+2) max. 80.000 km

5 jaar (2+3)

5 jaar (2+3)

max. 100.000 km

max. 200.000 km

Aangeboden door Allianz Global Assistance
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FORD SERVICE
Breid je garantie uit tot maximaal 5 jaar met
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering.

Breid jouw standaard garantie van twee jaar uit
en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden.
Verlengde Garantie biedt een reeks belangrijke
voordelen, zoals:

FORD PROTECTProfiteer van een reeks
diensten van onschatbare
waarde en haal het maximale
uit je auto.

• Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten
op jouw activiteiten

• Mogelijkheid tot Ford Protect Verlengde
Garantieverzekering

• Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa

• Eén nummer voor alle services van Ford met
Ford OneCall +31 (0)70 - 7703 777

• Grote flexibiliteit in duur en aantal
kilometers

• Aantrekkelijke premies
• Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
• Mogelijk gunstig effect op restwaarde
• Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

FORD Protect Verlengde Garantieverzekering
3 jaar (2+1) max. 60.000 km

4 jaar (2+2) max. 80.000 km

5 jaar (2+3)

5 jaar (2+3)

max. 100.000 km

max. 200.000 km

Aangeboden door Allianz Global Assistance
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FORD EXPLORER Volgende stappen

Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit met jouw nieuwe Ford.
Vind de dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl.

Stel jouw nieuwe Ford geheel volgens jouw specifieke wensen samen
op www.ford.nl.

Proefrit Samenstellen

Financieren en
Leasen Rijden

FordPass

Ford OneCall

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom
kunnen zowel particuliere als zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties. Daarnaast kan Ford Credit jou ook
informeren over aanvullende mobiliteitsoplossingen,
zoals Ford Autoverzekering.

Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt een
alternatieve reeks financieringsplannen die voor jouw
bedrijf op maat gemaakt kunnen worden. Ook voor
Private Lease ben je bij Ford Lease aan het juiste adres!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl.

Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn
we voortdurend bij je met Ford Assistance: de
pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!

Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van
het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis
Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford Assistance
bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos
verlengd, tot wel levenslang! Vraag de Ford dealer naar
de voorwaarden of bezoek www.ford.nl.

Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen
handbereik. Door te bellen met 070 - 77 03 777 krijg je
antwoord op alle vragen.

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met
FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met
jouw Ford en dat opent een wereld aan mogelijkheden.
FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te rijden,
de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te
plannen en in combinatie met de FordPass Connect-
modem ben je altijd online in jouw Ford.

Kijk voor meer informatie over FordPass en de
mogelijkheden op www.ford.nl.
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Standaard

Optie tegen meerprijs

Onderdeel van een optiepakket (tegen meerprijs)

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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www.ford.nl
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