FORD GRAND C-MAX 2017

Colours

Moondust Silver (Metallic body colour)

Absolute Black (Metallic body colour)

 بوصة16 چنط مقاس

16 inch steel wheels with covers

Magnetic (Metallic body colour)

Tectonic Silver (Metallic body colour)

 ريشة10  بوصة16 چنط مقاس
16” Alloy wheels 10 spokes

Blazer Blue (Solid body colour)

Red Rush (Special metallic body colour)

Frozen White (Special metallic body colour)

Caribou (Metallic body colour)

Iceberg (Metallic body colour)

Deep Impact Blue (Metallic body colour)

 ريشة10  بوصة17 چنط مقاس
16” Alloy wheels 10 spokes

fordegypt.com
fordegypt
The company reserves the right
to make changes in prices, colors,
specifications and to discontinue
any grades at any time without
prior notice.

fordegypt

fordinfo@alj.com.eg
Recommends

QUALITY, GREEN, SAFE AND SMART
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum
operating condition with scheduled maintenance service. Ford
Dealership technicians know your vehicle inside and out. They
are continuously trained by Ford Motor Company and the parts
they use are specifically designed for your vehicle.
 حافظ على حالة التشغيل.خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد
إن فنيين توكيل فورد
ّ .المثلى لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة
 هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل.سيارتك عن ظهر قلب
ّ يعرفون
.شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لسيارتك

THE FORD GRAND C-MAX 2017
Model

C-MAX

Body Type
Grade

الموديل

5 doors 7 seater
Base

Trend

Sport

الفئة
Titanium

الفئة

Performance features

مواصفات األداء

Engine

1.5l Ecoboost

المحرك

Displacement

1500cc

Transmission

6 speed Automatic transmission

السعة اللترية
ناقل الحركة

Maximum power (HP)

147

القوه القصوى

Maximum torque (N.m)

240

العزم األقصى

Mechanical

التجهيزات الميكانيكية

Electronic stability program (ESP)









ً
إلكترونيا
برنامج التحكم في ثبات السيارة

Hill launch assist (HLA)









نظام المساعدة على صعود التالل

Anti-lock braking system (ABS)









نظام فرامل مانعة اإلنغالق

Tire pressure monitoring system (TPMS)









نظام لقياس ضغط اإلطارات

Electric Power Assist Steering (EPAS)









عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية

Cruise control with active speed limiter









مثبت ومحدد سرعة

Front dual stage airbags









وسائد هوائية أمامية ثنائية المراحل للسائق والراكب األمامي
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب األمامي

Safety and Security

تجهيزات السالمة واألمان

Driver and front passenger side airbags









Inflatable curtain system for front and second rows









ستائر هوائية جانبية بطول السيارة

My Key GEN II









 للتحكم بوظائف السيارة للمفتاح اإلحتياطىMyKey نظام

Remote, power central single locking









مفتاح ريموت مركزي

Security - EPATS (Passive Anti-Theft System)









نظام مفتاح مشفر مانع للسرقة

16 inch steel wheels









 بوصة16 جنوط صلب مقاس

Rear sliding doors









باب جرار جانبي

Door handles painted body colour









مقابض أبواب بنفس لون السيارة

Body colored front and rear bumpers









إكصدامات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة

Power adjustable mirrors with side indicator and auto folding









ً
كهربائيا
مرايات جانبية بإمكانية التحكم والضم

Mini spare wheel









إطار إحتياطى

Roof racks









قضبان سقف
فوانيس ضباب أمامية

Exterior features

التجهيزات الخارجية

Front fog lamps









Privacy glass









زجاج معتم

16 inch alloy wheels









 بوصة16 جنوط رياضية مقاس

17 Inch alloy wheels









 بوصة17 جنوط رياضية مقاس

LED DTRL









 أماميةLED مصابيح

Fixed panorama roof (IR) with power sun-blind









سقف زجاج بانوراما

Power liftgate









ً
كهربائيا
إمكانية فتح صندوق األمتعة

Radiator grill with horizontal chrome bars









شبكة نيكل كروم

Bright door frame moulding on waistline









حلية نيكل كروم بمحيط الزجاج الجانبي

Keyless entry and start









مفتاح ذكي لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح

Handsfree liftgate









إمكانية فتح صندوق األمتعة بدون مفتاح

Steering wheel radio controls









وحدة تحكم بالنظام الصوتي بعجلة القيادة

Rear seat 40/20/40 split with center seat fold away (seat cushion & - back)









إمكانية طي المقاعد بأوضاع مختلفة
صف مقاعد ثالث

Interior features

Dimensions

األبعاد

Overall length (mm)

4520

)الطول الكلي (مم

Overall width - with mirrors (mm)

2067

) مع المرايات الجانبية (مم- العرض الكلي

Overall height (mm)

1642

)االرتفاع الكلي (مم

Wheelbase (mm)

2788

)قاعدة العجالت (مم

2067mm

2067mm

1642mm

4520mm

2788mm

التجهيزات الداخلية

3rd row dual individual seat









6 speakers









سماعات6

4.2 inch multi function display









 بوصة4,2 شاشة عرض مقاس

SYNC 1 Phone synchronization and voice commands to control
music and phone









 للتحكم بالهواتف الذكية عن طريق األوامر الصوتيةSYNC1

Rear parking aid sensor









حساسات ركن خلفية

Dual zone Automatic A/C









ً
أوتوماتيكيا
تكييف ثنائي المناطق مع إمكانية التحكم في درجة الحرارة

Rear view camera









كاميرا خلفية

8 inch touch screen









 بوصة تعمل باللمس8 شاشة

SYNC 3 Phone synchronization with touch screen and voice
commands to control music and phone and climate control









 للتحكم بالهواتف الذكية والتكييف عن طريق شاشة تعمل باللمسSYNC3
واألوامر الصوتية

Navigation System









نظام مالحي

Apple car play mirroring the phone on the touch screen









 لنقل إمكانيات الهاتف لشاشة العرضApple car play نظام

Rear sunblinds









شماسات للزجاج الجانبي الخلفي

Tray tables on the back of front seats









طاوالت مثبته بظهر المقاعد األمامية

Power 6 way driver seat adjust









 اتجاهات6 مقعد السائق قابل للتعديل في

Leather heated seats









مقاعد جلد مزود بسخانات

Interior ambient lighting









انوار داخلية محيطة

Power converter (230V / 150W)









 ڤولت230 مخرج كهرباء

* ALJ Auto Jameel reserves the right to make changes in prices, colors, specifications models and to discontinue models at any time without prior notice

Standard



Not Available



