FORD FOCUS 1.0L HB 2017

16 inch steel wheels with covers

16” alloy wheels (Trend)

17” Alloy wheels (Sport)

Frozen White (Solid Color)

Red Candy (Metallic Color)

Blazer Blue (Solid Color)

Caribou (Metallic Color)

Magnetic (Metallic Color)

Race Red (Solid Color)

Moondust Silver (Metallic Color)

ICE BERG (Metallic Color)

Absolute Black (Metallic Color)

Deep Impact Blue (Metallic Color)

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

Techtonic Silver (Metallic Color)

Tiger Eye (Metallic Color)

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

FORD FOCUS 1.0L HB 2017
Grade

Base

Trend

Sport

Titanium

الفئة

Power train

مواصفات االداء

Engine

1.0l Ecoboost

المحرك

Transmission

6 speed A/T

ناقل الحركة

Output power

123 hp

Output torque

170 N.m

القوه القصوى
عزم الدوران

Mechanical Features
ESP with Hill Launch Assist function (HLA)

التجهيزات الميكانيكية
برنامج التحكم في ثبات السيارة اإللكترونى ونظام المساعدة على صعود التالل









Anti-lock braking system (ABS)









نظام فرامل مانعة لإلنغالق

4 Airbags (Front Driver & Passenger, Side Driver & Passenger)









وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب األمامى
حساس لقياس ضغط اإلطارات

Tire pressure monitoring system (TPMS)









Electronic power assisted steering (EPAS)









عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية

My Key Gen. 2









 للتحكم بوظائف السيارة للمفتاح اإلحتياطىMyKey الجيل الثاني من نظام

Keyless entry/start









فتح وغلق السيارة بدون مفتاح وزر لتشغيل السيارة بدون مفتاح









 بوصة16 جنوط صلب مقاس

Exterior features
16" Steel wheel (With Mid Series Wheel Covers)

Because beauty is more than
skin deep...
The premium look and feel of a luxury car; the space and versatility of a
family car; the agility of a sports car: The new Focus is much more than
much-better looking. The automatic transmission is now available with
paddle shifters, so you can shift gears without taking your hands off the
steering wheel. MyKey® owner controls let you program certain functions,
such as maximum speed and maximum audio volume, for each key fob great if you have a young driver or run a fleet.

التجهيزات الخارجية

Body colored front and rear bumper









إكصدامات أمامية وخلفية بلون السيارة

Door handles - body color painted









مقابض األبواب بنفس لون السيارة

Front power Windows









زجاج كهربائي لألبواب األمامية

Skull caps - body colored









مرايات جانبية بنفس لون السيارة

Power adjustable with side indicator exterior mirrors









تحكم كهربائي للمرايات الجانبية

Rear fog lamps









فوانيس ضباب خلفية

Headlamp leveling control - manual









تحكم يدوي في مستوى اإلنارة

Full size spare wheel









إطار إحتياطى

Halogen headlamps









فوانيس هالوچين أمامية

Leather steering wheel









عجلة قيادة مكسوه جلد

Sport Suspensions









عفشة رياضية

Rear power windows









زجاج كهربائي لألبواب الخلفية
مرايات جانبية بخاصية الضم الكهربائي

Power foldable and heated exterior mirrors









Front Fog lamps









فوانيس ضباب أمامية

Bright door frame molding (Chrome) on waistline









إطار نيكل كروم حول الزجاج الجانبي

Privacy glass









زجاج معتم

16"alloy wheels









 بوصة16 جنوط رياضية مقاس

Sunroof









فتحة سقف

17" Alloy wheels









 بوصة17 جنوط رياضية مقاس

LED daytime running lamps









 مصابيح إضاءة نهاريةLED

Rain and light sensor









للمساحات األمامية وحساسات اضاءة
حساسات مطر
ّ

Manual electric air conditioning









Smoker's pack









والعة وطفاية

Rear Seat fold, 60/40 Split seat back









40/60 مقاعد خلفية قابلة للطي

Interior features

Dimensions

األبعاد

Overall length (mm)

4368

Overall width - with mirrors (mm)

2010

) مع المرايات الجانبية (مم- العرض الكلي

Overall height - without roofrails (mm)

1469

) بدون حماالت السقف (مم- االرتفاع الكلي

Wheelbase (mm)

2649

)قاعدة العجالت (مم

2010mm

2010mm

1469mm

4368mm

)الطول الكلي (مم

التجهيزات الداخلية
تكيف يدوي كهربائي

Grille (radiator) shutters









خاصية التحكم في فتحة الشبكة األمامية

Radio, USB, MP3









USB وMP3 راديو ومشغل إسطوانات

6 speakers









 سماعات6

Steering wheel radio control









عجلة قيادة متعددة اإلستخدامات

Armrest









مسند ذراع

SYNC 1 (Phone synchronisation and voice commands to control
music and phone)









 للتحكم بوظائف السيارة عن طريق األوامر الصوتيةSYNC 1 نظام

3.5 inch screen









 بوصة3,5 شاشة متعددة اإلستخدامات مقاس

Rear parking aid sensor









حساسات ركن خلفية

Cruise control









مثبت ومحدد سرعة

Rear View camera









كاميرا خلفية

SYNC 3 (Phone synchronisation with touch screen and voice
commands to control music and phone and climate control)









 للتحكم بوظائف السيارة عن طريق األوامر الصوتيةSYNC 3 نظام
 بوصة8 شاشة تعمل باللمس مقاس

8 inch touch screen









Navigation system









Dual zone Electronic Automatic temperature control









تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق
 إتجاهات كهربائيا4 إمكانية التحكم بمقعد السائق في

نظام مالحه ذكي

Power 4-WAY DRIVER SEAT ADJUSTER









Ambient lighting with multi colors









أنوار داخلية جمالية متعددة األلوان

Select Shift w/ Steering Wheel Mounted Paddle Shifters









إمكانية التحكم يدويا في السرعات من عجلة القيادة

2649mm

* 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



