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A reinforced 
chassis, new 
shock tower 
mounts, unique 
upper and lower 

control arms and a refined 
Watts link rear end allows 
Next-Gen Raptor to handle 

Tột cùng phấn khích 
Được cấu tạo bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa sức mạnh nguyên thủy cùng 
với những tính toán chính xác của công nghệ và kỹ thuật, Ranger Raptor 
Thế hệ Mới sẵn sàng đem đến sự phấn khích tột cùng cho người lái.

Hệ thống khung gầm mới được gia cố vững chắc hơn. Hệ thống treo tay đòn 
kép phía trước cùng hệ thống treo sau với thanh ổn định liên kết kiểu Watts 
được cải tiến giúp Ranger Raptor Thế hệ Mới nhẹ nhàng vượt qua các địa 
hình off-road khắc nghiệt nhất.

Động cơ Bi-Turbo 2.0L Thế hệ Mới  
Được phát triển bởi đội ngũ Ford Performance nhằm chinh phục mọi điều kiện địa 
hình, Ranger Raptor Thế hệ Mới được trang bị động cơ 2.0L Bi-Turbo cải tiến, giúp 
mang đến cảm giác lái đầy phấn khích và khả năng vượt qua mọi giới hạn trên cả 
đường bằng phẳng lẫn địa hình off-road.

7 Chế độ lái tùy chọn

Cần số điện tử

Thiết kế cửa thùng hàng ấn tượng



Blending raw power with mechanical and 
technical precision, Next-Gen Ranger 
Raptor delivers pure exhilaration.

 

 

A reinforced 
chassis, new 

 
 

 

 

Thiết kế nội thất đầy sức mạnh
Ghế ngồi thể thao thiết kế hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu phản lực, 
mang đến sự thoải mái và hỗ trợ người ngồi trong những hành trình đầy phấn khích.

Khóa/ Mở khóa xe từ xa

Tình trạng xe

Xác định Vị trí xe

START

Khởi động/Dừng động cơ với tính năng 
Làm mát trước khoang xe từ xa

Sạc không dây

Đường chỉ màu cam đặc trưng, 
đậm chất thể thao

Bộ giảm xóc Fox 2.5" tối tân

Với ứng dụng FordPass™ cài đặt trên điện 
thoại, bạn có thể xác định được vị trí xe, khởi 
động, mở/khóa xe, làm mát hoặc làm ấm 
trước khoang xe từ xa.

Ford Ranger Raptor được trang bị một modem
với tên gọi FordPass™ Connect, cho phép bạn 
có thể kết nối với chiếc xe mọi lúc, mọi nơi.
  

Kết nối mọi lúc, mọi nơi
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Trải nghiệm Chủ sở hữu Thế hệ Mới 
Family

Guarantee

Dịch vụ Hỗ trợ Cứu hộ Ford 24/7 Dịch vụ Nhận & Giao xe tận nơi

Dịch vụ Cho mượn xe Giá dịch vụ tham khảo trước 
khi đưa xe vào đại lí

Bảo dưỡng Nhanh 60 phút Đặt lịch Dịch vụ Trực tuyến 

Chuyên gia Sản phẩm Ford 

Một số dịch vụ chỉ áp dụng với những điều kiện nhất định. Vui lòng liên hệ với Đại lý để biết thêm chi tiết.

Trắng Xanh Dương Xám

ĐenCam

Các màu cơ bản


