EDGE

VISIONAIR. INGENIEUS. OPVALLEND.
ELKE WAGEN DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.
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Ford Edge ST-Line uitgerust met opties en accessoires.

2

Verken elke mogelijkheid.
De nieuwe Ford Edge is een van de meest veelzijdige SUV’s, zowel op de weg als van de weg. Met een
indrukwekkende combinatie van eersteklas design, royale ruimte, nieuwe technologieën die u niet wilt missen en
innovatieve connectiviteitsoplossingen, zullen alledaagse reizen nooit meer hetzelfde aanvoelen.

Ford Edge ST-Line uitgerust met opties en accessoires.

5

Ford Edge ST-Line afgebeeld met Miko Suède interieur met rode stiksels
(standaard).

Edge Vignale.
Nieuwe definitie van verfijning.
Beleef een nieuwe uitdrukking van Ford met Edge Vignale. Vignale vertegenwoordigt het allerbeste van Ford met luxueus
ontwerp, superieur vakmanschap en bijzondere aandacht voor details. Unieke, kenmerkende designelementen en een
verfijnde, intelligent ontworpen cabine tillen Edge Vignale naar een nieuw niveau. Terwijl de exclusieve Ford Vignale
eigenaarschapservaring een reeks services en voordelen oplevert op maat van uw individuele behoeften.

Ford Edge Vignale uitgerust met opties en accessoires.
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9

Ruimte om uzelf te zijn.
Ongeacht de omvang van uw dromen, de nieuwe Ford Edge zal ze met
gemak vervullen. Het fraai vormgegeven interieur biedt een luxueuze
hoeveelheid ruimte voor vijf volwassenen en hun bagage. Plus een groot
aantal premium functies, waaronder elektrisch verwarmde en gekoelde
voorzetels, een verwarmd stuur en een optioneel panoramadak. Dus, waar
u ook heen gaat, zorg dat u comfortabel en stijlvol reist.

Ford Edge ST-Line uitgerust met opties en accessoires.

11

Moeiteloze connectiviteit met FordPass Connect.
Voortaan kunnen u en uw Ford naadloos verbonden blijven waar u ook bent. Dat komt omdat de FordPass Connectmodem en de FordPass-app samen een reeks functies ontgrendelen die zijn ontworpen om elke reis eenvoudiger te
maken.

FordPass Connect (modem)

FordPass App

FordPass Connect* kan u helpen tijd en moeite te besparen en geeft u
gemoedsrust.

FordPass Connect wordt nog krachtiger als het wordt gekoppeld aan uw
smartphone via de FordPass-app, zodat u toegang krijgt tot een groot aantal

■

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van uw telefoon.
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de centrale interface voor alles van de telefoon- en sms-functie tot het audio- en
navigatiesysteem. U bedient alles via het 8"-aanraakscherm of met opmerkelijk eenvoudige spraakopdrachten. Kaartupdates helpen u op het juiste spoor en
op tijd te blijven en zijn gratis gedurende een beperkte periode na registratie van het voertuig.
SYNC 3-functies
■

■
■

Luister terwijl uw tekstberichten luidop worden voorgelezen.
Emergency Assistance† helpt de inzittenden om een noodoproep te
plaatsen en stuurt de locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten in

■

Gebruik uw telefoon om te controleren of uw auto is vergrendeld of geef

route aan op basis van de verkeersomstandigheden, zodat u ontspannen
en op tijd aankomt.

■

iemand toegang tot uw auto als u niet in de buurt bent.
Start de motor op afstand om uw voorruit te ontdooien (alleen

Wifi aan boord*** - ontvang tot maar liefst 4G wifi voor maximaal tien
apparaten zodat u en uw passagiers onderweg van dezelfde connectiviteit

■

kunnen genieten als thuis.

■

■

automatische transmissie).
Vergeet nooit meer waar u zich geparkeerd heeft.
Controleer uw brandstofniveau, kilometerstand en bandenspanning,
allemaal via uw telefoon.
Ontvang voertuigstatuswaarschuwingen rechtstreeks op uw smartphone.

Het aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen

Krijg toegang tot bijkomende functies via uw smartphone met de FordPass
App.
■

Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay en
Android Auto u door uw smartphone laten navigeren via het SYNC
3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon.

extra functies.

met meerdere vingers en biedt de mogelijkheid om de pictogrammen en
achtergronden te rangschikken net zoals op uw tablet of smartphone.

Beheer uw telefoon, muziek, apps en navigatie met eenvoudige
spraakopdrachten.

de lokale taal.
■

■

■

Live Traffic** levert up-to-date verkeersinformatie rechtstreeks aan uw
SYNC 3-navigatiesysteem. De technologie past vervolgens uw aanbevolen

Selecteer interessante punten langs uw route. FordPass stuurt deze
locaties naar uw SYNC 3-navigatie wanneer u verbinding maakt via

*FordPass Connect is een optie. De ingebouwde modem wordt aangesloten op het moment dat het voertuig wordt afgeleverd. U kunt ervoor kiezen om zich in/uit te schrijven voor bepaalde gegevensuitwisseling.
** Live Traffic-toegang is gratis gedurende de eerste 2 jaar na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie; daarna hebt u een abonnement nodig.
*** Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefperiode met draadloze gegevens die begint op het moment van activering en vervalt aan het einde van 3 maanden of wanneer 3 GB aan gegevens wordt gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst
voordoet. Daarna is een abonnement bij Proximus vereist, raadpleeg hun website voor details over hun datapakketten. Om te profiteren van de ingebouwde wifi-hotspot, moet een 2019 Ford-voertuig worden geleverd met de juiste hardware en is een
gegevensplan vereist. Gegevensdekking en -service zijn niet overal beschikbaar en voorwaarden van uw gegevensplan, inclusief toepasselijke bericht- en gegevenstarieven, kunnen van toepassing zijn.

AppLink.
■
■

Zoek een tankstation in de buurt en vergelijk de prijzen.
Zoek beschikbare parkings, bekijk de kosten, openingstijden en
beoordelingen.

Opmerking: Volledige SYNC 3-smartphone-integratie alleen beschikbaar met iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een dataverbinding, dus mobiele datakosten zijn van toepassing. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn op uw markt, raadpleegt u de officiële Apple CarPlay- en Android Auto-websites voor de nieuwste informatie.
†
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruikmaakt van een Bluetooth®-gekoppelde en verbonden mobiele telefoon om inzittenden van het voertuig te helpen een telefoontje te plegen naar het plaatselijke
communicatiecentrum, na een botsing van het voertuig waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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FORD EDGE Technologieën

B&O

Intelligente vierwielaandrijving
(AWD)
Nieuwe Ford Edge is verkrijgbaar met intelligente
vierwielaandrijving (AWD) die een dynamischere
rij-ervaring biedt met grotere tractie op
uiteenlopende oppervlakken. Wanneer het
systeem niet nodig is, koppelt het automatisch de
achteraandrijving los en voorkomt dat de
onderdelen draaien om energie en brandstof te
besparen. (Standaard)

8-traps automatisch
transmissie

Superieur geluid en stijlvol ontwerp maken van

Panoramisch dak

ons nieuwe B&O geluidssysteem de perfecte
aanvulling voor uw nieuwe Edge. Wat uw smaak

Een groot panoramisch dak voor een lichter en
ruimer gevoel. Met een druk op de knop glijdt het

Verfijnde nieuwe 8-traps automatische
transmissie (optie) wordt bestuurd via een

in muziek ook is, moet het klinken zoals de
artiesten het bedoeld hebben. Dat is precies wat

elektronische dakscherm weg en valt het zonlicht
binnen langs het panoramische dak, waardoor

draaischakelaar waarmee u versnellingen
eenvoudig kunt selecteren met een
knopbeweging, terwijl u de cabinekamer een
opslagruimte vrijmaakt.

Dynamische LED-koplampen
en verblindingsvrije
grootlichten
Dynamische LED-koplampen maken gebruik van
cameratechnologie en een LED matrixsysteem
om het lichtstraalpatroon te wijzigen voor
maximale verlichting, terwijl andere chauffeurs
worden toch beschermd tegen verblinding.
Wanneer de camera tegemoetkomend of
voorafgaand verkeer detecteert, worden
afzonderlijke LED's gedeactiveerd zodat het
gebied rond de voertuigen niet voor verblinding
zorgt. De rest van de weg en zijn omgeving blijven
helder verlicht. (Standaard op Vignale)
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Ford's boeiende nieuwe 1000 watt,
12-luidsprekers audiosysteem van B&O levert.
Exclusief ontworpen en fijn afgestemd voor de
nieuwe Edge. (Standaard op ST-Line en Vignale)

Pre-Collision Assist
Wanneer Pre-Collision Assist een traag bewegend
of stationair voorwerp op de weg detecteert, laat
het eerst een waarschuwing zien en laat dan een

een extra gevoel van ruimte wordt gecreëerd. Het
glas, dat zonlicht reflecteert, houdt u koel en
beschermt u tegen schadelijke UV-straling.
(Optie)

geluid horen. Als u niet stuurt of remt, past het
systeem de remmen toe om de ernst van frontale
botsingen te verminderen. of zelfs ze te vermijden
als het kan.(Standaard)
Bovendien behoudt Adaptive Cruise Control met
Stop & Go* een comfortabele afstand van het
voorliggende voertuig en kan het uw voertuig zelfs
volledig tot stilstand brengen en opnieuw laten
vertrekken zodra het verkeer dit toestaat.
*Uitsluitend beschikbaar voor modellen met automatische transmissie.
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FORD EDGE Technologieën
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Breedbeeldcamera
vooraan

Automatische
koplampen

Blind Spot
Information System

Biedt een uitgebreid beeld vanaf de

Zwakt uw grootlichten tijdelijk af

Blind Spot Information System

voorzijde van uw wagen naar de
linker- en rechterkant. Vooral handig

wanneer het aankomend verkeer of
een vooropliggend voertuig

waarschuwt u via discrete
waarschuwingslichten ingebouwd in

op kruispunten en bij het vooruit
rijden vanuit parkeerplaatsen met

detecteert, zodat u andere
chauffeurs niet verblindt. Het keert

beide deurspiegels, wanneer een
ander voertuig - auto, bestelwagen

beperkt zijzicht. (Optie)

dan automatisch terug naar
grootlichten, zodat u maximale

of vrachwagen - uw blinde hoek
binnenkomt tijdens het rijden.

zichtbaarheid krijgt. (Standaard)

(Optie)

Active Park Assist
Helpt u bij het parkeren zowel
parallel als dwars op de weg. Na
activatie, stuurt het uw voertuig
automatisch in de parkeerplaats
terwijl u de pedalen bedient. En het
kan de wagen ook uit een
parkeerplaats parallel met de straat
sturen. (Optie)

Lane-Keeping System
met Driver Alert

Adaptive Cruise
Control

Detecteert als u per ongeluk uit uw

Met Adaptive Cruise Control kunt u

baanvak rijdt. Lane-Keeping Alert
waarschuwt u dan door het stuur te

de snelheid kiezen waaraan u wilt
rijden en het systeem zal die

laten trillen en een visueel
waarschuwingsbericht te tonen. Als

snelheid aanhouden. Als de
ingebouwde RADAR sensor een

u niet reageert biedt Lane-Keeping
Aid stuurkoppelassistentie om te

voertuig voor u detecteert, dan
neemt de snelheid automatisch af

helpen terug in het juiste baanvak te
komen. Driver Alert bewaakt uw
rijgedrag en kan u waarschuwen als

om een vooraf ingestelde afstand
aan te houden. Zodra de weg voor u
weer vrij is, zal het systeem

het denkt dat u een pauze moet

versnellen naar uw gekozen

nemen. (Standaard)

snelheid.

Handenvrije kofferklep

Active Noise Control

Het openen of sluiten van de
kofferklep van de nieuwe Edge is

Gesofisticeerde ophanging en
akoestisch glas helpen al om de

eenvoudig, zelfs wanneer u de
handen vol heeft. Met de sleutels in

buitengeluiden te dempen. Active
Noise Control vermindert

uw zak of tas, maakt u gewoon een
zachte schopbeweging onder het

ongewenste geluiden nog meer van
binnenin de cabine. Drie verborgen

midden van de achterbumper en de
achterklep gaat open of dicht
zonder dat u iets hoeft aan te raken.

microfoons detecteren
achtergrondruis, die vervolgens
wordt geannuleerd door

(Optie)

compenserende geluidsgolven die
worden afgespeeld via de
luidsprekers in de auto. (Standaard)
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FORD EDGE Overzicht van versies

Kies de Edge die bij
u past.

Trend

Een elegant ontwerp en indrukwekkende ingebouwde technologieën dragen bij aan de buitengewone
aantrekkingskracht van de Ford Edge.

Verkrijgbaar in een reeks unieke individuele
versies: waar uw voorkeur ook naar uitgaat, is er
een nieuwe Ford Edge die bij u past.

ST-Line

Sport
Het opvallende ST-Line exterieur levert de dynamische nieuwe Ford Edge rij-ervaring met in het oog
springende individualiteit.

Titanium

Vignale

Luxe
De luxeversies van de nieuwe Edge leveren superieure verfijning en comfort, met premium materialen,
bijkomende technologieën en unieke stylingelementen.
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FORD EDGE Versies

Trend

Exterieurkenmerken
■
■

■
■
■
■

19" lichtmetalen velgen met 5 spaken (235/55 R19 banden)
Automatische koplampen, ruitenwissers met regensensor en
automatisch grootlicht
LED voor- en achterlichten
Auto-start-stop
Achteruitrijcamera
Donkergetinte ruiten achteraan

Interieurkenmerken
■
■
■
■
■
■

Radio/CD, SYNC 3, stuurbediening en aanraakscherm
Traffic Sign Recognition
Ford Power startknop
Met leder bekleed stuur
Pre-Collision Assist
Active Noise Control

FORD EDGE Versies

Titanium

Exterieurkenmerken boven Trend
■

■
■
■
■

Interieurkenmerken boven Trend
■

■

■
■
■
■

Motor
Diesel
Ford 2.0L EcoBlue 150pk (110 kW) A8

20

19" lichtmetalen velgen met 5x2 spaken (235/55 R19
banden)
Parkeerhulp voor- en achteraan
LED mistlampen vooraan met chromen omlijsting
Chromen afwerking bovenlijst deuren
Zilverkleurige langsliggers

■

Radio/CD/navigatiesysteem met DAB, SYNC 3, Voice Control
en touchscreen
Ford KeyFree-systeem met Ford Power startknop en
handenvrije kofferklep
Sportieve zetels vooraan
Sfeerverlichting
Verwarmde zetels vooraan
220 V-stopcontact aan middenconsole
Verlichte Edge drempelbeschermers

Motoren
Diesel
Ford 2.0L EcoBlue 150pk (110 kW) A8
Ford 2.0L EcoBlue 238pk (175 kW) A8
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FORD EDGE Versies

ST-Line

Exterieurkenmerken boven Titanium
■

■
■
■
■

20" lichtmetalen velgen met 5x2 spaken (255/45 R20
banden)
Sportief afgestelde ophanging
Bovenste radiatorrooster met unieke zwarte afwerking
Sportieve voor- en achterbumpers in koetswerkskleur
Zwarte afwerking bovenlijst deuren

FORD EDGE Versies

Vignale

Exterieurkenmerken
■
■
■

■
■
■

Interieurkenmerken boven Titanium
■

■
■
■
■
■

■
■

Radio/CD/navigatiesysteem met DAB+, SYNC 3, Voice
Control, aanraakscherm en B&O geluidssysteem (12
luidsprekers, 1000 watt)
Verlichte ST-Line drempelbeschermers vooraan
Stuur bekleed met geperforeerd leder en rode stiksels
Zwarte hemelbekleding
Zetels in Miko Suède
10-weg elektrisch verstelbare zetels voor bestuurder en
voorpassagier
Bestuurderszetel met geheugen (niet voor lendesteun)
Sportpedalen met aluminium afwerking

■
■
■

Interieurkenmerken
■

■
■
■
■
■

Motoren
Diesel
Ford 2.0L EcoBlue 238pk (175 kW) A8

20” meerspakige lichtmetalen velgen (255/45R20 banden)
Unieke Ford Vignale exterieurstyling met chromen details
Adaptieve Ford Dynamic LED-koplampen met antiverblindingsfunctie
LED-mistlampen met chromen omlijsting
Ruitenwissers met regensensor
Donkergetinte ruiten achteraan
Langsliggers met satijnglans aluminium afwerking
Achteruitrijcamera
Auto-Start-Stop

■
■
■
■

Radio/CD/navigatiesysteem met DAB+, SYNC 3, Voice
Control, aanraakscherm en B&O geluidssysteem (12
luidsprekers, 1000 Watt)
Premium lederen interieur
Met leder bekleed instrumentenpaneel
10-weg verstelbare zetels voor bestuurder en voorpassagier
Besturderszetel met geheugenfunctie (niet voor lendesteun)
Verwarmbaar stuur
Draadloos opladen
Cruise control met Intelligent Speed Assist
Traffic Sign Recognition
Active Noise Control

Motoren
Diesel
Ford 2.0L EcoBlue 238pk (175 kW) A8
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FORD EDGE Carrosseriekleuren

FORD EDGE Overzicht velgen en banden

Desert Gold

Burgundy Velvet

Metaalkleur*

Speciale metaalkleur*

Oxford White
Niet-metaalkleur

19"

Baltic Sea Green

Agate Black

Metaalkleur*

Metaalkleur*

Atlas Blue

Ametista ScuraØ

Metaalkleur*

Exclusieve metaalkleur*

19"

20"

20"

5 spaken lichtmetalen velg

5x2 spaken lichtmetalen velg

5X2 spaken lichtmetalen velg

15 spaken lichtmetalen velg

Standaard op Trend
(met 235/55 banden)

Standaard op Titanium
(met 235/55 banden)

Standaard op ST-Line
(met 255/45 banden)

Standaard op Vignale
(met 255/45 banden)

Iconic Silver
Metaalkleur*

Magnetic
Speciale metaalkleur*

*Aan meerkost.
Ø
Unieke koetswerkkleur voor Vignale.
Uw Ford Edge wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty
(garantie tegen doorroesten) vanaf de datum van eerste inschrijving.
Onderworpen aan voorwaarden.
Opm.:De gebruikte foto's dienen alleen ter illustratie van de koetswerkkleuren
en weerspiegelen mogelijk niet de huidige specificaties en
productbeschikbaarheid op bepaalde markten. De kleuren en bekledingen zoals
afgebeeld in deze brochure geven mogelijk niet echte kleuren weer als gevolg
van de beperkingen van de gebruikte drukprocessen.
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20"

Star White

Lucid Red

Exclusieve metaalkleur*

Speciale metaalkleur*

21"

5X2 spaken lichtmetalen velg

5x2 spaken lichtmetalen velg

Optie op Titanium
(met 255/45 banden)

Optie op ST-Line
(met 265/40 banden)
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FORD EDGE Interieur bekleding

FORD EDGE Packs en Opties

Interieurbekledingen

Ons volledige gamma aan opties en packs
vindt u op de prijslijst.

Verfijning en vakkundigheid
verenigen zich mooi in de nieuwe
Ford Edge. De uitstraling en het
gevoel van premium materialen
zullen uw waardering voor het ruim
bemeten interieur vergroten, of u nu
als passagier reist of achter het
stuur zit.

Solitude stof
in Ebony
(Standaard op Trend)

Reno stof
in Ebony
(Standaard op Titanium)

Salerno-leder met micro-perforaties
in Ebony
(Optie op Titanium)

Trend

Titanium

ST-Line

Vignale

Winter Pack

Trend Technology Pack

Titanium Technology Pack

ST-Line Technology Pack

Vignale Technology Pack

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt

26

Miko Suède met microperforaties
in Ebony
(Standaard op ST-Line)

Windsor-leder met microperforaties
in Ebony
(Standaard op Vignale)

Windsor-leder met microperforaties
in Cashmere
(Standaard op Vignale)
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FORD EDGE Personaliseren
Dwarsliggers

Bagagerooster

ClimAir®+ windafleiders

Spatlappen

Met de stevige, vergrendelbare
dwarsliggers (enkel te gebruiken in
combinatie met langsliggers)
vervoert u eenvoudig verschillende
ladingen op het dak. (Accessoire)

Robuust bagagerooster dat uw
bagage veilig in de bagageruimte
houdt (kan verwijderd worden als
het niet gebruikt wordt). Eén versie
is geschikt voor installatie achter de
eerste zetelrij, een andere versie
voor installatie achter de tweede
zetelrij. Bevestigingspunten zijn
standaard voorzien. (Accessoire)

Beperken turbulentie en lawaai
zodat u van uw rit kunt genieten met
de zijruiten voor- en achteraan open,
zelfs bij lichte regen of sneeuw.
(Accessoire)

Spatlappen met specifieke vorm die
uw Ford Edge proper helpen te
houden door hem te beschermen
tegen opspattend vuil en steenslag.
Verkrijgbaar als set voor de voor- en/
of achterwielen. (Accessoire, niet
verkrijgbaar op ST-Line)

Voldoet aan de Europese
veiligheidsnormen ECE-R17/ISO

het in- en uitladen. (Accessoire)

Thule®+ fietsendrager voor
dakimperiaal
Hoogwaardige, eenvoudig te
monteren fietsendrager voor
dakimperiaal, van Thule®.
Afneembare trekhaak

Bescherming bagageruimte

(Accessoire)

27955.

De rubberen vloermatten met

Creëert extra vervoerscapaciteit. De
trekhaak biedt afhankelijk van de

Een duurzame bagageruimtekuip is
beschikbaar (accessoire), evenals

Uebler+ fietsendrager voor

Wielslotmoeren

opstaande rand en Edge-logo zijn
op maat gemaakt voor een perfecte

motorversie een sleepvermogen tot
2.200 kg. De trekhaak kan worden

een omkeerbare koffermat (optie en
accessoire) met tapijt en Ford

pasvorm en beschermen tegen vuil
en nattigheid. De matten vooraan

verwijderd wanneer u hem niet
gebruikt. (Optie en/of accessoire)

Edge-logo aan de ene kant en
robuust rubber aan de andere kant.

Rubberen vloermatten voor- en
achteraan

worden rechtstreeks op de vloer van
het voertuig bevestigd zodat ze niet

De mat kan ook worden vergroot tot
de achterzetels en biedt een

verschuiven. (Accessoire)

uitvouwbare bumperbescherming.
Beide zijn ideaal geschikt om natte
of vuile voorwerpen te
transporteren.

trekhaak

Hoogwaardige fietsendrager voor op
de trekhaak met handig

ClimAir®+ bumperbescherming
De plaat beschermt de
achterbumper tegen slijtage tijdens

Set van vier wielslotmoeren om de
velgen te beschermen tegen
diefstal. (Accessoire)

kantelsysteem (afhankelijk van het
gekozen model), zodat u altijd
gemakkelijk in de bagageruimte
kunt. (Accessoire)
Net voor de bagagevloer
Elastisch net bevestigd aan
bindhaken in de bagageruimte.
Helpt om kleinere voorwerpen vast
te maken. (Optie en/of accessoire)

Meer accessoires voor uw Ford Edge vindt u op www.ford-accessoires.be
Voor een reeks producten met het Ford-label - van kleding tot lifestyle-producten en modelwagens – surf naar www.fordlifestylecollection.com
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Opmerking: De plaatsing van accessoires kan een impact hebben op het brandstofverbruik van uw voertuig.
+Item onder garantie van de toeleverancier. Meer informatie vindt u achteraan deze brochure.
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Efficiëntie en prestatie.



Ford EcoBlue-diesel motoren bouwen voort op de
toonaangevende prestaties en technologie van
onze meermaals bekroonde Ford EcoBoostbenzinemotoren.

Krachtig

 

   

 

Geavanceerde
motortechnologie.


   

De nieuwe Ford Edge wordt aangedreven door een keuze uit geavanceerde nieuwe 2,0-liter Ford
EcoBlue-dieselmotoren. Van kracht en rijplezier tot brandstofefficiëntie en raffinement, is er een motor
die bij u past.

Brandstof, prestaties en emissies

   

   

 

 

5-deurs

Beide diesels zijn uitgerust met Auto Start-Stoptechnologie en voldoen aan de nieuwste
emissienorm Euro 6.2. Ze maken ook gebruik van
AdBlue®, een ureum/vloeistof op waterbasis die
de NOx-emissies in het uitlaatgas omzet in


 

   
 
   
 

stikstof en water. Een roetfilter verwijdert
vervolgens bijna alle vaste deeltjes uit de uitlaat

 
  

door ze in het filter te oxideren.





 

 





   
 

   
 





 

 





Brandstofverbruik in L/100 kmØØ

PrestatiesØ
    
   
   

Efficiënt
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Gewicht en lading

*In de 4e versnelling. ØFord-testcijfers. ØØHet opgegeven brandstof / energieverbruik, CO2 uitstoot en elektrische bereik
worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese verordeningen (EG) 715/2007 en
(EG) 692/2008, zoals laatstelijk gewijzigd. Brandstofverbruik en CO2 -uitstoot zijn gespecificeerd voor een
voertuigvariant en niet voor één enkele auto. De toegepaste standaard testprocedure maakt vergelijking tussen
verschillende voertuigtypen en verschillende constructeurs mogelijk. Naast het brandstofrendement van een auto
spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof- /
energieverbruik, de CO2 -uitstoot en het elektrische bereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat
verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Een gids over brandstofverbruik en CO2 emissies met gegevens voor alle
nieuwe modellen personenauto's zijn kosteloos beschikbaar op elk verkooppunt of kunnen worden gedownload van
www.ford.be. DPF = roetfilter diesel. Alle motoren zijn voorzien van Auto Start-Stop. **Figuren met 20" wielen.
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle
brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. De sleeplimieten die vermeld zijn,
vertegenwoordigen het maximale sleepvermogen van het voertuig bij zijn maximaal toegelaten massa om op een
helling van 12 procent op zeeniveau weer voort te rijden. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een
aanhangwagen trekken. De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak bedraagt op alle modellen 50 kg. Het
brutogewicht van de combinatie omvat het gewicht van de aanhangwagen. **Verloop op zeeniveau.
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FORD EDGE Afmetingen

 

5-deurs

1847L

2 zitplaatsen tot het dak
geladen




    



    

 

      



       



       



         



 
                  

600L




        



               




    

5 zitplaatsen , tot de
hoedplank geladen,



Hoogte: 1691 mm‡





Laadvolumes en afmetingen



Lengte: 4808 mm‡

met minireservewiel

Breedte (met spiegels): 2184 mm‡

www
Nieuwsgierig?
Scan de QR code.
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‡

Breedte (zonder spiegels): 1928 mm‡

Gemeten in overeenstemming met ISO 3832. De afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van het model en de uitrusting.
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    Miko Suede met microperforaties in Ebony
     Salerno-leder in Ebony
     Ebony


             



    Reno in Ebony
     Omni in Ebony
     Ebony
    Salerno-leder met microperforaties in Ebony*
      Salerno-leder in Ebony*
     Ebony




           

    Solitude in Ebony
     Omni in Ebony
     Ebony
























 






  









Styling en uiterlijk

Kleur en bekleding


      
          


























    Geperforeerd leder in Cashmere
     Windsor leder in Cashmere
     Ebony
    Geperforeerd leder in Ebony
     Windsor leder in Ebony
     Ebony




        
         



         








     
    
           



             



    



     



         



     



       










          
   






Standaard
Optie
*Metaalkleuren en (gedeeltelijk) lederen interieur zijn opties tegen meerprijs.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Standaard
*Velgen worden uitgerust met banden van het vermelde formaat. Het bandenmerk is echter niet vrij te kiezen.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Rijervaring













        



          













    






 



 












        

   














       
   




   

















      







      



  



       

 

         







 

   

Comfort en gemak





         








  







  

        





    

         



 

  



     







  






 


















Prestaties en efficiëntie



  







  

                       
 
                             
   
                         
      














Standaard

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY


      









 
















   



    









      
         
         











         
        



  
    





















     

 



 

                  



 
 



             




 

 











    
 




Standaard

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY



  






  

              

             

  

    

 










 






 





      





    




  
  







      



                   
      

 






           
  




  

  
                        


       




      

         






 
                             
               



















Comfort en gemak

Comfort en gemak

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

  









  


   

         





  

  



    



    







    

    







 

 
























      
  

    

     



  



            

 

  
        

    

         

       

  



  



 







  



       

      




  









 
     



















Kenmerken interieur design

Veiligheid en beveiliging

 









  


Standaard
Let op: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst wanneer de passagiersairbag niet gedeactiveerd is. De veiligste plek voor kinderen is stevig vastgegespt op de
achterbank.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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eenvoudig
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maken.
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FORD
FORD
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PROTECT
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Geniet
van een
van reeks
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Voor een
Voor
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tot 7 jaar
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onschatbare
diensten
diensten
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met Ford
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Protect.
Ford Protect.
Met Ford
Met
eindigt
Ford eindigt
de service
de service
niet wanneer
niet wanneer
u de u de
het meeste
het meeste
uit uw
uitauto
uw auto
– –
showroom
showroom
verlaat.verlaat.
Ford BlueService
Ford BlueService
is ontwikkeld
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uw garantie
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van 2 jaar
vanen
2 geniet
jaar envan
geniet
eenvan een
zolang
zolang
u hem
u hem
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bezit.
om uw om
Forduw
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een optimale
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staat testaat
houden
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gedurende
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de volgende
de volgende
jaren. jaren.
en u te helpen
en u te helpen
het beste
hetuit
beste
uw auto
uit uw
te auto
halente halen Ford Protect
Ford Protect
biedt tal
biedt
van voordelen:
tal van voordelen:
gedurende
gedurende
zijn volledige
zijn volledige
levenscyclus.
levenscyclus.
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tijdsduur
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en kilometers
en kilometers
• Gratis
• wegbijstand
Gratis wegbijstand
in Europa
in Europa
• Aantrekkelijke
• Aantrekkelijke
tarieven
tarieven

• OneCall
• OneCall
– Een telefoonnummer
– Een telefoonnummer
dat u met
dat u met• Dekking
• Dekking
tegen onverwachte
tegen onverwachte
reparatiekosten
reparatiekosten
alle Ford-diensten
alle Ford-diensten
verbindt
verbindt
• Bescherming
• Bescherming
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• Beschermt
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Protect
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voor voor
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km
km 100.000
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slijtage slijtage
tijdig wordt
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–
–
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–
–
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7 jaar bescherming
7 jaar bescherming

Wij raden
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Forduw
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(wat
hetzich
eerst
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Het onderhoud
dient tedient
gebeuren
te gebeuren
bij
bij
een Ford
een
Erkend
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Hersteller
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onderhoudsschema’s
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van Ford.
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*Periodevan
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het model
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motortype.uw
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Ford Erkend
uw Ford Erkend
Hersteller voor
Hersteller
meer informatie.
voor meer informatie.

FORD EDGE Volgende stappen

testrit

Ga langs bij uw Ford-verdeler en rij zelf met de nieuwe Ford Edge. Zoek
een verdeler bij u in de buurt: www.nl.ford.be/SBE/DealerLocator

configureren



Configureer uw nieuwe Ford Edge exact zoals u hem wilt, bepaal
hoeveel hij kost en kijk hoe hij er uitziet op www.nl.ford.be/
BuildandPrice

       



Garantie & Service



          
      
   

bezitten

Zodra u wegrijdt in uw nieuwe auto, zijn we voortdurend
bij u. Ford heeft een groot officieel servicenetwerk om u
te helpen uw auto in de allerbeste conditie te houden.
En wanneer uw nieuwe Ford een herstelling nodig heeft,
is een Ford Erkend Hersteller het beste adres om uw
wagen in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en hem
zo snel mogelijk weer op de weg te brengen.

contact

Mocht uw Ford-verdeler u niet verder kunnen helpen of
indien u rechtstreeks met ons contact wil opnemen, kunt
u terecht op het OneCall nummer 02/700.67.76 of per
e-mail op custfobe@ford.com.

Standaard
Optie, aan extra kost
*Vanaf de afleveringsdatum. Onderworpen aan voorwaarden en bepalingen.

FordPass is een nieuw platform dat u helpt om de
manier waarop u zich verplaatst te herzien. Zoekt parking
dichtbij, omvat voertuiggegevens, verdelerinformatie en
professioneel advies.
Live Traffic toegang is gratis gedurende de eerste 2 jaar
na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC3 met
navigatie, daarna is een abonnement nodig.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: 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 in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.
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