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Protect your F-150 with Genuine Ford Scheduled Maintenance Service.

Ford’s recommended maintenance service schedule is designed to keep your new vehicle in 
optimum operating condition by providing what is needed, when it is needed. Ford and Lincoln 
Mercury Dealerships are the smart choice for service because our technicians know your new 
vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and the parts they 
use are specifically designed to fit your vehicle.
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اجلديدة

2009

تعر�ض ال�سور املبينة يف هذا الكتّيب طرازات خمتارة من هذه ال�ّسيارة. وقد مّت اختيار هذه الطرازات لإعطاء فكرة عامة 

عن ال�سيارة، وقد ت�ستمل على ميزات اأو جتهيزات اختيارّية مل يتّم بال�سرورة طرحها لال�ستعمال يف �سوق ما. اإّن املوا�سفات 

طباعة  عند  �سحيحة  كانت  وقد  لديكم،  املحلية  ال�سوق  يف  املتوفرة  وامليزات  الطرازات  عن  لة  مف�سّ بفكرة  تزّود  الواردة 

تغيري موا�سفات  ولذلك، فهي حتتفظ بحق  امل�ستمر ملنتجاتها.  التطوير  �سيا�سة  تعتمد فورد موتور كومباين  الكتّيب.  هذا 

واألوان الطرازات والتجهيزات امل�سار اإليها يف هذه الن�سرة يف اأّي وقٍت كان. لذلك من ال�سروري مراجعة وكيل فورد املحلي 

لالإطالع على الطرازات املتوفرة للطلب. تعتمد املقارنة على طرازات 2008 من ال�سيارات املناف�سة.

�سدر هذا الكتّيب عن ق�سم عمليات الت�سدير ومبادرات النمّو العاملية لدى فورد موتور كومباين

مّتت الطباعة يف الإمارات العربّية املتحدة

يانة الأ�سلية املجدولة من فورد. قم بحماية �ساحنتك من طراز F-150 مع خدمة ال�سّ

مّت ت�سميم جدول خدمات ال�سيانة الذي تن�سح به فورد لإبقاء �سّيارتك اجلديدة يف حالة الت�سغيل املثلى من خالل توفري 

رورة. تعترب وكالت �سّيارات فورد ولينكولن مريكوري خيار اخلدمة الأكرث ذكاًء، ذلك اأّن التقنّيني  كّل ما يلزم وعند ال�سّ

العاملني لدينا يعرفون خري معرفة �سّيارتك اجلديدة من الداخل واخلارج. ثم اإّنهم يخ�سعون لتدريبات م�ستمّرة من قبل 

ي�سًا ل�سّيارتك. فورد موتور كومباين، كما اأّنهم ي�ستخدمون القطع امل�سّممة خ�سّ

كينغ ران�ض

لريات

بالتينوم
 16B1609FME 2008 جميع احلقوق حمفوظة ل�سركة فورد موتور كومباين ©
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stowable bed extender and cargo management system 

When you need to haul with the tailgate down, the available bed extender 
prevents cargo from sliding out and conveniently folds out of the way. The 

available Cargo Management System helps keep cargo in place.

tailgate and box side steps

An available Tailgate Step with assist handle, and 
available Box Side Steps help ease access to the bed and 
reduce the risk of injury when loading or unloading. 

most choice
F-150 offers a wide variety of choices with up to 7 trim levels, 3 cabs and 4 bed styles. The stunning 
F-150 PLATINUM includes a satin-finish grille surround with chrome mesh inserts and 20" polished 
forged-aluminum wheels. Inside you’ll find luxurious appointments, including heated and cooled 
10-way power front captain’s chairs, satin gloss woodgrain accents and brushed-aluminum trim.

F-150 STX SuperCab 4x4 in Amber Gold Metallic
F-150 LARIAT SuperCrew 4x4 in Royal Red Metallic with 
LARIAT Chrome Package
F-150 XLT SuperCrew 4x4 in Blue Flame Metallic with 
XLT Chrome Package

�ساحنة F-150 طراز STX مبق�سورة �سوبركاب ودفع رباعي بالّلون الذهبي الكهرماين املعدين

�ساحنة F-150 طراز لريات مبق�سورة �سوبر كرو ودفع رباعي بالّلون الأحمر رويال املعدين مع 

جمموعة جتهيزات لريات الكرومية

�ساحنة F-150 طراز XLT �سوبركرو ودفع رباعي بالّلون الأزرق امل�سعلي املعدين وجمموعة 

 XLT ة بطراز التجهيزات الكرومية اخلا�سّ

الأو�سع خيارًا

 F-150 جمموعة متنّوعة للغاية من اخليارات ت�سل اإىل 7 فئات، و3 مق�سورات، و4 اأ�ساليب لل�سندوق. ت�سمل �ساحنة F-150 تقّدم �ساحنة

20 بو�سة. يف الداخل، تنتظرك جتهيزات فخمة،  بطراز بالتينوم �سبكة �ساتينية املظهر مع مل�سات كرومية وعجالت من الألومنيوم قيا�ض 

دة من طراز كابنت والقابلة للتعديل اآليًا بـ10 و�سعيات، والّلم�سات اخل�سبية الّلّماعة ال�ساتينية املظهر والتغليف  مبا فيها املقاعد املدفاأة واملربَّ

بالألومنيوم امل�سقول. 

باب ال�صندوق اخللفي والعتبات اجلانبية 

تتوّفر عتبة يف باب ال�سندوق اخللفي مع مقب�ض 

للتم�ّسك، اإىل جانب عتبات ال�سندوق اجلانبية 

املتوّفرة لت�سهيل الو�سول اإىل اجلزء اخللفي من 

ال�ساحنة والتقليل من خطر الإ�سابة باأّي اأذى عند 

التحميل اأو اإنزال احلمولة.

الوحدة القابلة للطّي لتطويل ال�صندوق ونظام اإدارة احلمولة

عندما حتتاج اإىل حتميل الأغرا�ض مع فتح باب ال�سندوق اخللفي، ت�ساعد وحدة تطويل 

ال�سندوق على منع انزلق احلمولة اإىل اخلارج وهي تطوي ب�سكل مالئم بعد ا�ستعمالها 

وميكن و�سعها جانبًا. من جهته، يحافظ نظام اإدارة احلمولة اخللفية على تثبيت 

الأغرا�ض يف مكانها. 
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F-150 FX4 SuperCrew in Blue Flame Metallic with optional equipment

most capable
A powerful engine and a strong yet lightweight frame give the new F-150 the highest towing 
and hauling capabilities in its class*. A new 6-speed automatic transmission with Tow/Haul 
Mode keeps the engine in the optimum power range while cruising or climbing hills.

*Class is Full-Size Pickups under 3855 kg (8500 lbs.) GVWR. When properly equipped.

trailer tow mirrors**

Available telescoping/folding mirrors provide a 
large viewable area and a second wide-angle mirror 

to help eliminate blind spots.

F-150 workforce: V8 engines

Your choice of a 4.6L V8 engine** with 
248 net horsepower or a 5.4L V8 engine 
with 310 net horsepower will help meet 

your needs for hauling and towing.

**Availability varies by market.

strong and smart

trailer sway control

New Trailer Sway Control is advanced technology that’s standard on 
all ‘09 F-150s. A yaw motion sensor in the AdvanceTrac® with RSC® 
(Roll Stability ControlTM) system can detect trailer sway through 
the motions of the truck. AdvanceTrac can then automatically take 
countermeasures, such as selective wheel braking and reducing 
engine torque, to help maintain control of both the truck and trailer.

Remember that even advanced technology cannot overcome the laws of physics. 
It’s always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for 
the conditions.

V8 العاملة: حمّركات F-150 قّوة �صاحنة

ميكنك الختيار بني حمّرك** V8 �سعة 4.6 لرت الذي ينتج 

قّوة �سافية قدرها 248 ح�سانًا اأو حمّرك V8 �سعة 5.4 لرت 

املتمّيز بقّوة �سافية قدرها 310 ح�سانًا مل�ساعدتك على تلبية 

ة بال�سحب. احتياجاتك اخلا�سّ

**يختلف التوّفر تبعًا لل�سوق.

�ساحنة F-150 طراز FX4 مبق�سورة �سوبركرو بالّلون الأزرق امل�سعلي املعدين مع جتهيزات اختيارية

قوّية وذكية

مرايا جانبية لروؤية املقطورة**

ت�سمح املرايا املتوّفرة القابلة للتعديل والطّي بروؤية نطاق وا�سع اإىل 

جانب مراآة اأخرى عري�سة الزاوية ت�سمح بروؤية النواحي اخللفية 

غري املرئية.

الأكرث قدرًة

تكت�سب �ساحنة F-150 قدرات ال�سحب الأكرث تفّوقًا يف فئتها* بف�سل حمّركها اجلّبار وقاعدتها املتينة واخلفيفة يف اآن معًا. كما 

ي�ساعد نظام نقل احلركة الأوتوماتيكي اجلديد ال�سدا�سّي ال�سرعات واملزّود مبيزة ال�سحب والقطر يف املحافظة على اأداء املحّرك 

الفائق القّوة خالل القيادة العادية اأو ت�سّلق التالل.

*اإّن الفئة هي �ساحنات البيك اأب الكبرية بوزن اإجمايل ل يتخّطى 3855 كلغ )8500 رطل(. عند جتهيزها بال�سكل املنا�سب.

نظام التحّكم بانحراف املقطورة

ي�سّكل نظام التحّكم مبيالن املقطورة تقنيًة جديدة متوّفرة قيا�سيًا يف كافة طرازات �ساحنة 

®AdvanceTrac مع 
F-150 للعام 2009. ميكن جلهاز ا�ست�سعار زاوية النعراج يف نظام 

®Roll Stability Control™( RSC( الك�سف عن 
ميزة التحّكم بامليالن �سّد التدهور 

انحراف املقطورة من خالل حتّركات ال�ساحنة. ومن ثّم ميكن لنظام AdvanceTrac اّتخاذ 

ة، مثل الفرملة النتقائية للعجالت والتخفي�ض من عزم دوران املحّرك، مل�ساعدة  تدابري معاجلجِ

ال�سائق يف ال�سيطرة على �سري ال�ساحنة واملقطورة على حّد �سواء.

تذّكر دائمًا اأّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ل ت�ستطيع التغّلب على قوانني الفيزياء. وبالتايل، من املحتمل 

دائمًا اأن يفقد ال�سائق ال�سيطرة على ال�سيارة نتيجة لأداء غري مالئم للظروف.
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tough luxury

trailer brake controller

The available Trailer Brake Controller uses 
braking input, vehicle speed, and information 

from the vehicle’s Anti-lock Brake System 
(ABS) to balance the performance of the truck 

brakes and electric trailer brakes.

smart safety

Dual-stage driver and outboard-
front-passenger airbags, front-seat 

side airbags and the Safety Canopy® 
System with side-curtain airbags help 

provide a cocoon of protection.

more smart features
A flat loadfloor, 60/40 split flip-up rear seat sections and ample 
leg room make F-150 SuperCrew the ideal vehicle when your 
needs include people and cargo. A long list of amenities includes 
available Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control 
and a SONY® audio system.

New FX4 SuperCrew interior shown with standard flat loadfloor and optional equipment

املزيد من املّيزات الذكّية 

بن�سبة  واملوّزع  للرفع  القابل  اخللفي  املقعد  واأق�سام  امل�سّطحة،  التحميل  اأر�سية  بف�سل 

60/40، وحّيز ال�ساقني الف�سيح، تعترب �ساحنة F-150 مبق�سورة �سوبركرو املركبة املثالية 

مّيزات  من  طويلة  لئحة  تتوّفر  كما  واحلمولة.  الرّكاب  نقل  اإىل  احلاجة  تدعوك  عندما 

الراحة واملالءمة ت�سمل ال�سبط الإلكرتوين التلقائي لدرجة احلرارة ثنائي املناطق ونظام 

®SONY ال�سوتي.

مق�سورة �سوبركرو الداخلية اجلديدة لطراز FX4 مبّينة مع اأر�سية حتميل م�سّطحة وجتهيزات اختيارية

نظام التحّكم مبكابح املقطورة

ي�ستخدم النظام املتوّفر للتحّكم مبكابح املقطورة اأداء الفرملة، 

و�سرعة ال�ساحنة، ومعلومات من نظام الفرامل املانع لالنغالق 

ABS، من اأجل موازنة اأداء فرامل ال�ساحنة والفرامل 
ة باملقطورة. الكهربائية اخلا�سّ

فخامة �سلبة

ال�صالمة الذكّية

وهي ت�سمل الو�سائد الهوائية العاملة على مرحلتني 

لل�سائق والراكب الأمامي اجلانبي، والو�سائد  

الهوائية اجلانبية للمقاعد الأمامية، ونظام  

®Safety Canopy لل�سالمة مع �ستائر  

هوائية، وذلك بهدف خلق بيئة اآمنة وحممّية.
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series highlights
Each series includes the standard equipment of the previous series, except where 
additions/exceptions are noted. Vehicles shown may contain optional equipment.

xl

Argent-painted front and rear bumpers • Black bar-style grille with Black grille surround • Black front bumper 
upper fascia • Black manual sideview mirrors (Regular Cab and SuperCab) • Black power sideview mirrors 
(SuperCrew) • 17" grey styled-steel wheels • Solar-tinted glass with fixed rear window • Air conditioning 
• Tachometer • AM/FM stereo with single-CD player and auxiliary audio input jack (SuperCrew) • Driver information 
display • Visors with driver-side map strap and passenger-side mirror • Urethane steering wheel • Black vinyl floor 
covering (Regular Cab and SuperCab) • Color-coordinated carpet and floor mats (SuperCrew) • Vinyl 40/20/40 split 
front seat • Tire Pressure Monitoring System* • Display center • Rear vinyl 60/40 split flip-up seat (SuperCab and 
SuperCrew) • Power windows and door locks (SuperCrew) • Rear cupholders (SuperCab and SuperCrew)

stx

Body-color front and rear step bumpers, grille surround and front bumper upper fascia • 17" machined-aluminum 
wheels • Cloth 40/20/40 split front seat with driver manual lumbar • Rear cloth 60/40 split flip-up seat (SuperCab)

xlt

Chrome front and rear step bumpers • Chrome bar-style grille with chrome surround • Remote keyless-entry 
system* • Power sideview mirrors • 17" machined-aluminum wheels with painted accents • Autolamp • Power 
accessory delay • Color-coordinated carpet and floor mats • Cruise control • Color-coordinated steering wheel 
• Visors with covered mirrors • Power windows, including 2nd-row on SuperCab and SuperCrew • Power door locks 
• Outside temperature and compass display • Overhead console (SuperCab and SuperCrew) • Premium cloth 
40/20/40 split front seat • Premium cloth 60/40 split flip-up rear seat (SuperCab and SuperCrew) • Fixed rear window 
with privacy tint*

fx4

FX4 OFF-ROAD decals • Color-coordinated front and rear step bumpers • Black bar-style grille with body-color 
surround • Fog lamps • Sterling Grey wheel-lip moldings • SecuriCodeTM keyless-entry keypad • Electronic Shift-
On-the-Fly (ESOF) transfer case • Electronic locking rear axle • Skid plates – 2 steel (front crossmember and transfer 
case), 1 composite (fuel tank) • Black leather-wrapped steering wheel • Black rubber off-road floor mats • Sport cloth 
40/20/40 split front seat with driver and outboard-front-passenger manual lumbar • 6-way power driver seat

   *Availability varies by market.
  ** Driving while distracted can result in loss of vehicle control. Only 

use mobile phones and other devices, even with voice commands, 
when it is safe to do so.

 

series highlights
Each series includes the standard equipment of the previous series, except where 
additions/exceptions are noted. Vehicles shown may contain optional equipment.

lariat

Chrome front/rear step bumpers and color-coordinated wheel-lip moldings (with monotone paint) • Pueblo Gold 
front/rear step bumpers and wheel-lip moldings (with two-tone paint) • Chrome 2-bar grille with Silver-painted 
mesh insert • Body-color door handles • Power, heated sideview mirrors with turn-signal indictors, auto-
dimming driver-side feature and memory • Lighted, covered visor vanity mirrors • Dual-zone Electronic Automatic 
Temperature Control (DEATC) • Ford SYNC®** • Color-coordinated carpeted floor mats • Message center with trip 
computer • Color-coordinated, leather-wrapped steering wheel with secondary audio and climate controls • Power-
adjustable pedals with memory • Leather-trimmed 10-way power, heated 40/20/40 split front seats • Memory 
driver seat • Auto-dimming rearview mirror

king ranch®

Two-tone paint with Pueblo Gold lower accent color • Pueblo Gold front/rear bumpers and wheel-lip moldings 
• Unique KING RANCH badges • 20" 6-spoke Jewel Gold painted-aluminum wheels (4x2) • 18" 7-spoke cast-
aluminum wheels (4x4) • KING RANCH logo wheel ornaments • Color-coordinated box top and tailgate moldings; 
color-coordinated platform running boards; 2-bar grille with chrome surround and color-coordinated mesh • Reverse 
Sensing System • Rear View Camera • AM/FM stereo/6-disc in-dash CD changer with MP3 capability and speed- 
compensated volume control • Chrome-capped, power-folding, heated sideview mirrors with memory, turn-signal 
indicators, security approach lamps and auto-dimming driver-side feature • Unique KING RANCH logo floor mats 
• Chaparral leather-trimmed 10-way power, heated and cooled front captain’s chairs • Front flow-through console 
with Chaparral leather-trimmed lid and floor shifter • Chaparral leather-trimmed 60/40 split flip-up rear bench with 
folding armrest • Chaparral leather-wrapped steering wheel • Woodgrain-style interior trim (SuperCrew only)

platinum*

Satin-finish grille surround with chrome mesh inserts • Chrome exhaust tip • Chrome front tow hooks (4x4) 
• High-gloss Black B-pillar appliqué • Bright bodyside accent moldings • Satin-finish tailgate appliqué • PLATINUM 
badges • 20" polished forged-aluminum wheels • Body-color front/rear bumpers and wheel-lip moldings • Chrome 
door handles • Power-deployable running boards • Reverse Sensing System • Rear View Camera • Chrome-
capped, power-folding, heated sideview mirrors with memory, turn-signal indicators, security approach lamps and 
auto-dimming driver-side feature • 10-way power, heated and cooled front captain's chairs • Front flow-through 
center console with unique leather-trimmed lid and floor shifter • Unique leather-trimmed 60/40 split flip-up rear 
bench with folding armrest • Unique leather-wrapped steering wheel with power tilt column and memory • Unique 
brushed-aluminum appliqué on center panel and console • Unique scuff plates and instrument cluster face 
• AM/FM stereo/6-disc in-dash CD changer with MP3 capability and speed-compensated volume control • Sun 
visors with covered illuminated mirrors • Rain-sensing windshield wipers

الطرازات خ�صائ�ص  اأبرز 

يتمّيز كّل طراز بالتجهيزات القيا�سية للطرازات ال�سابقة، اإّل عندما يتّم ذكر الإ�سافات/

ال�ستثناءات. قد حتتوي ال�ساحنات املبّينة على جتهيزات اختيارية.

الريات

م�سّدات اأمامية وخلفية كرومية مزّودة بعتبة واأفاريز للعجالت بلون متنا�سق مع ال�ساحنة )مع الطالء الأحادي الّلون( • م�سّدات 

اأمامية وخلفية مزّودة بعتبة واأفاريز للعجالت بالّلون الذهبي بويبلو )مع الطالء املزدوج الّلون( • �سبكة من الكروم موؤّلفة من ق�سيبني 

مع مل�سات ف�سّية يف املنخل • مقاب�ض لالأبواب بلون ال�ساحنة • مرايا جانبية مدفاأة واآلية مع م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف، وميزة التعتيم 

التلقائي جلهة ال�سائق وذاكرة • مرايا زينية ُم�ساءة ومزّودة بغطاء يف حاجبي ال�سم�ض • �سبط اإلكرتوين تلقائي لدرجة احلرارة 

ثنائي املناطق DEATC • نظام املزامنة من فورد **®Ford SYNC • فر�ض لالأر�سية مع �سّجاد متنا�سق الّلون • مركز للر�سائل 

مع كمبيوتر ملعلومات الرحالت • عجلة قيادة مغّلفة باجللد ومتنا�سقة مع لون املق�سورة، مزّودة باأزرار �سبط ثانوية لنظام ال�سوت 

واأخرى للتحّكم باملناخ • دّوا�سات قابلة للتعديل اآليًا مع ذاكرة • مقاعد اأمامية مدفاأة مك�سّوة باجللد وقابلة للتعديل اآليًا بـ10 و�سعيات 

وموّزعة بن�سبة 40/20/40 • ذاكرة حلفظ و�سعيات مقعد ال�سائق • مراآة للروؤية اخللفية تلقائية التعتيم

 king ranch® كينج ران�ص

طالء مزدوج الّلون مع الّلون الذهبي بويبلو يف اجلزء ال�سفلي من الهيكل • م�سّدات اأمامية وخلفية واأفاريز للعجالت بالّلون الذهبي بويبلو 
 

• �سعارات KING RANCH الفريدة • عجالت من الألومنيوم املطلي بالذهبي الّلماع قيا�ض 20 بو�سة بـ6 �سعاعات )2X4( • عجالت 
من الألومنيوم امل�سبوب قيا�ض 18 بو�سة بـ7 �سعاعات )4X4( • عجالت مزّينة ب�سعار KING RANCH • غطاء لل�سندوق و�سفائح بلون 

متنا�سق مع ال�ساحنة؛ عتبات بلون متنا�سق مع ال�ساحنة؛ �سبكة موؤّلفة من ق�سيبني مع اإطار من الكروم ومنخل بلون متنا�سق معها • نظام 

ا�ست�سعار عند الرجوع للخلف • كامريا للروؤية اخللفية • �سترييو AM/FM مع مبّدل لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة املركزية مع قدرة على 

ت�سغيل ملفات MP3 و�سبط م�ستوى ال�سوت مع التعوي�ض عن الت�سوي�ض الناجم عن ال�سرعة • مرايا جانبية مدفاأة وقابلة للطي اآليًا مع غطاء 

من الكروم وذاكرة، وم�سابيح تاأ�سري لالنعطاف، وم�سابيح لالإ�ساءة اجلانبية وميزة التعتيم التلقائي جلهة ال�سائق • فر�ض لالأر�سية يحمل 

�سعار KING RANCH املمّيز • مقاعد مدفاأة ومرّبدة من طراز كابنت مك�سّوة بجلد بّني �سابارال وقابلة للتعديل اآليا بـ10 و�سعيات • كون�سول 

اأمامي ان�سيابي مع غطاء وناقل �سرعة مغّلفني بجلد بّني �سابارال • مقعد خلفي طويل مك�سّو بجلد بّني �سابارال قابل للرفع وموّزع بن�سبة60/40 

مع متكاأ للذراع قابل للطّي • عجلة قيادة مغّلفة بجلد بّني �سابارال • ك�سوة داخلية باأ�سلوب النق�ض اخل�سبي )�سوبركرو فقط( 

بالتينوم*

�سبكة �ساتينية املظهر مع مل�سات كرومية • خمرج من الكروم للعادم • م�سابك لل�سحب اأمامية من الكروم )4X4( • العار�سة B بارزة 

بلونها الأ�سود الّلماع • �سفائح جانبية ملّاعة • باب ال�سندوق اخللفي مبظهر �ساتيني • �سعارات PLATINUM • عجالت من الألومنيوم 

ل بالتطريق قيا�ض 20 بو�سة • م�سّدات اأمامية وخلفية واأفاريز للعجالت بلون ال�ساحنة • مقاب�ض لالأبواب من الكروم  • عتبات  امل�سكَّ

جانبية قابلة للفتح اآليًا • نظام ا�ست�سعار عند الرجوع للخلف • كامريا للروؤية اخللفية • مرايا جانبية مدفاأة وقابلة للطي اآليًا مع غطاء من 

الكروم وذاكرة، وم�سابيح تاأ�سري لالنعطاف، وم�سابيح لالإ�ساءة اجلانبية وميزة التعتيم التلقائي جلهة ال�سائق • مقاعد اأمامية مدفاأة 

ومرّبدة من طراز كابنت قابلة للتعديل اآليا بـ10 و�سعيات • كون�سول اأمامي ان�سيابي مع غطاء وناقل �سرعة ممّيزين مغّلفني باجللد • مقعد 

خلفي طويل مك�سّو باجللد قابل للرفع وموّزع بن�سبة60/40 مع متكاأ للذراع قابل للطّي • عجلة قيادة ممّيزة مغّلفة باجللد مع عمود قابل 

لالإمالة عموديًا اآليًا وذاكرة • اّللوحة املركزية والكون�سول مزّينان بالألومنيوم امل�سقول املمّيز • لوحات ممّيزة لعتبات ال�سعود وواجهة 

فريدة للوحة العّدادات وموؤ�سرات القيادة • �سترييو AM/FM مع مبّدل لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة املركزية مع قدرة على 

ت�سغيل ملفات MP3  و�سبط م�ستوى ال�سوت مع التعوي�ض عن الت�سوي�ض الناجم عن ال�سرعة • حاجبان لل�سم�ض مع مرايا مزّودة بغطاء 

وم�ساءة • م�ساحات للزجاج الأمامي متح�ّس�سة للمطر

الطرازات خ�صائ�ص  اأبرز 

يتمّيز كّل طراز بالتجهيزات القيا�سية للطرازات ال�سابقة، اإّل عندما يتّم ذكر الإ�سافات/

ال�ستثناءات. قد حتتوي ال�ساحنات املبّينة على جتهيزات اختيارية.

xl

م�سّدات اأمامية وخلفية مطلّية بالّلون الف�سّي • �سبكة �سوداء موؤّلفة من ق�سبان اأفقية واإطار بالّلون الأ�سود • واجهة علوية �سوداء للم�سد 

ّالأمامي • مرايا جانبية �سوداء يدوية )ريجولركاب العادية و�سوبركاب( • مرايا جانبية �سوداء تعمل اآليًا )�سوبركرو( • عجالت 

من الفولذ املنقو�ض بالّلون الرمادي قيا�ض 17 بو�سة • زجاج معّتم مع زجاج خلفي مثّبت • تكييف للهواء • عّداد ل�سرعة دوران 

املحّرك )تاكومرت( • �سترييو AM/FM مع م�سّغل قر�ض CD واحد ومنفذ اإدخال �سوتي اإ�سايف )�سوبركرو( • عر�ض معلومات 

لل�سائق • حاجبا لل�سم�ض مع رباط للخريطة، ومراآة جلهة الراكب الأمامي • عجلة قيادة مطلّية باليوريثان • تغطية من الفينيل الأ�سود 

لالأر�سية )ريجولكاب العادية و�سوبركاب( • �سّجاد وفر�ض لالأر�سية بلون متنا�سق )�سوبركرو( • مقاعد اأمامية من الفينيل موّزعة 

بن�سبة 40/20/40 • نظام مراقبة �سغط الإطارات* • مركز للعر�ض • مقعد خلفي من الفينيل قابل للرفع وموّزع بن�سبة 60/40 

)�سوبركاب و�سوبركرو( • اإقفال اآيل لالأبواب والنوافذ )�سوبركرو( • حامالت لالأكواب )�سوبركاب و�سوبركرو(

stx

امل�سّدات الأمامية واخللفية املزّودة بعتبة، واإطار ال�سبكة والواجهة العلوية للم�سّد الأمامي بلون ال�ساحنة • عجالت من الألومنيوم 

امل�سغول قيا�ض 17 بو�سة • مقعد اأمامي من القما�ض قابل للتوزيع بن�سبة 40/20/40 مع م�سند يدوي لأ�سفل الظهر • مقعد خلفي 

من القما�ض قابل للرفع وموّزع بن�سبة60/40 )�سوبركاب(

xlt

م�سّدات اأمامية وخلفية مزّودة بعتبة من الكروم • �سبكة موؤّلفة من ق�سبان عمودية واإطار من الكروم • نظام الفتح والإقفال 

عن بعد بدون مفتاح* • مرايا جانبية اآلية • عجالت من الألومنيوم امل�سغول قيا�ض 17 بو�سة مع مل�سات مطلّية • ميزة اإ�ساءة 

امل�سابيح تلقائيًا عندما يخفت �سوء النهار • ميزة تاأخري اإيقاف الوظائف الآلية • �سّجاد وفر�ض لالأر�سية بلون متنا�سق • حتّكم 

تلقائي بال�سرعة • عجلة قيادة بلون متنا�سق مع املق�سورة • حاجبان لل�سم�ض مع مرايا مغّطاة • نوافذ اآلية  مبا يف ذلك ال�سّف 

الثاين يف طرازي �سوبركاب و�سوبركرو • اإقفال اآيل لالأبواب • عر�ض للحرارة اخلارجية والبو�سلة • كون�سول علوي )�سوبر كاب 

و�سوبركرو( • مقعد اأمامي من القما�ض الفاخر وموّزع بن�سبة 40/20/40 • مقعد خلفي من القما�ض الفاخر قابل للرفع وموّزع 

بن�سبة 60/40 )�سوبركاب و�سوبركرو( • نافذة خلفية مثّبتة مع زجاج معّتم للخ�سو�سية*

fx4

�سعار ل�سق FX4 OFF-ROAD • م�سّدات اأمامية وخلفية مزّودة بعتبة بلون متنا�سق • �سبكة موؤّلفة من ق�سبان عمودية �سوداء مع اإطار بلون 

ال�ساحنة • م�سابيح لل�سباب • اأفاريز للعجالت بالّلون الرمادي الف�سّي • لوحة ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح • نظام اإلكرتوين لالنتقال 

بني الدفع 2x2 و 4x4  عند �سرعة معّينة ESOF • حمور خلفي اإلكرتوين قابل لالإقفال • �سفائح �سفلية واقية – 2 فولذية )قطعة معرت�سة اأمامية 

وعلبة التبديل(، 1 من مزيج )خّزان الوقود( • عجلة قيادة مغّلفة باجللد الأ�سود • فر�ٌض من املطاط الأ�سود لالأر�سية للطرقات الوعرة • مقعد 

اأمامي ريا�سي من القما�ض موّزع بن�سبة 40/20/40 مع تعديل يدوي مل�سند اأ�سفل الظهر لل�سائق والراكب الأمامي • مقعد لل�سائق يعّدل اآليًا بـ6 و�سعيات

     *يختلف التوّفر تبعًا لل�سوق.
  **  قد توؤّدي القيادة واأنت �سارد الذهن اإىل فقدانك ال�سيطرة على ال�سيارة. ل 

ت�ستعمل اأجهزة الهاتف النقالة اأو اأجهزة اأخرى، حّتى ولو بوا�سطة الأوامر 

ال�سوتّية، اإّل عندما يكون ا�ستعمالها اآمنًا.
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series-specific features
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mechanical

4.6L V8 with 4-speed automatic overdrive transmission*   

5.4L 3-valve V8 with 6-speed automatic overdrive  transmission and 
Tow/Haul Mode (XL Regular Cab and SuperCab only)    

Axle – Limited-slip rear    

Axle – Electronic locking rear 

Axle upgrade   

Trailer Brake Controller (requires fog lamps; XL requires XL Décor Group)     

17" grey styled-steel wheels 

17" machined-aluminum wheels 

17" machined-aluminum wheels with painted accents   

18" bright-aluminum wheels* 

18" chrome-clad aluminum wheels (included with XLT and LARIAT 
Chrome Packages)*  

18" machined cast-aluminum wheels 

18" 7-spoke aluminum wheels with KING RANCH ® painted accents 
(included with KING RANCH Package)* 

20" chrome-clad aluminum wheels (requires XLT or LARIAT Chrome 
Package and 5.4L V8)*  

20" 6-spoke machined-aluminum wheels; includes Sport-tuned shocks 
(not available with SuperCab 133" WB)*  

20" polished forged-aluminum wheels (included with PLATINUM Package)* 

20" Jewel Gold painted-aluminum wheels (requires KING RANCH 
Package)* 

P255/65R17D all-season BSW tires     

LT245/70R17D all-terrain BSW tires (5) – 4x4 (not available on Regular 
Cab 126" WB)* 

LT275/65R18C all-terrain OWL tires (4) – 4x4 (XLT requires XLT Chrome 
Package)*   

P275/55R20 all-season OWL tires (4) – 4x2 (SuperCab and SuperCrew; 
XLT requires XLT Chrome Package and 5.4L V8)*   

4x4 exclusives

Electronic Shift-On-the-Fly (ESOF) (standard on XL and XLT SuperCrew, 
and with Flareside box)     

Mechanical Shift-On-the-Fly (MSOF) (Regular Cab and SuperCab)   

Skid plates    

Tow hooks – Front     

seating

Front seat – Vinyl 40/20/40 split 

Front seat – Cloth 40/20/40 split with driver manual lumbar  

Front seat – Premium cloth 40/20/40 split with driver manual lumbar 

Front seat – Sport cloth 40/20/40 split with driver and outboard-front-
passenger manual lumbar 

Front seat – Leather-trimmed 40/20/40 split with driver and outboard-
front-passenger manual lumbar 

Front captain’s chairs – Cloth with center console and manual lumbar 
(4x4 requires Electronic Shift-On-the-Fly; SuperCab and SuperCrew)  

Front captain’s chairs – Premium cloth with center console and driver 
and outboard-front-passenger manual lumbar (SuperCab and SuperCrew 
only; SuperCab 4x4 requires ESOF)



Front captain’s chairs – Sport cloth with console and floor shifter 

Front captain’s chairs – Sport leather-trimmed with console and floor 
shifter (requires power driver seat) 

Front captain’s chairs – Leather-trimmed 10-way power, heated and 
cooled driver and front-passenger seats with console and floor shifter 

Power driver seat (SuperCab and SuperCrew only)  

series-specific features
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interior

Air conditioning    

Air conditioning – Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control 

Cruise control (Fleet only on XL)     

6-disc in-dash CD changer with MP3 capability, auxiliary audio input 
jack, speed-compensated volume control and information display with 
compass

   

SONY® 6-disc in-dash CD changer with MP3 capability, auxiliary audio 
input jack, speed-compensated volume control and information display 
with compass (requires Power Equipment Group on STX; not available 
with captain’s chairs on STX or XLT)

   

Ford SYNC® (restrictions apply, see dealer for details)     

Message center/trip computer 

Power-adjustable brake and accelerator pedals (not available on XL 
SuperCrew; requires ESOF)    

Power door locks with remote keyless-entry system*   

Power moonroof – Includes mini-overhead console with storage 
(SuperCab and SuperCrew only)   

Rear View Camera (requires Reverse Sensing System; not available 
with Flareside box)   

exterior

5.5' box – Styleside (SuperCab)    

5.5' box – Styleside (SuperCrew)    

6.5' box – Flareside (Regular Cab)*  

6.5' box – Flareside (SuperCab)*   

6.5' box – Flareside (SuperCrew)*  

6.5' box – Styleside (Regular Cab)   

6.5' box – Styleside (SuperCab)     

6.5' box – Styleside (SuperCrew)    

8' box – Styleside (Regular Cab)  

Box Side Steps (6.5' or 8.0' Styleside box only)     

Cargo Management System – Includes 2 side rails and 4 tie-down cleats 
(6.5' Styleside)     

Cargo Management System Accessory – Pickup box divider with 2 tie-
down cleats**     

Cargo Management System Accessory – Pickup box front header bar**     

Cargo Management System Accessory – Pickup box load bars (2)**     

Fog lamps (Regular Cab and SuperCab; XL requires XL Décor Group)     

Reverse Sensing System   

Running boards – Black platform (XL SuperCrew, XLT SuperCab and 
SuperCrew)   

Running boards – 4" polished stainless steel tubular (STX and XLT 
Regular Cab only)    

Running boards – 5" chrome tubular (SuperCab and SuperCrew only)    

SecuriCodeTM keyless-entry keypad   

Sideview mirrors – Manual glass/telescoping trailer tow* 

Sideview mirrors – Power, heated glass/manual telescoping trailer tow 
with integrated turn-signal indicators and security approach lamps*   

Sideview mirrors – Power, heated glass/manual telescoping trailer tow 
with integrated turn-signal indicators, body-color caps, memory and 
security approach lamps (FX4 requires FX4 Luxury Package)*

 

Stowable bed extender (not available with Flareside)     

Tailgate Step (not available with Flareside)     

  *Availability varies by market.
**Restrictions apply. See dealer for details.
     SONY is a registered trademark of SONY Corporation.

 Standard     Optional  Select Availability

بالطرازات ة  اخلا�صّ املّيزات 

التجهيزات الداخلية

تكييف للهواء

تكييف للهواء - �سبط اإلكرتوين تلقائي لدرجة احلرارة ثنائي املناطق

)XL حتّكم تلقائي بال�سرعة )لالأ�ساطيل فقط يف طراز

مبّدل لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة املركزية مع قدرة على ت�سغيل ملفات 

MP3، ومنفذ اإدخال �سوتي اإ�سايف، حتّكم مب�ستوى ال�سوت مع التعوي�ض عن 
الت�سوي�ض الناجم عن ال�سرعة وعر�ض للمعلومات مع بو�سلة

مبّدل ®SONY لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة املركزية مع قدرة على ت�سغيل 

ملفات MP3، ومنفذ اإدخال �سوتي اإ�سايف، حتّكم مب�ستوى ال�سوت مع التعوي�ض 

عن الت�سوي�ض الناجم عن ال�سرعة وعر�ض للمعلومات مع بو�سلة )يتطّلب جمموعة 

)XLT اأو STX غري متوّفر مع املقاعد من طراز كابنت يف ،STX التجهيزات الآلية يف

نظام املزامنة ®SYNC من فورد )هناك قيوٌد مطّبقة، راجع الوكيل للمزيد من التفا�سيل(

مركز للر�سائل/كمبيوتر ملعلومات الرحلة

دّوا�ستا الوقود والفرامل قابلتان للتعديل اآليًا )غري متوّفرتان يف XL �سوبركرو، 

)ESOF تتطّلبان النظام الإلكرتوين

اإقفال اآيل لالأبواب مع نظام الفتح والإقفال عن بعد بدون مفتاح*

فتحة �سقف اآلية – ت�سمل كون�سول علوي �سغري مع حّيز للتخزين )�سوبركاب 

و�سوبركرو فقط(

كامريا للروؤية اخللفية )تتطّلب نظام ا�ست�سعار عند الرجوع للخلف؛ غري متوّفرة 

مع �سندوق فلري�سايد(

التجهيزات اخلارجية

�سندوق قيا�ض 5.5 قدم – �ستايل �سايد )�سوبركاب(

�سندوق قيا�ض 5.5 قدم – �ستايل �سايد )�سوبركرو(

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – فلري�سايد )ريجولركاب(*

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – فلري�سايد )�سوبركاب(*

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – فلري�سايد )�سوبركرو(*

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – �ستايل �سايد )ريجولركاب(  

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – �ستايل �سايد )�سوبركاب(

�سندوق قيا�ض 6.5 قدم – �ستايل �سايد )�سوبركرو(

�سندوق قيا�ض 8 قدم –�ستايل �سايد )ريجولركاب(

العتبات اجلانبية لل�سندوق – �ستايل �سايد قيا�ض 6.5 اأو 8.0 قدم فقط(

نظام اإدارة احلمولة اخللفية – ي�سمل �سّكتني جانبيتني و4 اأوتاد للتثبيت 

)�ستايل �سايد قيا�ض 6.5 قدم(

اأك�س�سوار نظام اإدارة احلمولة اخللفية – مق�ّسم مع وتدين للتثبيت ل�سندوق 

البيك اأب **

اأك�س�سوار نظام اإدارة احلمولة اخللفية – عمود علوي اأمامي ل�سندوق البيك اأب** 

اأك�س�سوار نظام اإدارة احلمولة اخللفية – عمودان للتحميل ل�سندوق البيك اأب)2(**

)XL جمموعة ديكور XL م�سابيح لل�سباب )ريجولركاب و�سوبركاب؛ يتطّلب طراز

نظام ال�ست�سعار عند الرجوع للخلف

عتبات جانبية – م�ستطيلة �سوداء )طراز XL �سوبركرو، وXLT �سوبركاب 

و�سوبركرو(

 STX عتبات جانبية – اأنبوبية من الفولذ املقاوم لل�سداأ بقطر 4 بو�سات )طراز

وXLT ريجولركاب فقط(

عتبات جانبية – اأنبوبية من الكروم  بقطر 5 بو�سات )�سوبركاب و�سوبركرو فقط(

لوحة ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح

املرايا اجلانبية – زجاج يدوي/ قابلة للتعديل لروؤية املقطورة*

املرايا اجلانبية – زجاج مدّفاأ، اآيل/قابلة للتعديل يدويًا لروؤية املقطورة مع 

م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف وم�سابيح لالإ�ساءة اجلانبية*

املرايا اجلانبية - زجاج مدّفاأ، اآيل/قابلة للتعديل يدويًا لروؤية املقطورة مع 

م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف، واأغطية بلون ال�ساحنة، وذاكرة، وم�سابيح لالإ�ساءة 

اجلانبية )FX4 يتطّلب جمموعة جتهيزات FX4 الفاخرة(*

وحدة قابلة للطّي لتطويل ال�سندوق اخللفي )غري متوّفرة مع طرازات فلري�سايد(

عتبة لباب ال�سندوق اخللفي )غري متوّفرة مع طرازات فلري�سايد(

    *يختلف التوّفر تبعًا لل�سوق.

  **هناك قيوٌد مطّبقة. راجع الوكيل للمزيد من التفا�سيل.

.SONY Corporation هي عالمة جتارية م�سّجلة ل�سركة SONY اإّن      

 قيا�سية     اختيارية  توّفر حمدود
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بالطرازات ة  اخلا�صّ املّيزات 

التجهيزات امليكانيكية

حمّرك V8 �سعة 4.6 لرت مع نظام نقل حركة اأوتوماتيكي مع ميزة الأوفردرايف*

حمّرك V8 ثالثي ال�سّمامات �سعة 5.4 لرت مع نظام نقل حركة اأوتوماتيكي بـ6 

�سرعات وو�سع ال�سحب )XL ريجولركاب و�سوبركاب فقط(

املحور – خلفي حمدود النزلق

املحور – خلفي اإلكرتوين قابل لالإقفال

ترقية املحور

)XL يتطّلب جمموعة ديكور XL حتّكم بانحراف املقطورة )يتطّلب م�سابيح لل�سباب؛

عجالت من الفولذ املنقو�ض بالّلون الرمادي قيا�ض 17 بو�سة

عجالت من الألومنيوم امل�سغول قيا�ض 17 بو�سة

عجالت من الألومنيوم امل�سغول قيا�ض 17 بو�سة مع مل�سات مطلّية

عجالت من الألومنيوم الّلماع قيا�ض 18 بو�سة*

عجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 18 بو�سة )مع جمموعة التجهيزات 

الكرومية يف XLT ولريات(*

عجالت من الألومنيوم امل�سبوب امل�سغول قيا�ض 18 بو�سة

ة  عجالت من الألومنيوم قيا�ض 18 بو�سة بـ7 �سعاعات مع مل�سات مطلّية خا�سّ

*)KING RANCH مع جمموعة جتهيزات( KING RANCH® مبجموعة

عجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 20 بو�سة )تتطّلب جمموعة 

التجهيزات الكرومية وحمّرك V8 �سعة 5.4 لرت يف XLT اأو لريات(*

ات م�سبوطة  عجالت من الألومنيوم امل�سغول قيا�ض 20 بو�سة بـ6 �سعاعات؛ ت�سمل ممت�سّ

لالأداء الريا�سي )غري متوّفرة مع �سوبركاب بقاعدة عجالت قيا�ض 133 بو�سة(*

*)PLATINUM عجالت األومنيوم م�سّكل بالتطريق وم�سقول 20 بو�سة )مع جتهيزات

 KING عجالت من الألومنيوم املطلّي بالذهبّي الّلماع )يتطّلب جمموعة جتهيزات

*)RANCH

اإطارات BSW من نوع P255/65R17D لكافة املوا�سم

اإطارات BSW من نوع LT245/70R17D لكافة املوا�سم )5( – 4X4 )غري 

متوّفرة يف طرازات ريجولركاب بقاعدة عجالت قيا�ض 126 بو�سة(*

 XLT( 4X4 - )4( لكافة املوا�سم LT275/65R18C من نوع OWL اإطارات

يتطّلب جمموعة جتهيزات XLT الكرومية(*

اإطارات OWL من نوع P275/55R20 لكافة املوا�سم )4( - 4X2 )�سوبركاب 

و�سوبركرو؛ XLT يتطّلب جمموعة جتهيزات XLT الكرومية وحمّرك V8 �سعة 5.4 لرت(*

   4X4 التجهيزات احل�صرية لطرازات

 ESOF نظام اإلكرتوين لالنتقال بني الدفع الثنائي والرباعي عند �سرعة معّينة

)قيا�سي يف XL وXLT مب�سورة �سوبركرو، ومع �سندوق فلري�سايد(

MSOF نظام ميكانيكي لالنتقال بني الدفع الثنائي والرباعي عند �سرعة معّينة

�سفائح �سفلية واقية

م�سابك لل�سحب – اأمامية

املقاعد

املقعد الأمامي – من الفينيل موّزع بن�سبة 40/20/40 

املقعد الأمامي – من القما�ض موّزع 40/20/40 مع م�سند يعّدل يدويًا لأ�سفل ظهر ال�سائق

املقعد الأمامي – من القما�ض الفاخر موّزع 40/20/40 مع م�سند يعّدل يدويًا لأ�سفل ظهر ال�سائق

املقعد الأمامي – ريا�سي مك�سّو بالقما�ض وموّزع بن�سبة 40/20/40 مع م�سند 

قابل للتعديل يدويًا لأ�سفل ظهر ال�سائق والراكب الأمامي اجلانبي

املقعد الأمامي – مك�سّو باجللد وموّزع بن�سبة 40/20/40 مع م�سند قابل للتعديل 

يدويًا لأ�سفل ظهر ال�سائق والراكب الأمامي اجلانبي

مقاعد اأمامية من نوع كابنت – من القما�ض مع كون�سول مركزي وم�سند يدوي 

لأ�سفل الظهر )4X4 تتطّلب نظام ESOF، و�سوبركاب و�سوبركرو(

مقاعد اأمامية من نوع كابنت – من القما�ض الفاخر مع م�سند قابل للتعديل يدويًا 

 4X4 لأ�سفل ظهر ال�سائق والراكب الأمامي اجلانبي )�سوبركاب و�سوبركرو فقط؛

)ESOF سوبركاب تتطّلب نظام�

مقاعد اأمامية من نوع كابنت – ريا�سية مك�سّوة بالقما�ض مع كون�سول وناقل اأر�سي

مقاعد اأمامية من نوع كابنت – ريا�سية مك�سّوة باجللد مع كون�سول وناقل اأر�سي 

)تتطّلب مقعد اآيل لل�سائق(

مقاعد اأمامية من نوع كابنت – مك�سّوة باجللد وقابلة للتعديل اآليًا بـ10 و�سعيات، مدّفاأة 

ومرّبدة لل�سائق والراكب الأمامي مع كون�سول وناقل اأر�سي )تتطّلب مقعد اآيل لل�سائق(

مقعد اآيل لل�سائق )�سوبركاب و�سوبركرو فقط(
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standard features

mechanical

17" wheels • Heavy-duty 72-amp-hr battery with battery saver* • P255/65R17 all-season BSW tires (5) • Power 4-wheel vented-disc brakes with Anti-lock Brake System 
(ABS) • Power rack-and-pinion steering • Spare tire with wheel lock • Springs – Front coil; rear two-stage leaf • Suspension – Front: long-spindle, double-wishbone 
coil-over shock; Rear: leaf springs • Tire Pressure Monitoring System* (excludes spare) • Trailer Tow Package – Includes Class IV trailer hitch receiver; 7-pin wiring harness; 
upgraded radiator and auxiliary transmission cooler

safety/security

Personal Safety System® for driver and outboard-front passenger – Includes dual-stage front airbags,** safety belt pretensioners, safety belt energy-management 
retractors, safety belt usage sensors, driver-seat position sensor, crash severity sensor, restraint control module and Front-Passenger Sensing System† • Safety Canopy® 
System with 2-row side-curtain airbags** and rollover sensor • Front-seat side airbags** • 3-point safety belt restraint system – All rear seat positions (SuperCab and 
SuperCrew only) • AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability ControlTM) • Fuel pump inertia shutoff switch • LATCH – Lower anchors and tether anchors for child-safety 
seats • SecuriLock® passive anti-theft ignition system • Side-intrusion door beams • SOS Post-Crash Alert System • Trailer Sway Control

interior

AM/FM stereo/single-CD player and auxiliary audio input jack (including speed-compensated volume control and information display) • Assist/grab handle – Outboard-
front-passenger • Cupholders – 2 front • Front door map pockets • Glove compartment • Power points – Front: all models; rear: in select SuperCab and SuperCrew 
models • Rear 60/40 split flip-up seat – SuperCab • Rear 60/40 split one-touch flip-up seat – SuperCrew • Tilt steering wheel

exterior

Cargo box lamp – Integrated into center high-mounted stop lamp • Cargo box tie-downs – 4 • Easy FuelTM capless fuel-filler system • Front license plate bracket 
• Headlamps – Aerodynamic clear-lens dual-beam halogen • Stake-bed pockets (not available with Flareside or 5.5' box) • Tailgate – Removable with key lock and Tailgate 
AssistTM • Windshield wipers – Intermittent

  *Availability varies by market. 
** Always wear your safety belt and, in SuperCab and SuperCrew models,  

always secure children in the rear seat.
     †Outboard-front-passenger seat only.

packages

cargo management accessory package

Includes pickup box divider (with 2 tie-down cleats), pickup box front header bar and 
2 pickup box load bars (restrictions apply; see dealer for details)

driver’s group

Includes auto-dimming rearview mirror and steering wheel-mounted cruise and 
secondary audio controls (Fleet only on XL)

fx4 luxury package

Includes Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control; steering wheel-
mounted secondary audio/climate controls; heated front seats; memory driver 
seat; power-adjustable pedals with memory; Reverse Sensing System; body-color 
door handles with SecuriCodeTM keyless-entry keypad; FX4 sport leather-trimmed, 
10-way power front captain’s chairs; front flow-through console and floor shifter; 
auto-dimming rearview mirror with microphone; power, heated sideview mirrors 
with memory and body-color caps; AM/FM stereo/6-disc in-dash CD changer; Ford 
SYNC®(SuperCab and SuperCrew)

fx4 plus package

Includes AM/FM stereo with 6-disc in-dash CD changer and MP3 capability; auxiliary 
audio input jack; power, heated sideview mirrors with turn-signal indicators and 
driver-side auto-dimming feature; auto-dimming rearview mirror; power-adjustable 
pedals; Reverse Sensing System

king ranch® package*

See series highlights for package content (SuperCrew only)

lariat chrome package*

Includes 18" chrome-clad aluminum wheels with LT275/65R18 all-terrain OWL tires 
on 4x4 (optional 20" chrome-clad wheels); 20" chrome-clad aluminum wheels with 
P275/55R20 all-season OWL tires on 4x2; 5" chrome tubular running boards; chrome 
exhaust tip; chrome front tow hooks (4x4); chrome-capped, power, heated sideview 
mirrors with turn-signal indicators and auto-dimming driver-side feature

platinum package*

See series highlights for package content (SuperCrew only)

stx plus package

Includes fog lamps and cruise control

power equipment group

Includes power door locks, remote keyless entry,* power windows, illuminated entry 
and power sideview mirrors (optional on XL Regular Cab and SuperCab, optional on 
STX, standard on XL SuperCrew, XLT, FX4 and LARIAT)

xl décor group

Includes chrome front and rear bumpers and cloth 40/20/40 split front seats with 
driver manual lumbar

xlt chrome package*

Includes chrome front tow hooks; 18" chrome-clad aluminum wheels with  
LT275/65R18 all-terrain OWL tires on 4x4 (optional 20" chrome-clad wheels); 20" 
chrome-clad aluminum wheels with P275/55R20 all-season OWL tires on 4x2; 
chrome door handles with black bezels; 5" chrome tubular running boards; chrome 
exhaust tip; color-coordinated leather-wrapped steering wheel (SuperCab and 
SuperCrew only)

xlt convenience package

Includes power, heated sideview mirrors with turn-signal indicators and driver-side 
auto-dimming feature; auto-dimming rearview mirror; fog lamps; 6-way power driver 
seat (SuperCab and SuperCrew only); and power-adjustable pedals

engines

 net horsepower 
(hp @ rpm)

net torque 
(lb.-ft. @ rpm)

4.6L 2-Valve V8 248 @ 4750 294 @ 4000

5.4L 3-Valve V8 310 @ 5000 365 @ 3750

F-150 PLATINUM SuperCrew 4x4 in Brilliant Silver Metallic

القيا�صية املّيزات 

التجهيزات امليكانيكية

عجالت قيا�ض 17 بو�سة • بطارية متينة بقّوة 72 اأمبري يف ال�ساعة مع نظام مّدخر لطاقة البطارية* • اإطارات BSW من نوع P255/65R17 لكافة املوا�سم )5( • نظام فرامل قر�سية ومهّواأة 

معزز مانع لالنغالق ABS على العجالت الأربع • نظام توجيه برت�ض وجريدة م�سّننة • اإطار احتياطي مع اإقفال العجالت • النواب�ض – اأمامية لولبية، خلفية ذات �سرائع ثنائية املراحل • نظام 

ات ال�سدمات ذات و�سالت �سوكية مزدوجة؛ خلفي: نواب�ض ذات �سرائح • نظام مراقبة �سغط الإطارات* )با�ستثناء الإطار  التعليق – اأمامي: حمور دوران طويل، نواب�ض ملتفة حول ممت�سّ

الحتياطي( • جمموعة جتهيزات �سحب املقطورة – ت�سمل �سقاطة ل�سحب املقطورة من الفئة الثانية؛ عّدة و�سل بـ7 م�سابك؛ رادياتري مّتت ترقيته ومرّبد اإ�سايف لزيت نقل احلركة

ال�صالمة/الأمان

نظام ال�سالمة ال�سخ�سية ®Personal Safety System لل�سائق والراكب الأمامي اجلانبي– يت�سّمن و�سائد هوائية** تعمل على مرحلتني، ونواب�ض �سّد م�سبقة ال�سبط لأحزمة الأمان، واأنظمة �سبط قّوة �سّد 

 Safety اأحزمة الأمان، واأجهزة ا�ست�سعار ربط اأحزمة الأمان، وجهاز ا�ست�سعار و�سعية مقعد ال�سائق، وجهاز ا�ست�سعار قوة ال�سطدام، ووحدة حتّكم باأجهزة ال�سالمة، ونظام ا�ست�سعار الراكب الأمامي† • نظام

®Canopy مع �ستائر هوائية جانبية لكال ال�سّفني** مع جهاز ا�ست�سعار حلالت التدهور • و�سائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية** • نظام �سّد اأحزمة الأمان بـ3 نقاط – كافة املقاعد اخللفية )�سوبركاب 

و�سوبركرو فقط( • نظام ®AdvanceTrac مع ميزة ®RSC )™Roll Stability Control( • مفتاح اإيقاف م�سخة الوقود بالق�سور الذاتي • نظام LATCH - م�سابك �سفلية ورباطات لتثبيت مقاعد اأمان 

الأطفال )املقاعد اخللفية اجلانبية( • نظام ت�سغيل ®SecuriLock • عار�سات جانبية يف الأبواب �سد ال�سطدامات • نظام SOS لالإنذار يف حالت الت�سادم • نظام التحّكم بانحراف املقطورة

التجهيزات الداخلية

�سترييو AM/FM مع م�سّغل قر�ض CD واحد ومنفذ اإدخال �سوتي اإ�سايف )مبا يف ذلك حتّكم مب�ستوى ال�سوت مع التعوي�ض عن الت�سوي�ض الناجم عن ال�سرعة وعر�ض املعلومات( • مقاب�ض للتم�ّسك-  

الراكب الأمامي اجلانبي • حامالت لالأكواب – 2 يف الأمام • جيوب حلفظ الأوراق يف الأبواب الأمامية • حجرة تخزين • ماآخذ للطاقة – اأمامية: كافة الطرازات؛ خلفية: يف طرازات معّينة مبق�سورة 

�سوبركاب و�سوبركرو • مقعد خلفي قابل للرفع وموّزع بن�سبة 60/40 – �سوبركاب  • مقعد خلفي قابل للرفع بلم�سة واحدة وموّزع بن�سبة 60/40 – �سوبركرو • عجلة قيادة قابلة لالإمالة عموديًا

التجهيزات اخلارجية

�سوء يف �سندوق احلمولة – م�سّمن مع م�سباح التوقف املثّبت عاليًا يف الو�سط • م�سابك لتثبيت احلمولة يف ال�سندوق – 4 • نظام بال غطاء داخلي منف�سل لفوهة الوقود ™Easy Fuel • اإطار 

 اأمامي للوحة الرخ�سة • امل�سابيح الأمامية – ان�سيابية ثنائية ال�سعاعات وذات عد�سات �سفافة تعمل بالهالوجني • ثقوب لالأوتاد يف ال�سندوق )غري متوّفرة مع �سناديق باأ�سلوب فلري�سايد اأو

بقيا�ض 5.5 قدم( • باب ال�سندوق اخللفي – قابل لالإزالة مع قفل ونظام م�ساعد لفتح باب ال�سندوق اخللفي ™Tailgate Assist • م�ّساحات للزجاج الأمامي – تعمل على فرتات فا�سلة

  *يختلف التوّفر تبعًا لل�سوق. 
 ** اإحر�ض دائمًا على ربط حزام الأمان، وعلى تاأمني الأطفال يف املقعد اخللفي ، 

يف الطرازات املزّودة مبق�سورة �سوبركاب و�سوبركرو.

  †مقعد الراكب الأمامي اجلانبي فقط.

بالّلون الفضّي الّلماع املعدني 4x4 طراز بالتينوم مبقصورة سوبركرو ونظام دفع F-150 شاحنة

المجموعات  

جمموعة اأك�ص�صوارات اإدارة احلمولة

ت�سمل مق�ّسم �سندوق البيك اأب )مع وتدان لتثبيت الأغرا�ض(، وعمود علوي ل�سندوق البيك اأب 

وعمودين للتحميل ل�سندوق البيك اأب )هناك قيوٌد مطّبقة؛ راجع الوكيل للمزيد من التفا�سيل(

جمموعة التجهيزات املنا�صبة ال�صائق

ت�سمل مراآة للروؤية اخللفية تلقائية التعتيم وعجلة قيادة مع اأزرار �سبط ثانوية لنظام ال�سوت 

)XL واأخرى للتحّكم التلقائي بال�سرعة )لالأ�ساطيل فقط يف طراز

جمموعة جتهيزات fx4 الفاخرة

ت�سمل �سبط اإلكرتوين تلقائي لدرجة احلرارة ثنائي املناطق؛ عجلة قيادة مع اأزرار �سبط 

ثانوية لنظام ال�سوت واأخرى ل�سبط التكييف؛ مقاعد اأمامية مدفاأة؛ مقعد لل�سائق مع ذاكرة؛ 

دّوا�سات قابلة للتعديل اآليًا مع ذاكرة؛ نظام ال�ست�سعار عند الرجوع للخلف؛ مقاب�ض لالأبواب 

بلون ال�ساحنة مع لوحة ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح؛ مقاعد ريا�سية مك�سّوة باجللد 

من نوع كابنت وقابلة للتعديل اآليًا بـ10 و�سعيات وخا�سة بـFX4؛ كون�سول اأمامي ان�سيابي مع 

ناقل اأر�سي؛ مراآة للروؤية اخللفية تلقائية التعتيم مع ميكروفون؛ مرايا جانبية مدفاأة واآلية، مع 

ذاكرة واأغطية بلون ال�ساحنة؛ �سترييو AM/FM مع مبّدل لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة 

املركزية؛ نظام املزامنة ®SYNC من فورد )�سوبركاب و�سوبركرو(

 fx4 جمموعة تعزيزات

ت�سمل �سترييو AM/FM مع مبّدل لـ6 اأقرا�ض CD م�سّمن يف الّلوحة املركزية وقدرة على ت�سغيل 

ملفات MP3؛ منفذ اإدخال �سوتي اإ�سايف؛ مرايا جانبية مدفاأة مع م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف 

وميزة التعتيم التلقائي جلهة ال�سائق؛ مراآة للروؤية اخللفية تلقائية التعتيم؛ دّوا�سات قابلة 

للتعديل اآليًا؛ نظام ا�ست�سعار عند الرجوع للخلف

*king ranch® جمموعة جتهيزات

راجع "اأبرز خ�سائ�ض الطرازات" لالطالع على حمتوى املجموعة )�سوبركرو فقط(

جمموعة جتهيزات لريات الكرومية*

ت�سمل عجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 18 بو�سة مع اإطارات OWL LT275/65R18 لكافة 

الطرقات يف طرازات 4X4 )اإختياري قيا�ض 20 بو�سة(؛ عجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 

20 بو�سة مع اإطارات OWL P275/55R20 لكافة املوا�سم يف طرازات 4X2؛ عتبات جانبية اأنبوبية 

بقطر 5 بو�سات؛ خمرج من الكروم للعادم؛ م�سابك لل�سحب اأمامية من الكروم )4X4(؛ مرايا مدفاأة 

واآلية مزّودة بغطاء من الكروم مع م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف وميزة التعتيم التلقائي جلهة ال�سائق

جمموعة جتهيزات بالتينوم*

راجع "اأبرز خ�سائ�ض الطرازات" لالطالع على حمتوى املجموعة )�سوبركرو فقط(

stx جمموعة تعزيزات

ت�سمل م�سابيح لل�سباب والتحّكم التلقائي بال�سرعة

جمموعة التجهيزات الآلية

ت�سمل الإقفال الآيل لالأبواب، ونظام الدخول بدون مفتاح*، نوافذ اآلية، وميزة الإنارة عند 

الدخول ومرايا جانبية اآلية )اختيارية يف طراز XL ريجولركاب و�سوبركاب، اختيارية يف 

STX، وقيا�سية يف طراز XL �سوبركرو، وFX4 ولريات(

xl جمموعة ديكور

ت�سمل م�سّدات اأمامية وخلفية من الكروم ومقاعد اأمامية مع م�سند يدوي لأ�سفل ظهر ل�سائق

جمموعة جتهيزات xlt الكرومية*

ت�سمل م�سابك ال�سحب الأمامية الكرومية؛ وعجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 18 بو�سة 

مع اإطارات OWL من نوع LT275/65R18 لكافة الطرقات يف طرازات 4X4 )عجالت مغّلفة 

بالكروم قيا�ض 20 بو�سة اختيارية(؛ عجالت من الألومنيوم املغّلف بالكروم قيا�ض 20 بو�سة مع 

اإطارات OWL من نوع P275/55R20 لكافة املوا�سم يف طرازات 4X2؛ مقاب�ض لالأبواب من 

الكروم مع حافات �سوداء؛ عتبات جانبية اأنبوبية من الكروم بقطر 5 بو�سات؛ خمرج من الكروم 

للعادم؛ عجلة قيادة مغّلفة باجللد بلون متنا�سق مع املق�سورة )�سوبركاب و�سوبركرو فقط(

جمموعة جتهيزات xlt املالئمة

ت�سمل املرايا اجلانبية املدّفاأة والآلية مع م�سابيح تاأ�سري لالنعطاف مع ميزة التعتيم التلقائي 

جلهة ال�سائق؛ ومراآة للروؤية اخللفية تلقائية التعتيم؛ م�سابيح لل�سباب؛ مقعد لل�سائق قابل 

للتعديل اآليًا بـ6 و�سعيات )�سوبركاب و�سوبركرو فقط(؛ ودّوا�سات قابلة للتعديل اآليًا

املحّركات

 القّوة احل�صانية ال�صافية 
)ح�صان عند د.د.(

 عزم الدوران 

)رطل-قدم عند د.د.(

294 عند 4000 248 عند V84750 الثنائي ال�سمامات �سعة 4.6 لرت

365 عند 3103750 عند V8 5000 ثالثي ال�سّمامات �سعة 5.4 لرت
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interior

 1 Medium Stone Vinyl

 2 Medium Stone Cloth

 3 Medium Premium Stone Cloth

 4 Camel Premium Cloth

 5 Black Sport Cloth

 6 Medium Stone Sport Cloth

 7 Black Sport Leather

 8 Medium Stone Sport Leather

 9 Camel Premium Leather

 10 Black Premium Leather

 11 Chaparral KING RANCH  Leather

 12 Sienna Brown PLATINUM Leather

 13 Medium Stone PLATINUM Leather

exterior

 1 Oxford White

 2 White Sand Tri-Coat Metallic

 3 Pueblo Gold Metallic

 4 Amber Gold Metallic*

 5 Bright Red

 6  Razor Red Metallic with 
Tinted Clearcoat*

 7 Royal Red Metallic*

 8 Stone Green Metallic

 9 Blue Flame Metallic*

 10 Dark Blue Pearl Metallic

 11 Brilliant Silver Metallic*

 12 Sterling Grey Metallic*

 13 Black

*New for 2009.

Ford uses clearcoat paint for beauty and protection. Colors shown are representative only. 
Not all colors are available on all models. See your dealer for actual paint/trim options. 7
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interior/exterior color combinations
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Oxford White ●  ● ●  ● ●  ● ●  ● ● ●
White Sand Tri-Coat Metallic ●  ● ●  ●
Pueblo Gold Metallic ●  ● ●
Amber Gold Metallic ●  ● ●  ●    ● ●
Bright Red ●  ● ●  ● ●  ● ● ●
Razor Red Metallic with Tinted Clearcoat ●  ● ●  ●
Royal Red Metallic ●  ● ●  ● ●  ● ●
Stone Green Metallic ●  ● ●  ● ●
Blue Flame Metallic ●  ● ●  ● ● ●
Dark Blue Pearl Metallic ●  ● ●  ● ●  ● ●
Brilliant Silver Metallic ●  ● ●  ●    ● ● ●
Sterling Grey Metallic ●  ● ●  ● ●  ● ● ●
Black ●  ● ●  ● ●  ● ●  ● ● ●

● CAMEL/TAN     ● STONE/MEDIUM STONE  ● BLACK/MEDIUM STONE 
● BLACK/BLACK  ● SIENNA BROWN/BLACK

ki
ng

 ra
nc

h®

 
la
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t  

fx
4  

xl
t

Oxford White/Pueblo Gold Metallic ● ●  ● ●
Oxford White/Brilliant Silver Metallic ●
Oxford White/Sterling Grey Metallic ●  ●
White Sand Tri-Coat Metallic/Pueblo Gold Metallic ● ●  ●
Amber Gold Metallic/Sterling Grey Metallic ●  ●
Bright Red/Pueblo Gold Metallic ●  ● ●
Bright Red/Brilliant Silver Metallic ●
Bright Red/Sterling Grey Metallic ●  ●
Razor Red Metallic with Tinted Clearcoat/Pueblo Gold Metallic ●  ● ●
Razor Red Metallic with Tinted Clearcoat/Brilliant Silver Metallic ●
Razor Red Metallic with Tinted Clearcoat/Sterling Grey Metallic ●  ●
Royal Red Metallic/Pueblo Gold Metallic ● ●  ● ●
Royal Red Metallic/Brilliant Silver Metallic ●
Stone Green Metallic/Pueblo Gold Metallic ● ●  ● ●
Blue Flame Metallic/Pueblo Gold Metallic ●
Blue Flame Metallic/Brilliant Silver Metallic ●
Blue Flame Metallic/Sterling Grey Metallic ●  ●
Dark Blue Pearl Metallic/Pueblo Gold Metallic ● ●  ● ●
Dark Blue Pearl Metallic/Brilliant Silver Metallic ●
Dark Blue Pearl Metallic/Sterling Grey Metallic ●  ●
Brilliant Silver Metallic/Sterling Grey Metallic ●  ●
Sterling Grey Metallic/Brilliant Silver Metallic ●
Black/Pueblo Gold Metallic ● ●  ● ●
Black/Brilliant Silver Metallic ●
Black/Sterling Grey Metallic ●  ●

● CAMEL/TAN     ● STONE/MEDIUM STONE  ● BLACK/MEDIUM STONE 
● BLACK/BLACK  ● CHAPARRAL/CAMEL

 
اأبي�ض اأك�سفورد/ذهبي بويبلو معدين

اأبي�ض اأك�سفورد/ف�سّي ملّاع معدين

اأبي�ض اأك�سفورد/رمادي ف�سّي معدين

اأبي�ض رملي معدين بثالث طبقات/ذهبي بويبلو معدين

ذهبي كهرماين معدين/رمادي ف�سّي معدين

اأحمر �ساطع/ذهبي بويبلو معدين

اأحمر �ساطع/ف�سّي ملّاع معدين

اأحمر �ساطع/رمادي ف�سّي معدين

اأحمر حاّد معدين مع طالء �سفاف بلون خفيف/ذهبي بويبلو معدين

اأحمر حاّد معدين مع طالء �سفاف بلون خفيف/ف�سّي ملّاع معدين

اأحمر حاّد معدين مع طالء �سفاف بلون خفيف/رمادي ف�سّي معدين

اأحمر رويال معدين/ذهبي بويبلو معدين

اأحمر رويال معدين/ف�سّي ملّاع معدين

اأخ�سر حجري معدين/ذهبي بويبلو معدين

اأزرق م�سعلي معدين/ذهبي بويبلو معدين

اأزرق م�سعلي معدين/ف�سّي ملّاع معدين

اأزرق م�سعلي معدين/رمادي ف�سّي معدين

اأزرق داكن لوؤلئي معدين/ذهبي بويبلو معدين

اأزرق داكن لوؤلئي معدين/ف�سّي ملّاع معدين

اأزرق داكن لوؤلئي معدين/رمادي ف�سّي معدين

ف�سّي ملّاع معدين/رمادي ف�سّي معدين

رمادي ف�سّي معدين/ف�سّي ملّاع معدين

اأ�سود/ذهبي بويبلو معدين

اأ�سود/ف�سّي ملّاع معدين

اأ�سود/رمادي ف�سّي معدين

 ● لون وبر اجلمل/اأ�سمر  ● حجري/حجري متو�ّسط  ● اأ�سود/حجري متو�ّسط
● اأ�سود/اأ�سود  ● بّني �سابارال/لون وبر اجلمل
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الرتكيبات الداخلية/اخلارجية

 

اأبي�ض اأك�سفورد

اأبي�ض رملي معدين بثالث طبقات

ذهبي بويبلو معدين

ذهبي كهرماين معدين

اأحمر �ساطع

اأحمر حاّد معدين مع طالء �سفاف بلون خفيف

اأحمر رويال معدين

اأخ�سر حجري معدين

اأزرق م�سعلي معدين

اأزرق داكن لوؤلئي معدين

ف�سّي ملّاع معدين

رمادي ف�سّي معدين

اأ�سود 

مر   ● حجري/حجري متو�ّسط  ● اأ�سود/حجري متو�ّسط /اأ�س ل م ج ر ال ون وب  ● ل
● اأ�سود/اأ�سود  ● بّني الّتر�سينا/اأ�سود

الألوان اخلارجية

اأبي�ض اأك�سفورد  1  

اأبي�ض رملي معدين بثالث طبقات  2  

ذهبي بويبلو معدين  3  

ذهبي كهرماين معدين*  4  

اأحمر �ساطع  5  

6  اأحمر حاّد معدين مع طالء    

�سفاف بلون خفيف*

اأحمر رويال معدين*  7  

اأخ�سر حجري معدين  8  

اأزرق م�سعلي معدين*  9  

اأزرق داكن لوؤلئي معدين  10 

ف�سّي ملّاع معدين*  11 

رمادي ف�سّي معدين*  12 

اأ�سود   13 

*جديد للعام 2009.

ت�ستخدم فورد دهانًا �سفافًا لإ�سفاء املزيد من اجلمال واحلماية. اإّن الألوان املبينة هي مناذج فقط. قد ل 

تتوفر كّل الألوان يف كّل الطرازات. يرجى مراجعة الوكيل املحلي ملعرفة خيارات الطالء/والك�سوات الفعلية.
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الألوان الداخلية

فينيل حجري متو�ّسط  1  

قما�ض حجري متو�ّسط  2  

قما�ض فاخر حجري متو�ّسط   3  

قما�ض فاخر بلون وبر اجلمل  4  

قما�ض ريا�سي اأ�سود  5  

قما�ض ريا�سي حجري متو�ّسط  6  

جلد ريا�سي اأ�سود  7  

جلد ريا�سي حجري متو�ّسط  8  

جلد فاخر بلون وبر اجلمل  9  

جلد فاخر اأ�سود  10 

جلد بّني �سابارال لطراز     11 

كينج رانش    

جلد بلون بّني الرّت�سينا لطراز بالتينوم  12 

جلد حجري متو�ّسط لطراز بالتينوم  13 
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