


Titanium in Copper Pulse with available equipment. 1Available feature.  
 

Please see your Ford Dealer for full accessory availability.

A WORLD OF OPPORTUNITY AWAITS. New Escape offers sophistication and 
effortless capability. It’s packed with clever technologies – such as keyless entry and keyless 
start,1 which lets you start your Escape with the key still in your pocket or bag. And, with a 
strong road presence, Escape is designed to help you make the most of your day – every day.

Courtesy of Ford Motor Company



S in Moondust Silver with available equipment. 1Luggage compartment volume with rear seats folded is 1,653 liters.

Flowing lines – with bold new front grilles and a wider central hood dome –  
mean Escape is sure to turn heads. But great looks are just the beginning. In 
addition to the driver, Escape also provides ample seating for 4 more adults –  
plus there’s a spacious 456-liter luggage compartment to swallow up your 
belongings. And, when required, the split-fold rear seat folds flat to give you  
even more load-carrying ability.1

IT’S WHAT’S INSIDE THAT COUNTS.



STREETS AHEAD.

Titanium in Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat with available equipment. 1Available feature.

Escape excels as a driver’s car. You can choose from 2 advanced petrol 
engines.1 The 2.5L iVCT provides effortless power and refinement. The 2.0L 
EcoBoost®1 incorporates direct fuel injection with turbocharging and variable 
valve timing to offer the performance of a large engine with the fuel efficiency 
of a small engine. Both Escape engines come with an automatic transmission.

Strength in Depth. The standard Anti-Lock Brake System (ABS), Electronic 
Stability Control (ESC) and 7 airbags mean Escape is designed to help you 
steer clear of an accident, or, if a collision is unavoidable, to help minimize  
its potential consequences.



INTRODUCING SYNC® 3 1,2 – our next generation of 
voice-activated technology with an easy-to-use new design 
and features. The easy-to-read color LCD touchscreen 
displays phone, audio and navigation2 functions. High-speed 
performance lets you experience quick responses to your 
commands. A capacitive touchscreen includes a convenient 
swipe feature similar to your smartphone, as well as pinch-to-
zoom functionality within navigation.2

Enhanced voice recognition lets you talk with simple voice 
commands, and the system responds naturally to your voice. 
The easy destination entry feature within navigation2 helps 
you locate your favorite restaurants, nearest ATM and more. 
All the while, automatic updates over Wi-Fi®3 let you keep 
SYNC 3 up to date with the latest software as soon as new 
updates become available.

SYNC1,2 KEEPS YOU CONNECTED. Voice-activated 
SYNC technology helps you keep your eyes on the road and 
your hands on the wheel. Hands-free calling lets you make a 
call with a simple push of a button along with the sound of your 
voice. Automatic phone book download transfers the names 
and numbers in your compatible phone immediately once 
paired. Voice-activated search and music commands allow 
you to seamlessly request the music you want to hear, or say 
“Bluetooth® audio” to stream content directly from your phone.4

 1Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld 
devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all 
features are compatible with all phones. Message and data rates may apply. Functionality 
varies by market. 2Available feature. 3Optional Navigation Radio System map cannot be 
received via Wi-Fi and requires a separate update. 4You must have a Bluetooth-enabled 
phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.  
Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.®



A MORE RELAXING DRIVE. Adaptive Cruise Control 

Long drives are more relaxing with 
adaptive cruise control and collision 
mitigation1 because, once you have set 
your desired speed, it adjusts your speed 
if the vehicle in front is traveling more 
slowly, returning you to your previously 
specified speed once the way ahead  
is clear.

Intelligent All-Wheel-Drive

Every 16 milliseconds, the Intelligent 
All-Wheel-Drive System1 checks how 
much grip is available on the terrain 
you are driving across. It then transmits 
the optimum amount of torque to the 
front and rear wheels to help you avoid 
oversteer and understeer.

BLIS (Blind Spot Information System) 

BLIS® with cross-traffic alert1 uses a light 
embedded in each sideview mirror 2 to 
warn of traffic detected in blind spots as 
you’re driving forward, or traffic nearing 
either side as you’re slowly backing up.  
Wherever you drive, you can be confident  
that Escape is watching out for you.

Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Titanium in Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat with available equipment.  
1Available feature. 2BLIS replaces standard integrated blind spot mirrors.



The first time you slide behind the wheel, you feel at one with your surroundings. 
The driver-oriented cockpit wraps around you. Our latest technology and all 
the essential controls fall easily to hand. Every instrument and screen is clearly 
visible, so just a quick glance gets the information you need without diverting your 
attention from the road ahead.

Parallel parking is easier with active park assist.1 Simply push a button, and 
sensors locate a suitable space as you drive past. The system then steers the 
vehicle into the space while you control the gear shifter, and brake and accelerator 
pedals. Park out assist helps you exit in the same way.

THINKING OF YOU. AND FOR YOU.

Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Titanium with available equipment. 1Available feature. Availability varies by market. 



TITANIUM

SE

17" Steel with Covers
Standard: S

17" Alloy
Standard: SE 
Optional: S

17" 5x2-Spoke Alloy
Standard: Titanium 

18" 5-Spoke Alloy
Optional

18" 5x2-Spoke Alloy
Optional

18" 10-Spoke Alloy
Optional: Titanium

19" 5-Spoke Alloy
Optional

19" 10-Spoke Alloy
Optional: Titanium

19" 5x2-Spoke Alloy
Optional

Mechanical

6-speed SelectShift® automatic transmission  
with paddle shifters 

Anti-Lock Brake System (ABS) + Electronic 
Stability Control (ESC) with trailer stability function, 
hill launch assist and Rollover Mitigation (ROMI)

Electric power-assisted steering (EPAS)

Electronic brake assist

Keyless start with FordPower button

Seating

Front – 4-way adjustable head restraints

Front – 4-way manual front-passenger

Front – 6-way manual driver’s with manual lumbar

Front – Seat back map pockets

Front – Sport-style

Rear – 60/40 split-fold seat with 3 head restraints 
and manual seat recline

Interior

2-position load floor

Auxiliary powerpoint in luggage compartment

Cabin air filter

Climate control – Dual-zone electronic automatic 
temperature control (DEATC) with rear-
compartment air vents

Console – Center with 2 cupholders, stowage and 
Z-shaped hand brake

Console – Mini overhead with sunglasses storage

Covered storage in 2nd-row floor for first aid kit, 
warning triangle and tire repair kit

Display – Compass

Level 3 instrument cluster with 4.2" color screen, 
message center and EcoMode 

Headlamps – Leveling control (manual)

Illuminated glove compartment and front footwells

Lighting – Front and rear dome

Load compartment tie-downs (4)

Locks – Power central, single

Smoker’s Pack includes cigar lighter and ashtray 

Steering column – Reach/rake adjust

Tonneau cover

Trip computer

Visors – Driver and front-passenger sun with 
illuminated vanity mirrors 

Windows – Acoustic-laminate front-door glass 

Window – Heated rear

Windows – Power with one-touch-up/-down 

Exterior

Beltline moldings – Bright

Door handles – Body-color

Easy Fuel® capless fuel filler

Exhaust tip – Dual with polished stainless  
steel finishers

Fog lamps – Front

Headlamps – Halogen

Liftgate – Manual 

Mirrors – Body-color power, heated sideview with 
turn signal indicators 

Skid plates – Silver

Tow hooks – Front and rear

Windows – Tinted glass

Wipers – Rear intermittent with washer

Safety & Security

Airbags – Single-stage driver and  
front-passenger front1

Airbag – Driver’s knee1

Airbags – Front-seat side1

Airbags – 2-row side-curtain1

3-point safety belts for all passengers

Belt-Minder® (safety belt reminder)

Child-safety rear door locks

Emergency brake lights (hazard warning lamps)

ISOFIX hard point attachments  
(outboard rear seats only)

MyKey®

SecuriLock® Passive Anti-Theft System

SOS Post-Crash Alert System™

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Exterior (mm)

Wheelbase 2,690

Length 4,524

Height 1,701

Width – Excluding mirrors 1,838

Interior (mm) Front/Rear

Head room 1,013/991

Leg room 1,027/934

Shoulder room 1,421/1,404

Capacities (liters)

Cargo volume  
behind front seats 1,653

Cargo volume 
behind rear seats 456

2.5L iVCT I-4

171 net PS (126 net kW) @ 6,000 rpm 
230 N•m of net torque @ 4,500 rpm

FWD 13.7 km/L

2.0L EcoBoost® I-4

242 net PS (178 net kW) @ 5,300 rpm 
366 N•m of net torque @ 2,700–4,500 rpm

AWD 12.1 km/L

MODELS WHEELS STANDARD FEATURES

DIMENSIONSENGINES — Net Power,2 Net Torque2 & Fuel Economy2 (km/L)

 1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Data as per GCC Standardization Organization certification.

S
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Mechanical
S O 2.5L iVCT I-4 engine (FWD)

O S 2.0L High-output EcoBoost® engine (AWD)
O O O Auxiliary parking heater
O O O Electric supplemental heater
O O O Engine block heater receptacle

S/O S/O S/O Mini spare wheel and tire

Seating
O O Trim – Cloth 6-way manual driver’s seat and 4-way manual  

front-passenger seat with manual lumbar adjustment and  
rear-seat center armrest

O O O Trim – Leather-trimmed 10-way power driver’s seat and 6-way 
manual front-passenger seat with manual lumbar adjustment, 
seat back-mounted tray tables and rear-seat center armrest

O O O Trim – Partial leather-trimmed 6-way manual driver’s seat 
and 4-way manual front-passenger seat with manual lumbar 
adjustment and rear-seat center armrest

O O O Trim – Partial leather-trimmed 10-way power driver’s seat 
and 6-way manual front-passenger seat with manual lumbar 
adjustment and rear-seat center armrest

Interior
O O O Active park assist (includes Forward and Reverse  

Sensing Systems) 
O O O Adaptive cruise control with adjustable speed limiter and  

collision mitigation
O O O BLIS® (Blind Spot Information System)
O O Cruise control (2.5L only)
O O S Cruise control with adjustable speed limiter

S Door-sill scuff plates – Stainless
O O O Entry/Ignition – Keyless entry and keyless start
O O O Entry/Ignition – Keyless entry and keyless start with  

hands-free liftgate
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S S Flooring – Front floor mats
S Flooring – Premium velour front and rear floor mats 
O Lighting – Ambient

O O O Power converter – 230V/150W
O O O Power panoramic roof (includes front and rear courtesy lights 

with delay and theater dimming)
O O O Reverse Sensing System
O O S Shift knob – Leather-wrapped

Exterior
S/O S/O S/O Daytime running lamps
O O O Front and rear mud flaps
O O O Headlamp jet wash
O O O Headlamps – Bi-xenon HID (includes auto leveling and headlamp 

jet wash)
P P P Liftgate – Hands-free
O O O Liftgate – Power
O O O Mirrors – Power, auto-folding heated sideview with  

body-color caps, turn signal indicators and approach lamps
O O O Roof rails – Silver
O O O Spoiler – Rear integrated
P O S Taillamps – LED
S S Wipers – Variable-intermittent windshield 

Safety & Security
O O O Rear view camera
O O O Remote, power, child-safety rear door locks
O O O Thatcham Category 1 volume sensing and perimeter  

alarm system
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Packages
S S ICE Pack 1 includes mid-level audio and 6 speakers
O O O ICE Pack 2 includes mid-level audio with multifunction display,  

1 USB port, 6 speakers and SYNC®

S ICE Pack 4 includes mid-level audio, high multifunction display,  
1 USB port, 6 speakers and SYNC

O O O ICE Pack 6 includes color touchscreen, 6 speakers and SYNC 3
O O O ICE Pack 8 includes color touchscreen, 9 speakers and SYNC 3
O O O ICE Pack 10 includes color touchscreen, 10 speakers, subwoofer 

and SYNC 3
O O O ICE Pack 12 includes color touchscreen, Navigation System,  

6 speakers and SYNC 3
O O O ICE Pack 14 includes color touchscreen, Navigation System,  

9 speakers, SYNC 3 and rear view camera
O O O ICE Pack 16 includes color touchscreen, Navigation System,  

10 speakers, a subwoofer, SYNC 3 and rear view camera
O Prep Pack 2 includes 17" alloy wheels and silver roof rails
O O O Prep Pack 4 includes Reverse Sensing System and power,  

auto-folding, heated sideview mirrors with body-color caps,  
turn signal indicators and approach lamps

O O O Prep Pack 7 includes silver roof rails
O O Prep Pack 15 includes active park assist and power,  

auto-folding, heated sideview mirrors with body-color caps,  
turn signal indicators and approach lamps

O O Prep Pack 23 includes remote, power, child-safety rear door 
locks and 230V/150W power converter

O O O Tow Bar Pre-Equipment Pack

S : Standard  O : Optional  P : Package ContentBUILD YOUR ESCAPE

Feature and accessory availability varies by market. Restrictions may apply.  
See your dealer for details.

GET OUTFITTED.
No two adventures are ever the same. Nor are 
the adventurers themselves. But no matter 
the destination, Ford Accessories allow you to 
personalize your Escape to your exact needs, 
interests, hobbies and more. And each accessory  
is designed specifically for your Escape, so you  
can be assured of a perfect fit. See your dealer for  
a complete list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Additional charge. 2Metallic.

S SE TITANIUM
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White Platinum Metallic Tri-coat1 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Frozen White 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Copper Pulse2 1 2 3 1 2 3 2 3 

Race Red 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Green Instinct2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

S SE TITANIUM

Ex
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r

Guard2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Deep Impact Blue2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Blazer Blue 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Moondust Silver2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Magnetic2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4

Absolute Black2 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4
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Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered 
only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional 
features and/or production variability. Information is provided on an “as is”  
basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes 
no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied,  
including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the  
operation of the information, materials, content, availability, and products.  
Ford reserves the right to change product specifications, pricing and 
equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer is  
the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating 
condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln 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. � See your dealer for limited warranty information on 
Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed 
by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to 
Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer 
for details and/or a copy of all limited warranties. 

Quality Green SmartSafe

me.ford.com
Published by Ford Motor Company
Printed in United Arab Emirates 
©2016 Ford Motor Company 

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني

تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة
جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2016

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل 
ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
قد تختلف األبعاد تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس 

قاعدة •كما هو“، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو 
تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الدقة 

والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة 
فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. 

إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى 
لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون يعرفون سّيارتك عن 

ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها 
مصممة خصيصاً لسيارتك. � يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات 

حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة 
من فورد )FLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 

رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها  مة ومطوَّ المرّخصة من فورد FLA مصمَّ
أو اختبارها تبعاً للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد 

المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.



الخيارات الخارجّية والداخلّية

األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.
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2 3 14 2 3 14 2 3 4أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1من

2 3 14 2 3 14 2 3 4أبيض مثّلج
2 3 1 2 3 1 2 3 نحاسّي بالس2

2 3 14 2 3 14 2 3 4أحمر رياضي رايس
2 3 14 2 3 14 2 3 4أحمر الياقوت المعدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

2 3 14 2 3 14 2 3 4أخضر إنستينكت2
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2 3 14 2 3 14 2 3 4أخضر غارد2
2 3 14 2 3 14 2 3 4أزرق معدني عميق التأثير2

2 3 14 2 3 14 2 3 4أزرق بليزر
2 3 14 2 3 14 2 3 4فضي مونداست2

2 3 14 2 3 14 2 3 4رمادّي مغناطيسّي2
2 3 14 2 3 14 2 3 4أسود حالك2
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التجهيزات الميكانيكية
محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر )نظام الدفع األمامي FWD(إق

محّرك ®EcoBoost عالي القدرة سعة 2.0 لتر )نظام الدفع قإ
)AWD بكافة العجالت

نظام تدفئة إضافّي عند الركنإإإ
مسّخن كهربائّي إضافّيإإإ
مقبس مسّخن كتلة المحّركإإإ

عجلة من الحجم الصغيرق/إق/إق/إ

المقاعد
 الكسوة - مقعد من القماش للسائق قابل للتعديل يدوياً في إإ

 6 وضعيات، ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في 
 4 وضعيات مع تعديل يدوي لمسند أسفل الظهر، ومتكأ ذراع 

في وسط المقعد الخلفي
الكسوة - مقعد مكسّو بالجلد للسائق قابل للتعديل آلياً في إإإ

 10 وضعيات، ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في 
6 وضعيات مع تعديل يدوي لمسند أسفل الظهر، وطاوالت مثّبتة 

في ظهر المقاعد، ومتكأ ذراع في وسط المقعد الخلفي
الكسوة - مقعد مكسّو جزئياً بالجلد للسائق قابل للتعديل إإإ

يدوياً في 6 وضعيات، ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً 
في 4 وضعيات مع تعديل يدوي لمسند أسفل الظهر، ومتكأ ذراع 

في وسط المقعد الخلفي
الكسوة - مقعد مكسّو جزئياً بالجلد للسائق قابل للتعديل آلياً إإإ

في 10 وضعيات، ومقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في 
6 وضعيات مع تعديل يدوي لمسند أسفل الظهر، ومتكأ ذراع في 

وسط المقعد الخلفي

من الداخل
مساعد الركن النشط APA )يشتمل على أنظمة استشعار إإإ

أمامية وخلفية( 
مثّبت السرعة التفاعلي مع جهاز لتحديد السرعة قابل للتعديل إإإ

ونظام التخفيف من خطر االصطدام
نظام المعلومات الخاصة بالزوايا غير المرئية ®BLISإإإ
مثّبت السرعة )محّرك سعة 2.5 لتر فقط(إإ
مثّبت السرعة مع جهاز لتحديد السرعة قابل للتعديلقإإ

لوحات عتبات الصعود - من الفوالذ المقاوم للصدأق
الدخول/التشغيل - نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل إإإ

بدون مفتاح
الدخول/التشغيل - نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل إإإ

بدون مفتاح مع باب الصندوق العامل اليدوياً

SSEوم
ني

تي
تاي

األرضّية - فرش لألرضية األماميةقق
األرضّية - فرش فاخر لألرضية من المخمل في األمام والخلف ق
اإلضاءة - محيطيةإ

محّول تيار كهربائي - 230 فلط/150 واطإإإ
فتحة سقف بانورامية آلية )تشتمل على أضواء مالءمة أمامية إإإ

وخلفية مع تأخر انطفائها وميزة التعتيم المتدّرج(
نظام استشعار عند الرجوعإإإ
مقبض ناقل الحركة - مغّلف بالجلدقإإ

من الخارج
مصابيح تعمل في ضوء النهارق/إق/إق/إ

واقيات من الوحل في األمام والخلفإإإ
بخاخات ماء لتنظيف المصابيح األماميةإإإ
المصابيح األمامية - زينون عاملة بتقنية HID لإلضاءة العالية إإإ

والمنخفضة )تشتمل على الموازنة التلقائية وبخاخات ماء 
لتنظيف المصابيح األمامية(

باب الصندوق - عامل اليدوياًممم
باب الصندوق - آلّيإإإ
المرايا - جانبية آلية ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع أغطية بلون إإإ

الهيكل، مع مصابيح تأشير مضّمنة، ومصابيح إنارة األرضّية
السكك السقفية - فّضيةإإإ
الجناح - خلفي مضّمنإإإ
المصابيح الخلفية - عاملة بتقنية LEDقإم
 المّساحات - للزجاج األمامي تعمل على فترات فاصلة قق

بسرعة متغّيرة 

السالمة واألمان
كاميرا للرؤية الخلفيةإإإ
أقفال آلية لألبواب الخلفية لسالمة األطفال تعمل عن بُعدإإإ
نظام إنذار محيطي للحماية من السرقة مع تحّسس اقتحام إإإ

السيارة يستوفي معايير “ثاتشام” Thatcham من الفئة األولى

SSEوم
ني

تي
تاي

مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات ICE 1 تشتمل على نظام صوت من قق

المستوى المتوّسط و6 مكبرات للصوت
مجموعة تجهيزات ICE 2 تشتمل على نظام صوت من إإإ

 USB المستوى المتوّسط مع شاشة متعددة الوظائف، ومنفذ
SYNC® واحد، و6 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة

مجموعة تجهيزات ICE 4 تشتمل على نظام صوت من ق
 USB المستوى المتوّسط، وشاشة متعددة الوظائف، ومنفذ

SYNC واحد، و6 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
مجموعة تجهيزات ICE 6 تشتمل على شاشة ملّونة عاملة إإإ

SYNC 3 باللمس، و6 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
مجموعة تجهيزات ICE 8 تشتمل على شاشة ملّونة عاملة إإإ

SYNC 3 باللمس، و9 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
مجموعة تجهيزات ICE 10 تشتمل على شاشة ملّونة عاملة إإإ

باللمس، و10 مكّبرات للصوت، ومضّخم لدرجات الصوت 
SYNC 3 المنخفضة، ونظام المزامنة

مجموعة تجهيزات ICE 12 تشتمل على شاشة ملّونة إإإ
عاملة باللمس، ونظام المالحة، و6 مكّبرات للصوت، ونظام 

SYNC 3 المزامنة
مجموعة تجهيزات ICE 14 تشتمل على شاشة ملّونة إإإ

عاملة باللمس، ونظام المالحة، و9 مكّبرات للصوت، ونظام 
المزامنة SYNC 3، وكاميرا للرؤية الخلفية

مجموعة تجهيزات ICE 16 تشتمل على شاشة ملّونة إإإ
عاملة باللمس، ونظام المالحة، و10 مكّبرات للصوت، ومضّخم 

لدرجات الصوت المنخفضة، ونظام المزامنة SYNC 3، وكاميرا 
الخلفية للرؤية 

مجموعة تجهيزات Prep 2 تشتمل على عجالت مصنوعة من إ
مزيج معدنّي قياس 17 بوصة وسكك سقفية فضية

مجموعة تجهيزات Prep 4 تشتمل على نظام االستشعار عند إإإ
الرجوع، ومرايا جانبية آلية ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع أغطية بلون 

الهيكل، ومصابيح تأشير لالنعطاف، ومصابيح إنارة األرضية
مجموعة تجهيزات Prep 7 تشتمل على سكك سقفية فّضيةإإإ
مجموعة تجهيزات Prep 15 تشتمل على مساعد الركن إإ

النشط، ومرايا جانبية آلية ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع أغطية 
بلون الهيكل، ومصابيح تأشير لالنعطاف، ومصابيح إنارة األرضية

مجموعة تجهيزات Prep 23 تشتمل على أقفال آلّية لألبواب إإ
الخلفية لسالمة األطفال تعمل عن بُعد، ومحّول تيار كهربائي 

230 فلط/150 واط
مجموعة التجهيزات األساسية لقضيب القطرإإإ

ق : قياسّي    إ : اختيارّي    م : محتوى مجموعة التجهيزات اصنع سيارة إسكيب على هواك

 يختلف توّفر المّيزات واألكسسوارات تبعاً للسوق. قد تُطّبق بعض القيود. 
يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

جّهز نفسك بكّل ما يلزم.
ما من مغامرين متشابهين. واألمر نفسه ينطبق على المغامرات. 

لكن مهما كانت الوجهة، تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص 
سيارة إسكيب لتلبية احتياجاتك واهتماماتك وهواياتك والكثير غير 
ذلك. وكّل أكسسوار مصّمم خصيصاً لسيارة إسكيب، لذا يمكنك 

التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على 
الئحة كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com



تايتينيوم

SE

 عجالت فوالذية 17 بوصة 
مع أغطية

S :قياسّية

عجالت معدنية 17 بوصة
SE :قياسّية 
S :اختيارّية

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
17 بوصة بـ 5 شعاعات مزدوجة

قياسّية: تايتينيوم 

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي بـ 5 شعاعات 18 بوصة

اختيارّية

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
18 بوصة بـ 5 شعاعات مزدوجة

اختيارّية

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
بـ 10 شعاعات 18 بوصة

اختيارّية: تايتينيوم

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
بـ 5 شعاعات 19 بوصة

اختيارّية

 عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
بـ 10 شعاعات 19 بوصة

اختيارّية: تايتينيوم

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
19 بوصة بـ 5 شعاعات مزدوجة

اختيارّية

التجهيزات الميكانيكية
 SelectShift® ناقل الحركة األوتوماتيكي 

بـ 6 سرعات مع وحدتي نقل الحركة مثّبتتين في 
جانبي عجلة القيادة 

نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS باإلضافة إلى 
نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ESC مع ميزة 
التحّكم بالمقطورة، ومساعد اإلقالع على التالل 

ROMI ونظام التخفيف من خطر التدهور
EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

نظام الدعم اإللكتروني للفرملة
FordPower ّنظام تشغيل السيارة بدون مفتاح مع زر

المقاعد
الناحية األمامية - متاكئ رأس أمامية قابلة 

للتعديل في 4 وضعيات
الناحية األمامية - مقعد للراكب األمامي قابل 

للتعديل يدوياً في 4 وضعيات
الناحية األمامية - مقعد للسائق قابل للتعديل 

يدوياً في 6 وضعيات مع مسند يدوّي ألسفل الظهر
الناحية األمامية - جيوب لحفظ الخرائط في ظهر 

المقاعد األمامية
الناحية األمامية - مقاعد باألسلوب الرياضّي

الناحية الخلفية - مقعد قابل للطّي مجزأ بنسبة 
60/40 مع 3 متاكئ للرأس وقابلية اإلمالة يدوياً

من الداخل
أرضية تحميل في الوضعية الثانية

مأخذ طاقة إضافي في حّيز األمتعة
فلتر الهواء المنّقي للمقصورة

نظام التحّكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي 
لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC مع فتحات 

تهوية في حّيز الحمولة الخلفّي

الكونسول - مركزّي مع حاملتي أكواب وحّيز تخزين 
Z ومع مكبح يدوّي بشكل

الكونسول - علوي صغير مع حّيز للنظارات الشمسية
حّيز تخزين مغّطى في أرضية الصف الثاني 

لصندوق اإلسعافات األولية، ومثّلث التحذير وعدة 
تصليح اإلطارات

الشاشة - بوصلة
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 3 

مع شاشة ملّونة قياس 4.2 بوصة، ومركز للرسائل، 
 EcoMode وبرنامج

المصابيح األمامية - مع ميزة الموازنة )يدوياً(
إضاءة في حجيرة القفازات وحّيز األقدام األمامّي

اإلضاءة - ُمقّببة في األمام والخلف
مشابك تثبيت في حّيز الحمولة )4(

األقفال - آلية مع نظام إقفال مركزّي من جهة السائق
مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدّخنين - 

تشتمل على واّلعة سجائر ومنفضة 
عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق 

ولإلمالة عمودياً
غطاء للصندوق

كمبيوتر معلومات الرحلة
 حاجبان للشمس - مع مرايا زينة للسائق 

والراكب األمامي 
 النوافذ - زجاج صفائحّي آمن وعازل للصوت 

لألبواب األمامية 
النوافذ - خلفّية قابلة للتدفئة

النوافذ - آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة 

من الخارج
قوالب خط حزام السيارة - لّماعة

مقابض األبواب - بلون الهيكل
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء 

داخلي للفوهة

مخرج العادم - مخرجان مع لمسة نهائية من 
الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول

مصابيح للضباب - أمامية
المصابيح األمامية - عاملة بالهالوجين

باب الصندوق - يدوّي 
المرايا - جانبية آلية بلون الهيكل ومدّفأة مع 

مصابيح تأشير لالنعطاف 
صفائح سفلية واقية - باللون الفّضي

مشابك السحب - أمامية وخلفية
النوافذ - زجاج معّتم

مّساحات الزجاج - خلفية عاملة على فترات فاصلة 
مع بّخاخ رّش

السالمة واألمان
وسائد هوائية - أمامية للسائق والراكب األمامي 

تعمل على مرحلة واحدة فقط1
وسادة هوائية - لركبتي السائق1

الوسائد الهوائية - جانبية للمقاعد األمامية1
ستائر هوائية - جانبية في صّفين1

أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لجميع الركاب
نظام ®Belt-Minder )للتذكير بربط حزام األمان(

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
 مصابيح التوقف الطارئ الوامضة )مصابيح 

التنبيه الوامضة(
 تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال 

)في المقاعد الجانبية الخلفية فقط(
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار 

التلقائي بعد الحوادث
TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات

من الخارج )ملم(
قاعدة العجالت                                  2,690
الطول                                                 4,524
االرتفاع                                               1,701
العرض - بدون المرايا                         1,838

من الداخل )ملم(                      األمام/الخلف
حّيز الرأس                                     991/1,013
حّيز الساقين                                934/1,027

حّيز الكتفين                              1,404/1,421

السعات )لتر(
 سعة الحمولة

خلف المقاعد األمامية                    1,653
 سعة الحمولة

خلف المقاعد الخلفية                      456

محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 171 )بقوة صافية 

تبلغ 126 كيلوواط( عند 6,000 د.د. عزم دوران صاٍف 
يبلغ 230 نيوتن متر عند 4,500 د.د.

13.7 كلم/لتر   FWD نظام الدفع األمامّي

محّرك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
قوة حصانية صافية تبلغ PS 242 )بقوة صافية 

تبلغ 178 كيلوواط( عند 5,300 د.د. عزم دوران صاٍف 
يبلغ 366 نيوتن متر عند 2,700 - -4,500 د.د.

12.1 كلم/لتر  AWD نظام الدفع بكافة العجالت

المّيزات القياسيةالعجالتالطرازات

األبعاد المحّركات - القّوة الحصانية الصافية2، عزم الدوران الصافي2 واستهالك الوقود2 )كلم/لتر(

1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

S



في المرة األولى التي تجلس فيها وراء عجلة القيادة، فستشعر باالنسجام التام مع محيطك. إذ إّن المقصورة 
المصّممة خصيصاً لمالءمة السائق تلتّف من حولك وتحتضنك. وستجد أّن أحدث التكنولوجيا وجميع أجهزة 
التحّكم الضرورية في متناول يدك. كّل مؤّشر وعّداد وشاشة واضحة تمام الوضوح، لذا بمجّرد إلقاء نظرة 

انتباهك عن الطريق. إليها بدون تشتيت  التي تحتاج  خاطفة يمكنك الحصول على المعلومات 

أصبح الركن المتوازي أكثر سهولة بفضل مساعد الركن النشط.1 ما عليك إاّل الضغط على الزّر وستقوم 
أجهزة االستشعار بالبحث عن فسحة ركن مناسبة أثناء القيادة. ثّم يحّرك النظام عجلة القيادة لركن 

المركبة فيها، بينما تتحّكم أنت بناقل الحركة وبدواسَتي الفرامل والوقود. وسيساعدك مساعد الخروج من 
الموقف على الخروج بالطريقة نفسها.

تُعنى بك. ومصّممة من أجلك.

إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية 
التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

تايتينيوم مع التجهيزات المتوّفرة. 1ميزة متوّفرة. يختلف التوفر تبعاً للسوق. 



قيادة باعثة أكثر على االسترخاء. مثّبت السرعة التفاعلي 

تصبح الرحالت الطويلة أكثر راحة مع مثّبت 
التخفيف من خطر  التفاعلّي ونظام  السرعة 

االصطدام1، ألنه حالما تحّدد السرعة المرجّوة، 
يعمد النظام إلى تعديل سرعتك إن كانت 

السيارة التي أمامك تسير بسرعة أبطأ، ويعيدك 
إلى السرعة المحّددة سابقاً عندما تخلو 

الطريق أمامك.

نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت

كّل 16 جزء من الثانية، يعمد نظام الدفع بكافة 
العجالت1 إلى معاينة مقدار التشّبث المتوّفر 

على الطريق التي تسلكها. ثّم يوّجه قّوة العزم 
المثلى إلى العجالت األمامية والخلفية 

للمساعدة على تجّنب فرط أو نقص التوجيه.

 BLIS نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

يستخدم نظام الزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام 
اإلنذار عند الرجوع CTA 1 أضواء المرايا الجانبية2 من 

أجل تنبيهك بوجود سيارات مارة في الزوايا غير المرئية 
أثناء قيادتك إلى األمام، أو يحّذرك من وجود سيارات 
قريبة من إحدى الجهتين الخلفيتين للمركبة أثناء 

إرجاعها إلى الوراء. أينما كنت تقود، يمكنك الوثوق من 
أّن سيارة إسكيب متنّبهة لسالمتك.

إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

 طراز تايتينيوم بلون أحمر الياقوت المعدنّي مع طالء شّفاف بلون خفيف مع تجهيزات متوّفرة. 
1ميزة متوّفرة. 2إّن نظام BLIS يحّل مكان مرايا الكشف المضّمنة عن الزوايا الخلفية غير المرئية.



نقّدم نظام المزامنة 2,1SYNC® 3 - الجيل التالي من التكنولوجيا 
 LCD المنّشطة صوتياً مع تصميم جديد ومّيزات سهلة االستخدام. إّن شاشة

الملّونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها تعرض وظائف الهاتف والصوت 
والمالحة2. يسمح لك األداء العالي السرعة بالحصول على استجابة أسرع ألوامرك. 
الشاشة الِسعوّية العاملة باللمس تشتمل على ميزة التحّكم بتمرير اإلصبع على 
الشاشة كما في هاتفك الذكّي، باإلضافة إلى تحريك إصبعين للتكبير والتصغير 

ضمن نظام المالحة.2

تقنّية التعّرف على الصوت المحّسنة تسمح لك بالتحّدث إلعطاء األوامر الصوتّية 
البسيطة، ويتفاعل النظام مع صوتك بشكل طبيعّي. ميزة إدخال الوجهة السهلة 

ضمن نظام المالحة2 تساعدك على تحديد موقع مطاعمك المفّضلة، وأقرب صّراف 
آلّي والمزيد غير ذلك. باإلضافة إلى أّن التحديثات التلقائّية عبر اإلنترنت الالسلكي 

®Wi-Fi 3 تسمح لك بإبقاء نظام المزامنة SYNC 3 محّدثاً من خالل أحدث البرامج 

ما أن تصبح التحديثات الجديدة متوّفرة.

يُبقيك نظام المزامنة 2,1SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا 
نظام المزامنة SYNC المنّشطة صوتياً على إبقاء عينيك على الطريق ويديك على 

عجلة القيادة. تسمح لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية بكبسة 
التلقائّي لجهات  التنزيل  زّر بسيطة باإلضافة إلى استخدام األوامر الصوتّية. ميزة 

االتصال في دليل الهاتف تقوم فوراً بتحويل األسماء واألرقام في هاتفك الجّوال 
المتوافق، بعد قرنه مع النظام. ميزة التحّكم بالبحث والموسيقى عبر األوامر الصوتّية 
تسمح لك باختيار الموسيقى التي تريد االستماع إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث” 

Bluetooth® audio لالستماع إلى محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.4

1 ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة 

المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية 
التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل 

والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق. 2ميزة متوّفرة. 3ال يمكنك الحصول على خرائط نظام 
المالحة المضّمن في الراديو االختيارّي من خالل اإلنترنت الالسلكي Wi-Fi ويتطّلب ذلك 

تحديثاً منفصالً. 4يجب أن يكون هاتفك الجوال المتوافق مع تقنية Bluetooth مقروناً بنظام 
.SYNC المزامنة

 .Bluetooth SIG, Inc هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة 
.Wi-Fi Alliance® عالمة تجارية مسّجلة لشركة Wi-Fi® إّن



سّباقة على الطرقات. تتفّوق إسكيب كسيارة مخّصصة لمحّبي القيادة. يمكنك االختيار بين محّركين متطّورين 
iVCT سعة 2.5 لتر القوة الهائلة والفعالية الكبيرة. بينما يجمع محّرك  عاملين بالبنزين.1 يقّدم محّرك 

®EcoBoost 1 سعة 2.0 لتر ما بين ضّخ الوقود المباشر والشحن التوربينّي والصمامات ذات التوقيت 

المتغّير لتقديم أداء المحّركات الكبيرة مع التوفير في استهالك الوقود كالمحّركات الصغيرة. يترافق 
محركا إسكيب مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

قوة نابعة من الصميم. إّن توّفر تجهيزات قياسية مثل نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS مع نظام 
التحّكم اإللكتروني بالثبات ESC، و7 وسائد هوائية، يعني أّن إسكيب مصّممة لمساعدتك على تجّنب 
الحوادث، أو للمساعدة على التخفيف من حّدة العواقب المحتملة إن كان حادث االصطدام واقعاً ال مفّر منه.

طراز تايتينيوم بلون أحمر الياقوت المعدنّي مع طالء شّفاف بلون خفيف مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة.



طراز S بلون فّضي مونداست مع تجهيزات متوّفرة. 1تبلغ سعة حّيز األمتعة مع المقاعد الخلفّية مطوّية 1653 لتراً.

الخطوط االنسيابّية - بفضل الشبكات األمامية الجديدة الجريئة وغطاء المحّرك المقّبب في 
الوسط بشكل أعرض - تجعل إسكيب الفتة لألنظار بشكل ال يقاوم. ولكن المظهر الرائع ما هو إاّل 

غيض من فيض. فباإلضافة إلى السائق، تقّدم إسكيب أيضاً مقاعد رحبة لـ 4 أشخاص بالغين آخرين 
- كما هناك حّيز أمتعة فسيح بسعة 456 لتراً الستيعاب مقتنياتك. وحين تدعو الحاجة،  فإّن مقعد 

الصف الثاني القابل للطّي والمجّزأ يمكن طّيه بالكامل لمنحك متسعاً أكبر للحمولة.1

ما يوجد في الداخل هو األهّم.



 تايتينيوم بلون نحاسي بالس مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 

يرجى مراجعة وكيل فورد لالّطالع على كافة األكسسوارات المتوّفرة.

عالم من الفرص بانتظارك. تقّدم إسكيب الجديدة الرقّي والقدرات الهائلة من دون أن تتطّلب مجهوداً. فهي 
تزخر بالتقنيات الذكية - مثل نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل بدون مفتاح،1 الذي يسمح لك بتشغيل سيارتك 

إسكيب بينما المفتاح ما زال في جيبك أو حقيبتك. وبحضورها القوي على الطرقات، إّن إسكيب مصّممة لمساعدتك على 
االستفادة من يومك  - كّل يوم.

مع تحيات فورد موتور كومباني


