
2 0 1 7  M U S T A N G2017 فورد موستانج



Shelby is a registered trademark of Carroll Hall Shelby Trust. 

MUSTANG
POWERFUL BY DESIGN.

America’s legendary Pony car hits the pavement running with a full lineup of forward-leaning, 
hard-charging machines. Fastback. Convertible. V6. EcoBoost.® GT. And the track-ready Shelby 
GT350.® Get into yours. And get gone.

Courtesy of Ford Motor Company



Every Pony in the Mustang stable makes a powerful impression. Starting with the most potent of them all –  
the head-turning, heart-pounding, Shelby GT350. 

This race-tuned monster is powered by a hand-assembled 5.2L Ti-VCT V8 with a Flat-Plane Crank (FPC), the type more  
often found in exotic sports cars and racers. It’s the most powerful naturally aspirated road-going engine in Ford  
history. With a redline of 8,250 rpm, it’s also our highest-revving production V8 yet. And the exhaust note is sublime.

To achieve its balance of downforce and drag, every aspect of the GT350 exterior was scrutinized. From its aggressive  
front splitter to its vented aluminum front fenders and hood, all the way back to its rear spoiler, fascia and integrated  
diffuser, every element is designed to work as part of a unified team – and help you stay glued to the road. 

Shelby GT350 fastback in Oxford White with available equipment. 1Data as per GCC Standardization Organization certification.
TREMEC is a registered trademark of Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V.

SHELBY GT350®

5.2L Ti-VCT V8 FPC

534 net PS @ 7,500 rpm1

582 N•m of net torque @ 4,700 rpm1

TREMEC® TR-3160 6-speed manual transmission



A dynamic, adrenaline-fueled ride is yours courtesy of the MagneRide™ Damping System. It passes an electric  
current through iron-infused hydraulic fluid to adjust its continuously controlled dampers independently at each 
corner – 1,000x per second. MagneRide, an aluminum strut-tower brace, and coolers for the engine oil, transmission 
and differential are all standard on GT350 for 2017.

The Shelby GT350 exclusive interior features aluminum trim and other unique touches like a flat- 
bottom steering wheel wrapped in Alcantara® and leather. RECARO® sport front seats trimmed in  
a mix of Carbon Weave cloth and Miko® sueded cloth help hold you firmly in place – turn after turn.

SHELBY GT350®

Alcantara is a registered trademark of Alcantara S.p.A., Italy. MagneRide is 
a trademarked technology of BWI Group. Miko is a registered trademark of 

Miko s.r.l. RECARO is a registered trademark of RECARO Beteiligungs-GmbH. 



Our fastest and best-handling GT yet – this generation speaks for itself. In a deep-throated 5.0L rumble.  
Thanks in part to its fully independent suspension, it has nearly 10x better anti-lift properties – providing 
significantly better pitch control for aggressive starts and stops. 

GT Premium fastback in Ingot Silver with available equipment.1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Available feature. 

GT
5.0L Ti-VCT V8

421 net PS @ 6,500 rpm1

530 N•m of net torque @ 4,250 rpm1

6-speed manual or 6-speed SelectShift® automatic2



1Available feature.

Designed by Ford Performance in cooperation with RECARO,® the  
racing-inspired RECARO sport front seats1 are trimmed in cloth on  
GT (shown) or leather on GT Premium. 

Long highway runs. High-speed passing. Advanced driver-assist 
technologies like adaptive cruise control and collision warning with brake 
support,1 and BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic 
alert1 can help you excel during these and other real-world challenges.

Attract more attention everywhere you go in a California Special1  
GT Premium. Outside, it gets a performance air splitter, black grilles, 
the tri-bar Pony logo, a raised decklid spoiler, unique striping and  
19" wheels. Inside, red stitching intensifies its Ebony leather and  
Miko® sueded cloth trim.

The aviation-inspired cockpit design puts the controls for features 
like the cooled front seats,1 and dual-zone electronic automatic 
temperature control1 easily within reach.

GT



Turbocharged responsiveness. That’s the essence of EcoBoost. With its twin-scroll single turbocharger  
and direct-injection technology, the 2.3L EcoBoost engine helps Mustang deliver impressive I-4  
power, torque and fuel efficiency.

Going way beyond good looks, those vertical slots at the outer edges of the front fascia are wheel  
aero curtains – specifically designed to create a high-pressure region that holds airflow closer to  
the body and minimizes drag. One of the many telltale signs that every Mustang is built for speed.

EcoBoost Premium fastback in Race Red with available equipment. 1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Available feature. 

ECOBOOST®

2.3L ECOBOOST

324 net PS @ 5,500 rpm1

439 N•m of net torque @ 3,000 rpm1

6-speed manual or 6-speed SelectShift® automatic2



Whether your dream machine is an iconic fastback or an eye-catching droptop, you can look forward to the 
passionate performance of the 3.7L Ti-VCT V6 engine. Excellent road feel and precise handling are yours, 
courtesy of its fully independent suspension. With a double-ball-joint front configuration, and high-strength 
aluminum-alloy knuckles and H-arms in back, it employs advanced lightweight materials to help keep  
unsprung mass down while maximizing grip. So you’ll have a blast putting your Mustang through its paces.

V6 fastback in Triple Yellow Tri-coat with available equipment. 1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Available feature. 

V6
3.7L Ti-VCT

304 net PS @ 6,500 rpm1

380 N•m of net torque @ 4,000 rpm1

6-speed manual or 6-speed SelectShift® automatic2



Transforms in seconds. You just release a latch and press a button. To perfect its look, Mustang 
convertible sports exclusive design cues that set it apart from the fastback. Note the higher, straighter 
muscle line across its rear haunches. And the distinctively contoured trunk lid. Tonneau caps slide neatly 
in place for a sleek top-down finish. It even has impressive trunk space – with room for up to 324 liters of 
cargo. And since this vacation-on-wheels was engineered as a convertible from the start, it’s designed 
to deliver a smooth ride and excellent handling. This is open-air freedom at its best.

GT Premium convertible in Magnetic with Black Accent Package and available equipment. 



 DROP IN. REV UP.
Nothing compares to this rush. It’s pure magic. The kind conjured only by Mustang. Its carefully crafted interior 
welcomes all drivers. With a steering column that tilts and telescopes. An accelerator and footrest at matching 
angles. A shifter placed right where it should be for open access to controls (and cupholders). And plenty of knee 
room. This is an adrenaline-raising kind of car. One drive. And you’re convinced.

GT Premium convertible in Magnetic with available equipment. Leather-trimmed interior in Dark Saddle.



California Special GT Premium fastback. Leather-trimmed interior in Ebony with Miko® sueded cloth inserts. Available equipment. 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. 3You 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.®

INTRODUCING SYNC 31,2 – 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, 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 keeps you connected. Its voice-activated 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.3



Vehicles shown with available equipment. 1Available feature.

Normal mode delivers a 
balanced combination of 
comfortable, controlled  
ride and confident handling 
for an engaging driving 
experience.

Track mode allows you to 
push closer to the vehicle’s 
limits on the track before 
AdvanceTrac® electronic 
stability control intervenes. 
So you can extract the max 
from your Mustang.

Sport+ mode provides 
more responsive steering 
and throttle performance, 
plus different shift points if 
your Mustang is equipped 
with the SelectShift® 
automatic transmission. 

Snow/Wet mode helps 
provide confident handling 
in poor weather conditions 
without sacrificing any 
of the composure you 
demand from your vehicle.

 DRIVERS: TAP THIS.
When conditions change, just tap a toggle switch on the dash to adjust Selectable Drive Modes.1 And keep going.  
Each mode activates predefined powertrain and chassis calibrations suited to that particular driving situation.



For Shelby GT350 dimensions and capacities, see your dealer. 
 1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Data as per 
GCC Standardization Organization certification.

Mechanical
4-wheel vented disc Anti-Lock Brake System (ABS)
Steering – Selectable-effort electric power-assisted  
(Standard, Sport, Comfort)
Suspension –  Front: independent double-ball-joint MacPherson strut with 

stabilizer bar 
Rear: independent integral link with stabilizer bar

Driver-Assist Technology
Automatic headlamps with wiper activation

Seating
4-way adjustable front head restraints
50/50 split-fold rear seat (fastback only)
Front – Bucket 

Interior
Center console – Full center floor with storage bin
Cruise control
Door locks – Power
Flooring – Carpeted front floor mats
Ignition – Intelligent Access with push-button start
Illuminated locking glove compartment
Mirror – Auto-dimming rearview
Powerpoints – 12-volt (2)
Smoker’s Package
Steering column – Tilt/telescoping
Steering wheel – Cruise, audio and 5-way controls
TrackApps™ located in instrument cluster
Visors – Dual illuminated vanity mirrors
Windows – Power with global open and one-touch-up/-down feature

Exterior
Easy Fuel® capless fuel filler
Embedded radio antenna (fastback only)
Headlamps – HID with signature lighting
Rear-window defroster
Taillamps – LED with sequential turn signals
Tonneau caps (convertible only)
Windshield wipers – Variable-intermittent

Safety & Security
Airbags – Personal Safety System™ with dual-stage front1

Airbag – Driver’s knee1

Airbag – Glove-box-door-integrated knee1

Airbags – Front-seat side1

Airbags – Side-curtain (fastback only)1

AdvanceTrac® electronic stability control
Belt-Minder® front safety belt reminder
Illuminated Entry System
Individual Tire Pressure Monitoring System (excludes available spare)
LATCH – Lower Anchors and Tether Anchors for Children
MyKey®

Perimeter alarm
Rear view camera
Remote Keyless Entry System
Safety belt restraint system – Manual 3-point shoulder and lap safety belt 
system for all seating positions
SecuriLock® Passive Anti-Theft System
SOS Post-Crash Alert System™

STANDARD FEATURES

3.7L Ti-VCT V6
304 net PS (224 net kW) @ 6,500 rpm 
380 N•m of net torque @ 4,000 rpm 

6-speed manual 11.5 km/L

6-speed SelectShift® automatic 12.1 km/L

2.3L EcoBoost I-4
324 net PS (239 net kW) @ 5,500 rpm 
439 N•m of net torque @ 3,000 rpm

6-speed manual 14.3 km/L

6-speed SelectShift automatic 14.1 km/L

6-speed SelectShift automatic (convertible) 13.2 km/L

5.0L Ti-VCT V8
421 net PS (310 net kW) @ 6,500 rpm 
530 N•m of net torque @ 4,250 rpm 

6-speed manual 10.0 km/L

6-speed SelectShift automatic 10.4 km/L

6-speed SelectShift automatic (convertible) 10.0 km/L

5.2L Ti-VCT V8
534 net PS (392 net kW) @ 7,500 rpm 
582 N•m of net torque @ 4,750 rpm 

6-speed manual 9.0 km/L

ENGINES2/FUEL CONSUMPTION2

Exterior  mm Fastback/Convertible
Wheelbase 2,720
Length  4,784
Height 1,379/1,394
Width – Mirrors folded  1,934
Width – Including mirrors 2,080

Interior – Front
Head room 955/956
Leg room (max.) 1,131
Hip room 1,395
Shoulder room 1,430

Interior – Rear
Head room 884/908
Leg room 737/742
Hip room 1,203/1,111
Shoulder room 1,327/1,135

Capacities  liters
Passenger volume  2,345/2,245
Luggage capacity 383/324
Total interior volume 2,728/2,568

Fuel Capacity  liters
V6/V8 60.6
I-4 58.7

WHEELS

19" x 10.5" Front/19" x 11" Rear  
Ebony Black-Painted Aluminum

Standard: Shelby GT350®

19" Premium Dark  
Stainless-Painted Aluminum

Optional: GT Premium

19" Ebony Black-Painted Aluminum
Standard: EcoBoost® and  

EcoBoost Premium

18" Magnetic-Painted  
Machined Aluminum

Standard: GT and GT Premium

17" Sparkle Silver-Painted Aluminum
Standard: V6

18" Foundry Black-Painted 
Machined Aluminum

Included: V6 051A  
Optional: GT and GT Premium

19" x 9" Front/19" x 9.5" Rear  
Luster Nickel-Painted Aluminum

Optional: EcoBoost and  
EcoBoost Premium

19" Ebony Black-Painted 
Machined Aluminum
Included: GT Premium  

California Special

19" Ebony Black-Painted Aluminum
Included: GT Black Accent Package

19" Low-Gloss Black-Painted 
Machined Aluminum
Included: GT Interior &  

Wheel Package

DIMENSIONS

PERSONALIZE IT. 
For some people, aluminum wheels and splash guards 
are enough to set their vehicles apart. But others want 
to make their Mustang truly their own. Ford Accessories 
allow you to personalize your Mustang to your exact needs, 
interests, hobbies and more. And each accessory is designed 
specifically for your Mustang so you can be assured of a 
perfect fit. See your dealer for a complete list of available 
Ford Accessories.

accessories.ford.com



1 Restrictions may apply. See your dealer for details.  
Brembo is a trademark of Brembo S.p.A.

S : Standard     O : Optional      P : Package Content  BUILD YOUR MUSTANG
V
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Bodystyle
S S S S S S Fastback

O O O Convertible

Mechanical
S 3.7L Ti-VCT V6 engine

S S 2.3L EcoBoost I-4 engine

S S 5.0L Ti-VCT V8 engine

S 5.2L Ti-VCT V8 engine with 180° flat-plane crankshaft

S S S S S 6-speed manual transmission

O O O O O 6-speed SelectShift® automatic transmission with 
steering wheel-mounted paddle shifters, and Remote 
Start System

S TREMEC® TR-3160 6-speed manual transmission

S O O 3.15:1 gear ratio with limited-slip rear differential1

S S 3.31:1 gear ratio with limited-slip rear differential

O S S O O 3.55:1 gear ratio with limited-slip rear differential1

S 3.73:1 gear ratio with TORSEN® helical gear differential

S S Active noise cancellation

S Aluminum front bumper beam

S Brakes – 15.5" front and 14.9" rear cross-drilled  
2-piece rotors

S Brakes – Brembo™ 6-piston front and 4-piston  
rear calipers

S S Brakes – 12.6" vented disc with 2-piston front calipers

P P S S Brakes – Larger rotors with 4-piston front calipers

S Continuously controlled MagneRide™ Damping System

S S S Electronic line-lock (track use only)

S S Engine oil cooler

S Engine oil, transmission, and differential coolers

S Integrated Driver Control System (IDC)

S S S Launch control (manual transmission only)

S S Selectable Drive Modes with 4-gang toggle switch 
pack (Normal, Sport+, Track, Snow/Wet)

S S S S S Spare wheel and tire

S Strut-tower brace

S Tire inflator and sealant kit

Driver-Assist Technology
O O Adaptive cruise control and collision warning with 

brake support, and rain-sensing windshield wipers

P P BLIS® (Blind Spot Information System) with  
cross-traffic alert

O O O O O Reverse Sensing System
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S S S S SYNC® with 4.2" color LCD screen in center stack 
with 2 smart-charging USB ports

S S SYNC 3 with 8" color LCD capacitive touchscreen in 
center stack, and 2 smart-charging USB ports

Seating
S S Front – 2-way manually adjustable passenger

S S Front – 4-way manually adjustable driver’s

P S S S S Front – 6-way power driver’s with power lumbar

S S S S Front – 6-way power passenger

S S Front – Heated and cooled front

S Front – RECARO® sport Ebony Carbon Weave cloth 
with Miko® sueded cloth inserts

O O Front – RECARO sport Ebony cloth with  
manual adjustment (fastback only)

O O Front – RECARO sport leather-trimmed with  
manual adjustment (fastback only)

S S S Trim – Cloth

S S Trim – Leather-trimmed front

Interior
S S S S AM/FM stereo/single-CD player with 6 speakers

S S AM/FM stereo/single-CD player with 9 speakers  
and amplifier

P P Shaker™ Pro Audio System with 12 speakers  
and amplifier

O O Voice-activated Navigation System

S S Aluminum accelerator, brake and clutch pedals

S S Ambient lighting

S S Bright-finish door speaker surrounds

S S Climate controls – Dual-zone electronic automatic 
temperature control

S S S Climate controls – Single-zone manual air conditioning

P P P P S Gauge Pack (gauges vary by model)

S S Illuminated front door-sill plates

S S Instrument panel – Aluminum trim

S Instrument panel – Carbon Zag trim

P P P P Instrument panel – Engine Turn aluminum trim

S Instrument panel – Friction aluminum trim 

S S Instrument panel – Satin Brush aluminum trim

S S Premium door-trim panel inserts

S Steering wheel – Leather- and Alcantara® wrapped 
flat-bottom steering wheel

S S S S S Steering wheel – Leather-wrapped

S Unique instrument cluster with gray accents
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Exterior
S Aluminum hood with center vent

O O O O O Black-painted roof1

S S Exhaust – Dual bright rolled and polished tips

S S S Exhaust – Dual bright slashed-cut tips

S Exhaust – Dual with quad tips and active valves

S S S S S Fog lamps – LED

S Front fender vents with vented inner fenders

S S Hood-vented air extractors 

S Injection-molded carbon-fiber composite grille opening

S S S S S Mirrors – Black power with security approach lamps 
and integrated turn signal indicators

S Mirrors – Gloss Black power sideview

O O O O O O Over-the-top racing stripe1

S S Pony projection lamps

S S S Rear diffuser

S S Spoiler – Blade-style decklid1

O O Spoiler – Delete1

S Spoiler – Raised decklid

Equipment Groups & Packages
O Equipment Group 051A – 6-way power driver’s seat 

with power lumbar, and 18" Foundry Black-painted 
machined aluminum wheels

O Equipment Group 201A – Shaker Pro Audio System 
with 12 speakers and amplifier, driver’s seat and 
sideview mirrors memory feature, ambient lighting, 
and BLIS® (Blind Spot Information System) with  
cross-traffic alert

O Equipment Group 401A – Includes all content of 
Equipment Group 201A

O O Black Accent Package1 – Includes 19" Ebony  
Black-painted aluminum wheels, Black-painted 
exterior badging, unique dark taillamp accents,  
and Black-painted raised blade-style decklid spoiler  
(not available with California Special, or Interior & 
Wheel Package)
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O California Special1 – Includes 19" Ebony Black-
painted machined aluminum wheels; unique 
performance front air splitter; unique black grilles, 
hood and side stripes; strut tower brace; Black-
painted raised blade-style decklid spoiler, sideview 
mirrors and hood-vented air extractors; faux gas cap; 
unique dark taillamp bezels; leather-trimmed seats 
with Miko sueded cloth inserts and red stitching; 
Diamond Plate aluminum instrument panel trim; and 
premium carpeted front floor mats with red stitching 
(not available with Black Accent Package, or Premier 
Trim with Color Accent Group)

S S EcoBoost Performance Package1 – Includes unique 
front air splitter; larger radiator; upsized rear sway 
bar; heavy-duty front springs; unique chassis tuning; 
larger brake rotors with 4-piston front calipers; 
19" Ebony Black-painted aluminum wheels with 
255/40R19 summer-only tires; unique electric power-
assisted steering (EPAS), ABS and electronic stability 
control tuning; Engine Turn aluminum instrument 
panel trim; Gauge Pack (oil pressure and boost); 
spoiler delete; and 3.55:1 gear ratio with limited-slip 
rear differential

S S S S S Enhanced Security Package – Includes electronic-
locking center console, Active Anti-Theft System, 
electronic steering column lock, and wheel locks

O Interior & Wheel Package1 – Includes Ebony interior 
environment; unique door-trim panels and seats with 
Metal Gray contrast stitching; embroidered Pony 
logo on front seats; carpeted front floor mats with 
embroidered Pony logo; and 19" low-gloss Black-
painted machined aluminum wheels (not available 
with Black Accent Package

O O Premier Trim with Color Accent Group1 – Includes 
Ebony interior environment with color-accented seats, 
unique door-trim panel inserts, and soft upper door 
trim (not available with California Special)



Triple Yellow Tri-coat

EXTERIORS AND STRIPES INTERIORSMUSTANG SHELBY GT350®

Ebony Cloth 1 Ebony Cloth 2 Dark Ceramic Cloth 3

Ebony Leather with Perforated Inserts 4 Ceramic Leather with Perforated Inserts 5 Dark Saddle Leather with Perforated Inserts 6

Ebony Leather with Perforated Inserts 7 
and Metal Gray Stitching

Red Line Leather with Perforated Inserts 8 
and Red and Black Stitching 

Ebony Leather with Perforated Inserts 9 
and Yellow Jacket Stitching 

Ebony Leather with Perforated Miko® Sueded 10 
Cloth Inserts and Red Stitching

Ebony Carbon Weave Cloth with Miko Sueded 11 
Cloth Inserts and Metal Gray Stitching 

V6 ECOBOOST®/GT ECOBOOST PREMIUM/GT PREMIUM SHELBY GT350

Ex
te

rio
r Oxford White 1 3 2 3 4 5 6 7 8  10 11

White Platinum Metallic Tri-coat1 1 3 2 3 4 5 6 7 8  10

Ingot Silver2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avalanche Gray 11

Triple Yellow Tri-coat1 1 2 4   7  9 10 11

Race Red 1 3 2 3 4 5  7   10 11

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 1 3 2 3 4 5  7 8  10 11

Grabber Blue 1 3 2 3 4 5  7   10 11

Lightning Blue2 1 3 2 3 4 5  7   10 11

Magnetic2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Shadow Black 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7,8,9: Premier Trim with Color Accent Group   10: California Special on GT Premium
Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. Silver stripes not available on convertible models. 1Additional charge. 2Metallic. 

Oxford White

White Platinum Metallic Tri-coat

Ingot Silver

Avalanche Gray

Race Red

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Grabber Blue

Lightning Blue

Magnetic

Shadow Black



Comparisons based on competitive models (class is High-Power Sports 
Cars based on Ford segmentation), publicly available information and 
Ford certification data at time of printing. 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

تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات الرياضية الفائقة القّوة(، 
والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات فورد الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات 

 المبّينة على تجهيزات اختيارّية. 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 لمركبتك 

 بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. 
 هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة 

 خصيصاً لمركبتك.  �  يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة 
 )FLA( المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد

 تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد 
رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعاً  مة ومطوَّ  FLA مصمَّ

للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول 
على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.



شيلبي ®GT350موستانجاأللوان الخارجية والشرائط الزينّية 

أصفر تريبل ثالثي الطبقات

أبيض أكسفورد

أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات

فّضي آنغو

رمادي أفاالنش

أحمر رياضي رايس

أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

أزرق جّذاب

أزرق اليتنينغ

رمادّي مغناطيسي

أسود ظّلي

األلوان الداخلية

V6ECOBOOST®/GTبريميوم GT/بريميوم ECOBOOSTGT350 شيلبي

ية
رج

خا
 ال

ية
اح

411 5 6 7 8  210 13 3أبيض أكسفوردالن
4 5 6 7 8  210 13 3أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1

4 5 6 7 8 9 210 13 3فّضي آنغو2
11رمادي أفاالنش

411   7  9 210 1 أصفر تريبل ثالثي الطبقات1
411 5  7   210 13 3أحمر رياضي رايس

أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون 
خفيف1

3 13 210  8 7  5 411

411 5  7   210 13 3أزرق جّذاب
411 5  7   210 13 3أزرق اليتنينغ2

411 5 6 7 8 9 210 13 3رمادّي مغناطيسّي2
411 5 6 7 8 9 210 13 3أسود ظّلي

9،8،7: مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات ملّونة    10: مجموعة تجهيزات “كاليفورنيا سبيشل” California Special في طراز GT بريميوم
األلوان المبيّنة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة الوكيل المحّلي لمعرفة خيارات الطالء/الكسوات المتوّفرة فعلياً. الخطوط الفّضية غير متوّفرة في الطرازات القابلة 

للكشف. 1 ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي. 

1 قماش باللون األسود األبنوسيّ 

4 جلد أبنوسّي مع إدخاالت مثّقبة 

7  جلد أبنوسّي مع إدخاالت مثّقبة 
ودرزات باللون الرمادّي المعدنّي

2 قماش باللون األسود األبنوسيّ 

5 جلد بلون السيراميك مع إدخاالت مثّقبة 

8  جلد بلون أحمر “ريد الين” مع إدخاالت مثّقبة 
ودرزات حمراء وسوداء 

3 قماش بلون السيراميك الداكن 

6 جلد سرجي داكن مع إدخاالت مثّقبة 

9  جلد أبنوسّي مع إدخاالت مثّقبة 
ودرزات صفراء 

10  Miko® جلد أبنوسّي مع إدخاالت من قماش 
السويدي المثّقب ودرزات حمراء

11  قماش أبنوسّي محبوك بألياف الكربون مع  
 إدخاالت من قماش ®Miko السويدي ودرزات 

باللون الرمادّي المعدنّي 



ق : قياسّي     ا : اختيارّي      م : محتوى مجموعة التجهيزات   اصنع سيارة الموستانج على هواك
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تصميم الهيكل
فاستباكقققققق
قابلة للكشفااا

التجهيزات الميكانيكية
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لترق

محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.3 لترقق
محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لترقق

محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.2 لتر مع عمود مرفقّي ق
مسّطح بزاوية 180 درجة

ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعاتققققق
 ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift® Automatic ااااا

بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثّبتتين في عجلة 
القيادة، ونظام التشغيل عن بعد

ناقل الحركة اليدوّي ®TR-3160 TREMEC بـ 6 سرعاتق
تروس بنسبة 3.15:1 مع ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق1ااق

تروس بنسبة 3.31:1 مع ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالققق
تروس بنسبة 3.55:1 مع ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق1ااققا

 تروس بنسبة 3.73:1 مع ترس تفاضلي “تورسن” ق
®Torsen لولبّي

نظام إلغاء الضجيج النشطقق
عارضة المصّد األمامي من األلومنيومق
الفرامل - أقراص من قطعتين بميزة التثقيب المستعرض ق

قياس 15.5 بوصات في األمام و14.9 بوصات في الخلف
الفرامل - “بريمبو” ™Brembo مع القطات بـ 6 كّباسات ق

في األمام وبـ 4 كّباسات في الخلف
الفرامل - قرصية مهّواة مع القطات بكّباستين في قق

األمام قياس 12.6 بوصات
 الفرامل - أقراص أكبر مع القطات بأربعة كّباسات ققمم

في األمام
نظام التخميد المتكّيف باستمرار ™MagneRideق

قفل إلكترونّي للفرامل األمامية )لالستخدام على الحلبة ققق
فقط(

مّبرد لزيت المحّركقق
مبّردات لزيت المحّرك وناقل الحركة والترس التفاضليق
نظام تحّكم متكامل IDCق

نظام التحّكم باالنطالق )ناقل الحركة اليدوّي فقط(ققق
أنماط قيادة قابلة لالختيار عبر 4 مفاتيح مفصلّية )النمط قق

العادي Normal، النمط الرياضي +Sport، نمط الحلبة 
)Snow/Wet ونمط الطرقات الثلجية/الرطبة ،Track

عجلة وإطار احتياطيانققققق
دعامة لبرج ممتصات الصدماتق
مجموعة نفخ اإلطارات وتصليح تسّربات الهواءق

تكنولوجيا مساعدة السائق
مثبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام اا

أمامي مع دعم الفرملة، ومّساحات للزجاج األمامي 
متحّسسة للمطر

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع مم
نظام اإلنذار عند الرجوع

نظام استشعار عند الرجوعااااا
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مجموعة “كاليفورنيا سبيشل” California ا
1Special - تشتمل على عجالت من األلومنيوم 

 المشغول والمطلّي باللون األسود األبنوسّي قياس 
19 بوصة؛ وجناح سفلّي أمامّي فريد لألداء العالي؛ 

وشبكة أمامية وشرائط زينية لغطاء المحّرك فريدة 
باللون األسود؛ ودعامة لبرج ممتصات الصدمات؛ وجناح 

مرتفع بأسلوب الشفرة مثّبت عند غطاء الصندوق 
ومرآتان جانبيتان وفتحات استخراج الهواء في غطاء 

المحّرك كلها باللون األسود؛ وحلقة شبيهة بغطاء خزان 
الوقود؛ وأطر داكنة فريدة للمصابيح الخلفية؛ ومقاعد 

من الجلد مع إدخاالت من قماش Miko السويدي ودرزات 
حمراء؛ ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من األلومنيوم 

بنمط “دايمند باليت” Diamond Plate؛ وسّجاد فاخر 
لألرضية في األمام مع درزات حمراء )غير متوّفرة مع 
مجموعة اللمسات السوداء أو مجموعة الكسوات 

الفاخرة مع لمسات ملّونة(
مجموعة تجهيزات EcoBoost لألداء1 - تشتمل على قق

جناح سفلّي أمامّي فريد؛ ورادياتير أكبر؛ وعمود توازن خلفّي 
أكبر حجماً؛ ونوابض أمامية عالية المتانة؛ وشاسي 

مضبوط بشكل فريد؛ وأقراص فرامل أكبر حجماً مع 
القطات أمامّية بأربعة كّباسات؛ وعجالت من األلومنيوم 

المطلّي بالّلون األسود األبنوسّي قياس 19 بوصة مع 
إطارات 255/40R19 لموسم الصيف فقط؛ ونظام 

توجيه كهربائّي معّزز آلياً EPAS فريد؛ وضبط لنظام 
الفرامل المانع لالنغالق ABS مع نظام التحّكم 

اإللكتروني بالثبات ESC؛ ولمسات للوحة العدادات 
ومؤشرات القيادة من األلومنيوم النافر بنمط “إنجين 
تيرن” Engine Turn؛ ومجموعة تجهيزات العّدادات 

)ضغط الزيت والزخم(؛ وميزة إزالة الجناح الخلفي؛ وتروس 
بنسبة 3.55:1 مع ترس تفاضلي خلفي محدود االنزالق

مجموعة تجهيزات تعزيز األمان - تشتمل على ققققق
الكونسول المركزّي القابل لإلقفال إلكترونياً، نظام 
الحماية النشط من السرقة، قفل إلكترونّي لعمود 

التوجيه، وأقفال للعجالت
مجموعة المقصورة والعجالت1 - تشتمل على بيئة ا

داخلية باللون األبنوسّي؛ وصفائح أبواب فريدة ومقاعد 
بدرزات بتأثير متباين  باللون الرمادّي المعدنّي؛ وشعار 
الفرس المطّرز على المقاعد األمامية؛ ووسّجاد فاخر 

لألرضية في األمام مع شعار الفرس؛ وعجالت من 
األلومنيوم المشغول والمطلي باللون األسود القليل 

اللمعية قياس 19 بوصة )غير متوفرة مع مجموعة 
اللمسات السوداء(

مجموعة الكسوات الفاخرة مع لمسات ملّونة2 اا
- تشتمل على بيئة داخلية باللون األبنوسّي مع مقاعد 

متمّيزة بلمسة لونية، وإدخاالت فريدة في كسوة األبواب، 
وإدخاالت علوية ناعمة لألبواب )غير متوّفرة مع مجموعة 

)California Special ”كاليفورنيا سبيشل“

 1 قد تُطّبق قيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 

.Brembo S.p.A هي عالمة تجارية لشركة Brembo ”إّن “بريمبو
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نظام المزامنة ®SYNC مع شاشة LCD ملّونة قياس قققق
4.2 بوصات في الّلوحة المركزية مع منفذين USB بميزة 

الشحن الذكّي
نظام المزامنة SYNC 3 مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قق

قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية 
ومنفذين USB بميزة الشحن الذكّي

المقاعد
الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل قق

يدوياً في وضعّيتين
الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل يدويًا في قق

4 وضعّيات
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً ققققم

في 6 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر
الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامّي قابل للتعديل قققق

آلياً في 6 وضعيات
الناحية األمامّية - مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريدقق

الناحية األمامّية - مقاعد ®RECARO رياضية مكسّوة ق
بالقماش األبنوسّي المحبوك بألياف الكربون مع إدخاالت 

من قماش ®Miko السويدي
الناحية األمامّية - مقاعد ®RECARO رياضية مكسّوة اا

بالقماش األبنوسّي قابلة للتعديل يدوياً )فاستباك فقط(
الناحية األمامّية - مقاعد RECARO رياضية مكسّوة اا

بالجلد قابلة للتعديل يدوياً )فاستباك فقط(
الكسوة - من القماشققق

الكسوة - المقاعد األمامّية مكسّوة بالجلدقق

التجهيزات الداخلية
 ستيريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد قققق

و6 مكبرات صوت
ستيريو AM/FM مع مشّغل لقرص CD واحد و9 مكبرات قق

صوت ومضّخم صوت
نظام الصوت Shaker™ Pro مع 12 مكّبراً للصوت مم

ومضّخم للصوت
نظام المالحة المنشط صوتياًاا
دواسات الوقود الفرامل والتعشيق من األلومنيومقق
إضاءة محيطيةقق
أطر ّلماعة لمكّبرات الصوت في األبوابقق
أزرار التحّكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة قق

الحرارة ثنائي المناطق
أزرار تحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوي أحادي المناطقققق

مجموعة تجهيزات العّدادات )تختلف العّدادات تبعاً للطراز(قمممم
عتبات جانبية مضاءة لألبواب األماميةقق

لوحة القيادة - مع لمسة نهائية من األلومنيومقق
لوحة القيادة - مع لمسة نهائية بنمط “كاربون زاغ” ق

Carbon Zag
لوحة القيادة - مع لمسة نهائية من األلومنيوم النافر مممم

Engine Turn ”بنمط “إنجين تيرن
لوحة القيادة - مع لمسة نهائية بنمط “فريكشن” Friction ق

لوحة القيادة - مع لمسة نهائية من األلومنيوم قق
المحفوف الساتينّي المظهر

إدخاالت فاخرة في فرش األبوابقق
عجلة القيادة - بناحية سفلّية مستقيمة مغّلفة بالجلد ق

Alcantara® وبقماش ألكانتارا
عجلة القيادة - مغّلفة بالجلدققققق

لوحة قيادة فريدة مع لمسات باللون الرمادّيق
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الناحية الخارجية
غطاء محّرك من األلومنيوم مع فتحة تهوية في الوسطق

سقف مطلّي بالّلون األسود1ااااا
العادم - أنابيب مزدوجة لّماعة ملتّفة ومصقولةقق

العادم - مخرجان مشطوبا الرأس ولّماعانققق
العادم - مخرجان بأربعة رؤوس وصمامات نشطةق

مصابيح للضباب - بتقنّية LEDققققق
 فتحات تهوية في الرفاريف األمامية مع رفاريف ق

داخلّية مهّواة
فتحات استخراج الهواء في غطاء المحّرك قق

شبكة أمامّية مصنوعة من ألياف الكربون المرّكبة ق
المتطّورة المقولبة بواسطة الَحقن

المرايا - آلية سوداء مع مصابيح إلنارة األرضية ومصابيح ققققق
تأشير لالنعطاف مضّمنة

المرايا - جانبّية آلية بالّلون األسود الّلماعق
شريط زيني فوق السقف بأسلوب سيارات السباق1اااااا

مصابيح لتسليط شعار الفرس الضوئّيقق
حاجب ريح خلفّيققق

الجناح الخلفي - مرتفع بأسلوب الشفرة مثّبت عند قق
غطاء الصندوق1

الجناح الخلفي - ميزة اإلزالة1اا
الجناح الخلفي - مرتفع ومثّبت عند غطاء الصندوقق

مجموعات التجهيزات
مجموعة التجهيزات 051A - مقعد للسائق قابل ا

للتعديل آلياً في 6 وضعيات مع مسند آلي ألسفل الظهر، 
وعجالت من األلومنيوم المشغول والمطلي باللون األسود 

بمظهر مسبوك قياس 18 بوصة
مجموعة التجهيزات 201A - نظام الصوت Shaker ا

Pro مع 12 مكّبراً للصوت ومضّخم للصوت، ميزة الذاكرة 
لمقعد السائق والمرايا الجانبية، وإضاءة محيطية، ونظام 

المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام 
CTA اإلنذار عند الرجوع

مجموعة التجهيزات 401A- تشتمل على محتويات ا
مجموعة التجهيزات 201A كّلها

مجموعة اللمسات السوداء1 -تشتمل على عجالت اا
من األلومنيوم المطلّي بالّلون األسود األبنوسّي قياس 
19 بوصة، وشعارات مطلية باللون األسود في الناحية 

الخارجية، ولمسات داكنة فريدة على المصابيح 
الخلفية، وجناح مرتفع بأسلوب الشفرة مثّبت عند 

غطاء الصندوق باللون األسود )غير متوّفر مع مجموعة 
“كاليفورنيا سبيشل” California Special أو مجموعة 

المقصورة والعجالت(



عجالت فاخرة من األلومنيوم 
 المطلّي الداكن

المقاوم للصدأ 19 بوصة
اختيارية: GT بريميوم

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
باللون األسود األبنوسّي 19 بوصة

EcoBoost® :قياسّية 
وEcoBoost بريميوم

عجالت من األلومنيوم 
 المشغول المطلّي بالّلون

الرمادي المغناطيسي 18 بوصة
قياسّية: GT وGT بريميوم

عجالت من األلومنيوم المطلي 
بالفّضي الّلماع 17 بوصة

V6 :قياسّية

عجالت من األلومنيوم المشغول 
والمطلّي باللون األسود بمظهر 

مسبوك 18 بوصة
051A ومجموعة V6 مضّمنة: محّرك 

اختيارية: GT وGT بريميوم

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بالنيكل البّراق قياس 19x9 بوصة 

 في األمام و19x9.5 بوصة 
في الخلف

EcoBoost :اختيارية 
وEcoBoost بريميوم

عجالت من األلومنيوم 
المشغول والمطلّي باللون 
األسود األبنوسّي 19 بوصة

 مضّمنة: GT بريميوم
 “كاليفورنيا سبيشل” 
California Special

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
باللون األسود األبنوسّي 19 بوصة
 مضّمنة: مجموعة اللمسات السوداء 

GT في

عجالت من األلومنيوم 
المشغول والمطلي باللون 

 األسود القليل اللمعية 
19 بوصة

 مضّمنة: مجموعة المقصورة
GT والعجالت في

لالّطالع على أبعاد وسعات شيلبي Shelby GT350، يرجى مراجعة الوكيل المحّلي. 
1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2البيانات وفق شهادة هيئة 

التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المّيزات القياسية

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.7 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 304  )224 كيلوواطاً من القوة الصافية( عند 6,500 د.د.

وعزم دوران صاٍف يبلغ 380 نيوتن متراً عند 4,000 د.د. 
11.5 كلم/لتر ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات  
12.1 كلم/لتر ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات 

محّرك EcoBoost I-4 سعة 2.3 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 324  )239 كيلوواطاً من القوة الصافية( عند 5,500 د.د.

وعزم دوران صاٍف يبلغ 439 نيوتن متراً عند 3,000 د.د.
14.3 كلم/لتر ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات  
14.1 كلم/لتر ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات 

 ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات 
13.2 كلم/لتر )السيارة القابلة للكشف( 

محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.0 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 421  )310 كيلوواط من القوة الصافية( عند 6,500د.د.

وعزم دوران صاٍف يبلغ 530 نيوتن متراً عند 4,250 د.د. 
10.0 كلم/لتر ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات  
10.4 كلم/لتر ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات 

 ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات 
10.0 كلم/لتر )السيارة القابلة للكشف( 

محّرك Ti-VCT V8 سعة 5.2 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 534  )392 كيلوواطاً من القوة الصافية( عند 7,500 د.د.

وعزم دوران صاٍف يبلغ 582 نيوتن متراً عند 4,750 د.د. 
9.0 كلم/لتر ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات 

المحرّكات2/استهالك الوقود2

فاستباك/القابلة للكشف الناحية الخارجّية  ملم 
2,720 قاعدة العجالت  
4,784 الطول   

االرتفاع           1,394/1,379
1,934 العرض - مع المرايا مطوّية   
2,080 العرض - مع المرايا   

الناحية الداخلّية - في األمام
حّيز الرأس              955 / 956

1,131 حّيز الساقين )األقصى(  
1,395 حّيز الردفين  
1,430 حّيز الكتفين  

الناحية الداخلّية - في الخلف
حّيز الرأس              884 / 908
حّيز الساقين              742/737

حّيز الردفين           1,111/1,203
حّيز الكتفين          1,327 / 1,135

السعات  لتر
سعة حجرة الركاب            2,245/2,345

سعة حّيز األمتعة              324/383
السعة الداخلية اإلجمالية           2,568/2,728

سعة الوقود  لتر
60.6   V8/V6
58.7   I-4

العجالت

األبعاد

خّصص سيارتك كما يحلو لك. 
بالنسبة إلى بعض األشخاص، فإّن عجالت األلومنيوم وواقيات الحماية من 

الوحل كافية لجعل مركباتهم متمّيزة. لكن ثّمة أشخاص يرغبون في تعديل 
سيارة الموستانج خاّصتهم كما يحلو لهم لتكون فريدة من نوعها. تسمح لك 

أكسسوارات فورد بتخصيص سيارتك الموستانج لتلبية احتياجاتك واهتماماتك 
وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار مصّمم خصيصاً لمركبتك، لذا يمكنك 
التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على الئحة كاملة من 

أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com

 عجالت من األلومنيوم المطلي باللون 
19x10.5 بوصة في األمام و19x11 في الخلف األسود األبنوسّي

GT350® قياسّية: شيلبي

التجهيزات الميكانيكية
 فرامل قرصية مهّواة على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانع 

ABS لالنغالق
التوجيه - نظام توجيه كهربائي معّزز آلياً مع إمكانية اختيار نمط المجهود 

)قياسي، رياضي، مريح(
نظام التعليق -  األمامي: نظام تعليق مستقل بمفاصل ربط دائرية مزدوجة 

 وبقوائم ماكفرسون االنضغاطية مع عمود توازن
الخلفي: نظام تعليق مستقل بوصلة متكاملة مع عمود توازن

تكنولوجيا مساعدة السائق
مصابيح أمامية تعمل تلقائياً عند تشغيل المّساحات

المقاعد
متاكئ رأس أمامية قابلة للتعديل في 4 وضعيات

مقعد خلفي قابل للطي والتجزئة بنسبة 50/50 )في فاستباك فقط(
المقعد األمامّي - مقّعر 

التجهيزات الداخلية
الكونسول المركزّي - كونسول مركزي أرضي كامل مع حجيرة تخزين

مثّبت السرعة
أقفال األبواب - آلية

األرضّية - فرش من السّجاد لألرضية األمامية
التشغيل - نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

حجيرة قفازات مضاءة وقابلة لإلقفال
المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

مآخذ الطاقة - بقوة 12 فلط )2(
مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين

عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق واإلمالة عمودياً
 عجلة القيادة - أزرار ضبط لمثّبت السرعة ونظام الصوت ومفاتيح تحّكم 

بـ 5 اتجاهات
تطبيق ™Track Apps موجود في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة

حاجبان للشمس - مرآتان مضاءتان
النوافذ - آلّية مع ميزة فتح كافة النوافذ وميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة

الناحية الخارجية
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

هوائي راديو مضّمن )فاستباك فقط(
المصابيح األمامّية - بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة HID مع إضاءة ممّيزة

ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي
المصابيح الخلفّية - بتقنّية LED مع مصابيح تأشير متتالية اإلضاءة

أغطية لغطاء السقف )الطراز القابل للكشف فقط(
مساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة بسرعات متغّيرة

السالمة واألمان
وسائد هوائية - نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System مع 

وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين1
وسادة هوائية - لركبتي السائق1

وسادة هوائية - لحماية ركبة الراكب األمامي مضّمنة في باب حجيرة القّفازات1
وسائد هوائية - جانبية للمقاعد األمامية1

ستائر هوائية - جانبية )فاستباك فقط(1
نظام ®AdvanceTrac للتحّكم اإللكتروني بالثبات

نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي
ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها

نظام مراقبة ضغط اإلطارات الفردية )باستثناء اإلطار االحتياطي المتوّفر(
نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
نظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

كاميرا للرؤية الخلفية
نظام الدخول بدون مفتاح

نظام شّد أحزمة األمان - بـ3 نقاط قابل للتعديل يدوياً عند الكتفين والفخذين 
لكافة المقاعد

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



المركبات مبّينة مع تجهيزات متوفرة. 1ميزة متوّفرة.

النمط العادي Normal يقّدم 
التوازن بين راحة والدّقة في القيادة 

وقدرة التحّكم الموثوقة لتجربة 
قيادة آسرة.

نمط الحلبة Track يسمح لك 
بالضغط على السيارة إلى أقصى 

حّد على الحلبة قبل أن يتدّخل نظام 
التحكم اإللكتروني بالثبات 

®AdvanceTrac. لكي تتمّكن من 

االستفادة من القّوة القصوى 
لسيارتك الموستانج.

النمط الرياضي +Sport يقّدم 
قدرة توجيه أكثر استجابة وخانقاً 

سريع االستجابة أيضاً، باإلضافة إلى 
نقاط مختلفة لتبديل السرعة إن 

كانت سيارة موستانج مجّهزة بناقل 
 .SelectShift® الحركة األوتوماتيكّي

نمط الطرقات الثلجية/الرطبة 
Snow/Wet يقّدم قدرة تحّكم 

مفعمة بالثقة في األحوال الجوية 
الرديئة بدون التضحية بالثبات الذي 

تطلبه من مركبتك.

 أيها السائقون: السّر يكمن في هذا المفتاح.
 عندما تتغّير الظروف، ما عليك إاّل استخدام المفتاح المفصلّي على لوحة القيادة لتعديل أنماط القيادة القابلة لالختيار.1 واستمّر في القيادة. 

يعمد كّل نمط إلى تنشيط معايرات محّددة مسبقاً للقوة المحّركة والشاسي بما يتالءم مع ظرف القيادة المعّين.



 LCD 2,1 - الجيل التالي من التكنولوجيا المنّشطة صوتياً مع تصميم جديد ومّيزات سهلة االستخدام. إّن شاشةSYNC 3 نقّدم نظام المزامنة
الملّونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها تعرض وظائف الهاتف والصوت والمالحة2. يسمح لك األداء العالي السرعة بالحصول على استجابة 
أسرع ألوامرك. الشاشة السعوّية العاملة باللمس تشتمل على ميزة التحّكم بتمرير اإلصبع على الشاشة، باإلضافة إلى تحريك إصبعين للتكبير 

والتصغير ضمن نظام المالحة.2

تقنّية التعّرف على الصوت المحّسنة تسمح لك بالتحّدث إلعطاء األومر 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 ®3Wi-Fi تسمح لك بإبقاء نظام المزامنة SYNC® 3 محّدثاً من خالل أحدث 
البرامج ما أن تصبح التحديثات الجديدة متوّفرة.

يُبقيك نظام المزامنة 1SYNC على اّتصال بفضل التكنولوجيا المنّشطة صوتياً التي تساعدك على إبقاء عينيك على الطريق 
ويديك على عجلة القيادة. تسمح لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية بكبسة زّر بسيطة باإلضافة إلى استخدام 
األوامر الصوتّية. ميزة التنزيل التلقائّي لجهات االتصال في دليل الهاتف تقوم فوراً بتحويل األسماء واألرقام في هاتفك الجّوال 

المتوافق، بعد قرنه مع النظام. ميزة التحّكم بالموسيقى عبر األوامر الصوتّية تسمح لك باختيار الموسيقى التي تريد سماعها 
بسالسة أو قول “الصوت عبر بلوتوث” Bluetooth® audio لالستماع إلى محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.3

مجموعة تجهيزات “كاليفورنيا سبيشل” California Special في طراز GT بريميوم فاستباك. مقاعد مكسّوة بالجلد باللون األبنوسّي مع إدخاالت من قماش ®Miko السويدي. تجهيزات 
متوّفرة. 1ال 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. 3يجب أن يكون هاتفك الجوال 
المتوافق مع تقنية Bluetooth مقروناً بنظام المزامنة SYNC. إّن عالمة كلمة Bluetooth هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. إّن ®Wi-Fi عالمة تجارية مسّجلة 

.Wi-Fi Alliance® لشركة



اجلس في مقعد القيادة وأطلق العنان لسيارتك.
ال شيء يضاهي هذه اإلثارة. إنه سحر ال مثيل له. السحر الذي ال نجده إاّل في سيارة موستانج. مقصورتها المصّممة بحرفية عالية تستقبل كافة 

السائقين بالترحاب. باإلضافة إلى عجلة قيادة قابلة لإلمالة عمودياً والسحب باتجاه السائق. ودّواسة الوقود ومّتكأ القدم يتمّيزان بزاوية مطابقة. ناقل 
الحركة حيث يجب أن يكون إلفساح المجال في الوصول إلى أزرار التحّكم )وحامالت األكواب(. وثمة حّيز كبير للركبتين أيضاً. إنها سيارة ترفع معّدالت 

األدرينالين إلى مستويات غير مسبوقة. رحلة واحدة على متنها. وستقتنع حتماً.

سيارة GT بريميوم باللون الرمادّي المغناطيسّي مع تجهيزات متوّفرة. مقاعد مكسّوة بالجلد باللون البّني السرجّي الداكن.



تتحّول خالل ثواٍن معدودة. ما عليك إاّل تحرير المزالج والضغط على الزّر. إلضفاء لمسة مثالية على مظهرها، تتمّيز سيارة موستانج القابلة 
للكشف برموز تصميمية حصرّية تفّرقها عن طراز فاستباك. يمكن مالحظة الخط األكثر ارتفاعاً واستقامة المفعم بالقّوة على الجانبين 

الخلفيين. وغطاء الصندوق الذي يتمّيز بمحيط ملفت. كما أّن أغطية غطاء السقف تنزلق بسالسة في مكانها لتمنح السقف 
المكشوف لمسة نهائية متمّيزة. باإلضافة إلى تمّيزها بفسحة هائلة في الصندوق - بمّتسع قدره 324 لتراً من الحمولة. وبما أّن هذه 

السيارة المدهشة تّم تصميمها هندسياً كسيارة قابلة للكشف من البداية، فقد تّم تصميمها لتقّدم قيادة أكثر سالسة وقدرة تحّكم 
ممتازة. إنها تجّسد الحرّية في الهواء الطلق بأبهى صورة لها.

سيارة GT بريميوم باللون الرمادّي المغناطيسّي مع مجموعة اللمسات السوداء وتجهيزات متوّفرة. 



  V6 أكانت سيارة أحالمك فاستباك أسطورية أو قابلة للكشف خاطفة لألنظار، يمكنك أن تترّقب األداء المفعم بالشغف الذي يعدك به محّرك
Ti-VCT سعة 3.7 لتر. التواصل الممتاز مع الطريق وقدرة التحّكم الدقيقة هما في متناول يديك، بفضل نظام التعليق المستقّل بالكامل. 

بفضل مفاصل الربط الدائرية المزدوجة في األمام، ومزيج األلومنيوم العالي القوة للمفاصل الخلفّية وأذرع التحّكم بشكل H، يستخدم مواد 
متطّورة خفيفة الوزن للمساعدة على إبقاء الوزن غير المخّمد بالنوابض منخفضاً مع تعزيز التشّبث إلى أقصى حّد. لذا ستستمع كثيراً عندما 

تطلق العنان لسيارتك الموستانج.

سيارة V6 فاستباك بلون أصفر تريبل ثالثي الطبقات مع تجهيزات متوّفرة. 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2ميزة متوّفرة. 

V6
محّرك TI-VCT سعة 3.7 لتر

قّوة حصانية صافية تبلغ PS 304 عند 6,500 د.د.1
عزم دوران صاٍف قدره 380 نيوتن متراً عند 4,000 د.د.1

ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات2



استجابة سريعة مشحونة توربينّياً. هذا هو جوهر محّرك EcoBoost. بفضل شاحن توربينّي واحد مع منفذين بتقنية Twin-scrollوتقنية الضخ 
المباشر ، فإّن محّرك EcoBoost سعة 2.3 لتر يساعد موستانج على تقديم قّوة وعزم دوران هائلين وفعالّية في استهالك الوقود من خالل أربع 

.I-4 أسطوانات بشكل طولي

عدا عن المظهر الجميل، هذه الشقوق العمودية عند األطراف الخارجية للواجهة األمامّية هي ستائر هوائية للعجالت - هي مصّممة 
خصيصاً لكي تخلق منطقة ضغط عاٍل تُبقي تدّفق الهواء أقرب إلى الهيكل وتخّفف من مقاومة الهواء. إنها من المؤشرات الواضحة 

على أّن كّل سيارة موستانج مصّممة للسرعة.

سيارة EcoBoost بريميوم فاستباك باللون األحمر الرياضي رايس مع تجهيزات متوفرة. 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 2ميزة متوّفرة. 

محّرك ECOBOOST سعة 2.3 لتر

قّوة حصانية صافية تبلغ PS 324 عند 5,500 د.د.1
عزم دوران صاٍف قدره 439 نيوتن متراً عند 3,000 د.د.1

®ECOBOOSTناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات2



GT

1ميزة متوّفرة.

لقد تعاون قسم مركبات فورد الفائقة األداء Ford Performance مع ®RECARO لتصميم مقاعد 
 RECARO األمامّية الرياضّية المستوحاة من عالم السباقات1 وهي مكسوة بالقماش في طراز

GT )المبّين( أو بالجلد في طراز GT بريميوم. 

رحالت طويلة على الطرقات السريعة. تجاوز فائق السرعة. لمساعدتك على التمّيز فيهما 
وغيرهما من التحّديات الواقعية الصعبة، تتوّفر مّيزات تكنولوجية متطّورة مساِعدة للسائق مثل 
مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة،1 ونظام المعلومات 

.1 CTA مع نظام اإلنذار عند الرجوع BLIS® الخاص بالزوايا غير المرئية

 California ”الفت األنظار أينما ذهبت بفضل مجموعة تجهيزات “كاليفورنيا سبيشل
Special 1 في طراز GT بريميوم. في الناحية الخارجية، فتحصل السيارة على جناح 

سفلّي لألداء العالي، وشبكة سوداء، وشعار الفرس الثالثي الخطوط، وجناح مرتفع مثّبت 
عند غطاء الصندوق، وخطوط زينّية فريدة وعجالت قياس 19 بوصة. أما في الناحية 

الداخلية، فإّن الدرزات الحمراء تُبرز الجلد األبنوسّي والكسوة من قماش ®Miko السويدي.

المقصورة المستوحاة من الطائرات التي تضع أنظمة التحّكم بالمّيزات على 
غرار المقاعد األمامّية القابلة للتبريد1 والضبط اإللكتروني التلقائي لدرجة 

الحرارة ثنائي المناطق1 في متناول يديك.



 سيارة GT األسرع وذات قدرة التحّكم الفضلى حتى اآلن - هذا الجيل يثبت قدراته بنفسه. من خالل هدير المحّرك الجبار سعة 5.0 لتر. 
بفضل نظام التعليق المستقّل بالكامل، فإّنها أفضل بعشر مرات تقريباً من حيث منع ارتفاع الناحية األمامية للسيارة - ما يسمح بالتحّكم بشكل 

أفضل بزاوية االنحدار خالل التسارع الهائل أو الفرملة القوية. 

سيارة GT بريميوم فاستباك بلون فّضي آنغو مع تجهيزات متوّفرة.1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2ميزة متوّفرة. 

محرّك TI-VCT V8 سعة 5.0 لتر

قّوة حصانية صافية تبلغ PS 421 عند 6,500 د.د.1
عزم دوران صاٍف قدره 530 نيوتن متراً عند 4,250 د.د.1

GTناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات2



نقّدم لك قيادة ديناميكية مفعمة باإلثارة والتشويق بفضل نظام التخميد ™MagneRide. فهو يمّرر تّياراً كهربائياً عبر سائل هيدروليكّي مشّبع بالحديد 
لتعديل المخّمدات المتكّيفة باستمرار بشكل مستقّل عند كّل منعطف - 1,000 مرة في الثانية. إّن نظام MagneRide، والدعامة من األلومنيوم لبرج 

ممتصات الصدمات، ومبّردات زيت المحّرك وناقل الحركة والترس التفاضلي كّلها مّيزات قياسية في GT350 للعام 2017.

تتمّيز مقصورة شيلبي GT350 الحصرية بكسوة من األلومنيوم ولمسات فريدة أخرى مثل عجلة القيادة بناحية سفلّية مستقيمة المغّلفة 
بقماش ألكانتارا ®Alcantara وبالجلد. أما مقاعد ®RECARO الرياضية األمامية فهي مكسّوة بمزيج من القماش المحبوك بألياف الكربون مع 

قماش ®Miko السويدي للمساعدة في إبقائك ثابتاً في مكانك، منعطفاً تلو اآلخر.

GT350® شيلبي

 إّن Alcantara هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Alcantara S.p.A.، إيطاليا. 
 .BWI Group هي تكنولوجيا ذات عالمة تجارية لشركة MagneRide إّن 

 RECARO إّن .Miko s. r. l هي عالمة مسّجلة لشركة Miko إّن 
 .RECARO Beteiligungs-GmbH هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة



كّل فرس في حظيرة موستانج تترك انطباعاً قوياً. بدءاً من األقوى بينها على اإلطالق - شيلبي GT350 التي تسحر األلباب وتخطف األنفاس. 

هذا الطراز الفائق القوة المضبوط خصيصاً للسباق مجّهز بمحّرك Ti-VCT V8 سعة 5.2 لتر، تّم تجميعه يدوياً، مع عمود مرفقّي مسّطح، وهو النوع 
الموجود غالباً في السيارات الرياضية الخارقة وسيارات السباق. إنه أقوى محّرك بالسحب الطبيعّي في السيارات الصالحة للسير على الطرقات العامة 

في تاريخ فورد. وبدورات المحّرك القصوى البالغ قدرها 8,250 د.د.، فإنه أيضاً محّرك V8 الجّبار بامتياز تنتجه فورد حتى اآلن. أما هدير العادم فهو األرقى.

لتحقيق التوازن بين قّوة الضغط السفلية ومقاومة الهواء، تّم التدقيق في كل تفصيل من تفاصيل الناحية الخارجية لسيارة GT350. من الجناح 
األمامي الذي يوحي بالشراسة إلى غطاء المحّرك والرفاريف األمامية من األلومنيوم المزّودة بفتحات تهوية، وصوالً إلى الجناح الخلفّي، والواجهة 

الخلفية مع حاجب الريح المضّمن، فإّن كّل العناصر مصّممة لتعمل كجزء من فريق موّحد - ولتساعدك على البقاء ثابتاً على الطريق. 

سيارة شيلبي GT350 فاستباك بلون أبيض أكسفورد مع تجهيزات متوّفرة. 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V هي عالمة تجارية لشركة TREMEC إّن

محرّك TI-VCT V8 سعة 5.2 لتر مع عمود مرفقّي مسّطح

قّوة حصانية صافية تبلغ PS 534 عند 7,500 د.د.1
عزم دوران صاٍف قدره 582 نيوتن متراً عند 4,700 د.د.1

ناقل الحركة اليدوّي ®TR-3160 TREMEC بـ 6 سرعات GT 350® شيلبي



MUSTANG
قوّية بتصميمها.

تنطلق سيارة الفرس األميركية األسطورية بقوة جّبارة مع مجموعة كاملة من الطرازات المائلة إلى األمام والهائلة االندفاع. 
فاستباك. قابلة للكشف. GT.  EcoBoost® .V6. وشيلبي ®GT350 الجاهزة لحلبة السباق. اصعد إلى سيارتك. وانطلق.

 .Carroll Hall Shelby Trust هي عالمة تجارية مسّجلة لشركة Shelby ”إّن “شيلبي

مع تحيات فورد موتور كومباني


