
                                                         

Ford Ranger 3.2 TDCi 
Duratorq WildTrak 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 19 990  

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 31 810 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 36 060 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 872 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 485 

Registračný poplatok (€ s DPH) 870 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 6/24 

Zdvihový objem (cm3) 3196 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 147(200)/3000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 470/1500-2750 

Pohon všetkých kolies 

Prevodovka 6-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava lichobežníková 

Zadná náprava tuhá zadná náprava s list. pružinami 

Riadenie el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) 12,7 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu bubnové 

Pneumatiky 195/60 R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie pick-up 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 5351 - 1850 – 1821 

Rázvor (mm) 2681 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 229 

Ložná plocha dĺžka - šírka - výška (mm) 1560 - 1560 - 511 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 2194 

Prevádzková hmotnosť (kg) 2269 

Užitočná hmotnosť (kg) 1006 

Celková hmotnosť (kg) 3200 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1520 

Vnútorná šírka minimum 1425 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 930/995 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 328/390 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 761 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1470 

Vnútorná šírka minimum 1421 

Vzdialenosť sedák - strop 906 

Vzdialenosť podlaha - sedák 338 

Dĺžka predný sedák 500 

Dĺžka zadný sedák 470 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,6 

Maximálna rýchlosť (km/h) 175 

Spotreba mesto (l/100 km) 11,3 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 7,3 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 8,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 228 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,8 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,2 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 10,9 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 12,5 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 10,5 

Spotreba od užívateľov (l/100 km) 10,9 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 4038 

1. rok pri najazdení 30.000 km 6150 

2. rok pri najazdení 30.000 km 7506 

2. rok pri najazdení 60.000 km 8256 

3. rok pri najazdení 45.000 km 10 684 

3. rok pri najazdení 90.000 km 17 365 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 11 098 

1. rok pri najazdení 30.000 km 13 210 

2. rok pri najazdení 30.000 km 17 566 

2. rok pri najazdení 60.000 km 18 316 

3. rok pri najazdení 45.000 km 22 494 

3. rok pri najazdení 90.000 km 30 865 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,150 

Normohodina (€ s DPH) 35,26 

Gar. kontroly (km) 30 000 / 2 roky 

Výmena oleja (km) 30 000 / 2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 521 

Predný blatník 206 

Svetlomet. + smerovka 357 

Spätné zrkadlo el. 433 

Predný nárazník 272 

Predný tlmič 130 



Predné brzdové platničky 125 

Predné tyčky stabilizátora 89 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 2 

Na celé auto 5 

Motor a mechanické časti 5 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 29 000 

Po 2. roku 60.000 km 26 000 

Po 3. roku 90.000 km 22 500 
 

 

VÝBAVA 
WildTrack: sedadlá koža/látka, sedadlo vodiča el. nastavitelné, ochranný rám za kabínou a strešné lyžiny, 
dvojzónová aut. klíma, zadné senzory, parkovacia kamera, 8“ dotykový displej, navigácia, SYNC3, aut. núdz. volanie, 
USB, AUX, 18“ zliat. kolesá, el. vyhrievané čelné sklo a dýzy ostrekovačov, mechanická uzávierka diferncilálu + 
ochranný kryt motora, prevodovky a palivovej nádrže (495 €), originálne ťažné zariadenenie (585 €) 

 
 

 

PLUSY MÍNUSY 
terénne schopnosti 

odhlučnenie kabíny 

výkonný agregát 

jazdné výkony 

kvalitne pôsobiaci interiér 

na typ auta komfort cestovania 

pohodlnejšie sedenie vzadu ako napr. v Navare 

MÍNUSY 

vyššia spotreba 

automat tlmí akceleračné schopnosti motoru (aj tak je však na tom lepšie ako štvorvalcová konkurencia) 

 

 


