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DAREDAÇÃO

AFordmostra a novaRan-
ger Storm, versão off-road
dapicape.Omodelocabine
dupla, apresentado como
conceito, foi desenvolvido
especialmente para o mer-
cadobrasileiro.
A grade dianteira com o

nomeStormemdestaque é
a assinatura da nova pica-
pe, personalizada faixas no
capô e nas laterais, alarga-
dores de paralamas, estri-
bos,rodasesantantônio,to-
dosnacorpreta.
Aslanternastraseirascom

lentes escurecidas são em-
prestadas da série especial
global Wildtrak. Ela conta
aindacomdoisacessórioses-
peciais – snorkel e capota
marítima–que,comooferta
de lançamento, serão dados
decortesia aos60primeiros
compradoresdapicape.
A Ranger Storm vem

com tração 4x4, transmis-
são automática, diferencial
traseiro blocante e motor
Duratorq 3.2 turbodiesel
de cinco cilindros das ver-
sões de topo XLT e Limi-
ted, com potência de 200
cvetorquede47,9kgfm.
Ospneus todo-terrenosão

ScorpionATPlus, desenvol-
vidosparaapicapeemparce-
ria com a Pirelli, dentro da
propostadeuso60%forade
estradae40%emestrada.

SEGURANÇA

ARanger Storm vem como
sistemaAdvanceTrac, com-
posto por controle eletrôni-
co de estabilidade e tração,

assistente de partida em
rampa, controle automático
dedescida, controle de osci-
lação de reboque, assistên-
ciadefrenagemdeemergên-

ciaeluzesdeemergênciaem
frenagens bruscas, além de
sistema anticapotamento e
controle adaptativo de car-
ga,exclusivosnosegmento.

PREÇO

Com preço de R$ 151 mil,
aRanger Storm chegapa-
ra ocuparumnovo espaço
entre as versões interme-
diáriase topodalinha.
A lista de equipamentos

inclui ainda direção elétri-
ca,ar-condicionadodigital
deduaszonas,centralmul-
timídia com tela de 8pole-
gadas, painel configurável
comduas telasde4,2pole-
gadas,faróisdeneblina,se-
te airbags, câmera de ré e
rodasdeligalevede17pole-
gadas. A caçamba conta
com um sistema de assis-
tênciaquefacilitaaabertu-
raefechamentodatampa.
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O novo modelo tem um ajuste de suspensão que, conforme a Ford, melhora a dirigibilidade e o conforto tanto no asfalto como fora de estrada

Lançamentoadiado
Apandemiadonovo coronavírus forçouaFiat a adiaro lançamento
danovaStrada.Apicape,quepassoupor grande reformulação,

chegariaaomercadobrasileironocomeçodomês.
Aindanãoháumanovadataparaaapresentaçãodoveículo.

FALECOMAGENTE!

Apicape temcinco anosde
garantia.As trêsprimeiras

revisões, compreço fixo, somam
R$2.747,00. São sete cores
disponíveis: as sólidas

vermelhoBari e brancoÁrtico,
ametálicaprataGeada

eas perolizadas azulBelize,
vermelhoToscana, cinzaMoscou

epretoGales, sempre com
acessóriosna corpreta.

Rangerganhaversãocomapelooff-road
Batizada de Storm, novidade aposta na estética fora de estrada com direito a tração 4x4, motor turbodiesel e pneus especiais
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