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FAKTA 
FORD RANGER
WILDTRAK
Komfort: /känsla/köregenskaper: 

Mycket goda

Säkerhet: Den första pickupen som har 

fått fem Euro NCAP-stjärnor

Utrustning: Mycket utrustning som stan-

dard. GPS, backkamera och dragkrok 

etc. som tillägg

Konkurrenter (i urval): Nissan Navara, 

Isuzu D-Max, VW Amarok, Toyota Hilux

Servicekostnad, exkl moms: 3 år/ 6 000 

mil: 16 616 kr. 

Serviceintervaller var 3000:e mil 

eller inom 2 år.

3000 mil: 4863 kr+ moms, 

6000 mil: 5484 kr + moms, etc. 

Grundpris, exkl. moms: 

186 400 kr, Wildtrak doublecab 

auto från 319 600 kr, Wildtrak 

som vi testade: 339 120 kr exkl. moms.

Motoralternativ: 200 hk/470 Nm/ 5 cyl/ 

Lastutrymme: Flak: 156x156 cm

Växellåda: 6-stegad automat med möj-

lighet att växla manuellt

Bränslealternativ/förbrukning: Diesel/ 

ca 1,0 l/mil

Miljöklassning: Euro 5

C02-utsläpp: 274 g/km

Max lastvikt: 1 265 kg

Max dragvikt: 3 350 kg

Säten: 5

2- eller 4-hjulsdrift: 2- och 4-hjulsdrift

Releasedatum i Sverige: september 

2012

Webbsida: www.ford.se/transportbilar

PROVKÖRT: FORD RANGER WILDTRAK

SMAKAR DET SÅ
KOSTAR DET
DEN FÖRSENADE OCH HETT EFTERLÄNGTADE FORD RANGER 
WILDTRAK ÄR EN SUVERÄN BIL ATT KÖRA. MEN DET HÖGA 
PRISET GER ANLEDNING ATT TRO ATT PICKISSUGNA ÄVEN 
SNEGLAR PÅ ANDRA MODELLER.  AV :  A N D E R S  M Y R D A L

DET ÄR INGEN tvekan om att Ford Rang-
ers mest exklusiva modell Wildtrak 
kanske är den allra hetaste pickisen 
som går att få tag på i Sverige i dag. 
Visst, det finns bilar med dubbelt så 
många hästkrafter och lull lull som 
inte går av för hackor. Men då får du 
vända dig till en USA-importör, eller 
själv göra slag i saken och importera en 
värstingpickis direkt från USA.   

Vi tror att många som är sugna på 
att köpa en pickup och som sätter sig 

bakom ratten för att provköra en Wild-
trak blir imponerade. Men vi tror samti-
digt att rätt många reagerar över bilens 
höga pris. Ytterst beror det förstås på 
vilken typ av pickup du vill ha och vad 
du är beredd att betala för att förverk-
liga drömmen om en pickup.   

Ford Ranger utsågs nyligen till Inter-
national Pick-Up 2013, där den prisades 
för sina goda egenskaper både på väg 
och i terräng. Den fick även beröm för 
motorutbudet, last- och dragförmågan 

samt säkerheten. Ranger är klassens 
säkraste bil, eftersom det är den första 
pickupen som har fått fem Euro NCAP-
stjärnor.

200 hästar och 470 Nm
Nya Ford Ranger Wildtrak har fem 
cylindrar och är en oerhört kraftfull 
bil med 200 hästar och 470 Nm. Au-
tomatväxellådan är flexibel och det är 
enkelt att växla från bakhjulsdrift till 
fyrhjulsdrift, vilket görs genom ett vred 

som förs från 2H till 4H. Riktigt hård 
terräng kräver lågväxeln 4L, vilket vi 
med framgång testade på ett vatten-
fyllt och lerigt gärde. Bilen flyter njut-
fullt lekande lätt ovanpå gyttjan och 
ger ett stort leende på läpparna.   

Men den mycket innovativa backka-
meran, där innerbackspegeln fungerar 
som bildskärm i färg, är kanske det 
som imponerar mest. Kameran ger 
föraren en fantastisk förutsättning att 
backa med millimeterprecision.

Wildtrak ger med all sin tillvalsut-
rustning god komfort och genomtänk-
ta tekniklösningar, som till exempel 
användarvänlig GPS och ett 
visuellt och användarvänligt 
multimediasystem. Att ställa 
in mobiltelefonen för att an-
vända Bluetooth är enkelt.

Supermodern glidare
Till superlativerna kan läggas en funk-
tionell förarmiljö med bekväma säten 
och ett rejält lastutrymme på flaket. 
Ja, Wildtrak är helt enkelt en ytterst 
modern glidare med bra väghållning 
och bra funktioner. En tung pjäs som 
ändå är ganska lätt att ratta - smidig 
trots sin storlek. Fast som för alla pick-
ups är inte Wildtrak något undantag 
när det gäller att trafikera innerstan i 

jakten på parkeringsplats. När det är 
dags att fickparkera är bilen en tung            

och klumpig pjäs. Vi reagerar också 
en smula över bilens något skakiga 
beteende vid tomgång, till exempel 
vid trafikljus. Men det kanske går att 
fixa till? 

För att avsluta med ett plus konsta-
terar vi att Wildtraks femsitsiga dub-
belhytt kan användas som familjebil. 
Om du släpper in familjen i det allra 
heligaste får du se till att hålla verkty-
gen borta från sätena.6

Suverän körkänsla, god komfort, praktisk, 
mycket snygg design, innovativ backkamera 

Dyr i inköp och att äga (törstig)
något skakig vid tomgång

Ford Ranger utsågs nyligen till 

International Pick-Up 2013.

Med Wildtraks backka-

mera kan du backa med 

millimeterprecision. 

”BILEN FLYTER NJUTFULLT 
LEKANDE LÄTT OVANPÅ 
GYTTJAN OCH GER ETT STORT
LEENDE PÅ LÄPPARNA”


