


Novas rodas 19” 

Emblema exclusivo Mach 1 com número de chassis.Mustang Mach 1, nascido para as pistas

* Apenas unidades Cinza Dover possuem pinças e detalhes internos na cor laranja    

EQUIPAMENTOS

• Exterior e Interior
Luz de aproximação com a Projeção do emblema do Mustang 
Pneus dianteiros 255/40 R19  
Pneus traseiros 275/40 R19  
Soleiras das portas iluminadas Mach 1  
Volante com Aquecimento e Revestido em Couro  
Exclusividades Mach 1  
     - Aerofólio esportivo cinza acetinado  
     - Espelhos retrovisores cinza acetinado 
     - Bancos parcialmente revestido em couro com destaque em cinza ou laranja*  
     - Emblema interno Mach1 com número de chassi  
     - Emblema Mustang da grade frontal cinza acetinado 
     - Emblemas laterais e traseiro Mach 1  
     - Faixas laterais e de capô exclusivas  
     - Rodas de alumínio aro 19” cinza brilhante   
     - Pinças de freio laranjas* 

• Segurança
8 Air bags (Frontais, Laterais, Cortina e Joelhos para motorista e passageiro) 
Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). 
Alarme anti-furto  
Assistente em Frenagem de Emergência (EBA) 
Assistente de Partida em Rampa (HLA)  
Câmera de Ré  
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores 
Farol Alto Automático  
Freios a disco com ABS e EBD   
Ganchos de ancoragem para segurança de cadeiras de crianças 
MyKey - Chave programável com diversas funções de segurança 
Piloto Automático 
Alerta de colisão (Forward Collision Warning)  
Assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres 
Sensor de monitoramento individual de pressão dos pneus 
Sistema Alerta Pós Acidente: Destravamento das portas, acionamento da buzina e luzes 
de emergência em caso de acidentes  
Sistema de permanência em faixa com Detecção de Fadiga  

• Performance
Coletor de admissão do Shelby® GT350
Escapamento duplo com ponteiras cromadas de 4,5” e ajuste de válvula ativo 
Filtro de Ar “Open Air Box” do Mustang Bullit 
Freios de alta performance BREMBO®
Line Lock - Sistema Eletrônico de Pré-Aquecimento dos Pneus traseiros 
MagneRide®: Suspensão Eletrônica Adaptativa
Modos de Condução: Normal / Esportivo / Esportivo+ / Neve/Molhado / Pista / Drag e 
MyMode
Radiadores extras para óleo do motor, óleo da transmissão e diferencial traseiro
Suspensão Traseira Independente
Track Apps® - métricas de desempenho no painel de instrumentos de 12”
Transmissão Automática de 10 velocidades com trocas de marchas manuais no volante



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor Potência Torque Combústivel

5.0L V8 483cv @ 7250 rpm 556 Nm @ 4900 rpm Gasolina

Transmissão Transmissão automática de 10 velocidades com trocas de marchas 
manuais no volante

Peso do veículo em ordem de marcha 1814kg

Capacidade de carga 336kg

Peso Bruto Total 2150kg

Distancia entre eixos 2720 mm

Comprimento do Veículo 4797 mm

Largura do veículo
com espelho:

com espelho dobrado:
sem espelho:

2081mm
1957 mm
1.916 mm

Altura 1403 mm

Reservatório de combustível 60,5 litros

CORES EXTERNAS

CORES INTERNAS

• Tecnologia
Connectividade via FordPass™ Connect     
     - Aviso de revisão programada
     - Guard Mode (Alerta de acionamento do alarme no celular) 
     - Partida remota com acionamento do ar condicionado 
     - Sistema de localização do veículo no celular
     - Status remoto do veículo (pressão de pneus, nível do combustível e alertas gerais)
     - Travamento e destravamento remoto do veículo   
 
Abertura global
Acendimento automático dos faróis  
Ajuste de altura e profundidade do volante
Ajuste do banco do motorista e passageiro elétrico - 06 direções
Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura para motorista e passageiro
Bancos dianteiros aquecidos e refrigerados
Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power 
Direção elétrica ajustável de acordo com o modo de condução
Espelhos retrovisores externos em cinza acetinado, elétricos, com aquecimento, pisca integrado em LED e com rebatimento elétrico.
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Farol dianteiro e luz de assinatura FULL LED      
Jogo de tapetes frontais de carpete
Lanterna traseira em LED
Limpador do pára-brisa automático com temporizador, velocidade variável e sensor de velocidade   
Luz ambiente - Sistema de personalização da luz ambiente do veículo
Sensor de chuva
Sistema de abertura / fechamento dos vidros dianteiros com um toque para cima e para baixo  
Trava elétrica das portas com controle remoto e travamento automático 
 
Sync® 3     
     - Comandos de voz em português     
     - Conexão Bluetooth e entradas USB      
     - Controles de áudio no volante     
     - Tela touch screen de 8”     
     - Sistema de Navegação com Mapas do Brasil e idioma Português    
     - AppLink     
     - Assistência de emergência     
     - Compatível com Apple Car Play e Android Auto
     - B&O Premium Sound System by Bang & Olufsen (12 alto-falantes)    
Painel com Tela de 12” Digital configurável no painel de instrumentos 

Exclusividades Mach 1

Transmissão automática de 10 velocidades

Laranja AstanaAzul IndianápolisPreto Astúrias  

Prata Orvalho 

Branco Ártico  

Vermelho Arizona  

Preto com detalhes  na cor laranja* Preto com detalhes  na cor cinza

Amarelo  Talladega Cinza Dover*

* Apenas unidades Cinza Dover possuem pinças e detalhes internos na cor laranja    



REVISÃO PREÇO FIXO FORD.  
SEU CARRO NOVO POR MAIS TEMPO. 

FORDPASS Baixe o aplicativo e tenha acesso a informações e serviços para o seu veículo. Você poderá receber notificações dos períodos de revisão, fazer o agendamento 100% online e receber todos os detalhes dos serviços durante o processo de agendamento. Além disso, você tem um ano grátis 
de acesso remoto através do FordPass para travar e destravar o veículo, acionar a climatização e receber informações como localização do veículo, alertas de funcionamento e aviso de acionamento do alarme (Guard Mode). Para mais informações sobre o FordPass, visite www.fordpass.com.br

GARANTIA  3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Bateria: 12 meses sem limite de quilometragem (exceção: Para veículos comercializados na modalidade de venda direta a Governo e a Frotista em que o prazo de garantia é de 3 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro).

FORD PROTECT Manutenção pré-adquirida destinada aos Clientes Ford que buscam a garantia de serviços de alta qualidade e peças originais para seu investimento. O Ford Protect assegura tranquilidade, transparência e preços atrativos. Essa comodidade pode ser adquirida na compra do seu 
veículo 0KM, inclusive podendo ser parcelada no financiamento do veículo. Financiamento sujeito a aprovação de crédito.

SERVIÇOS TOTAL FORD Você pode confiar: Atendimento exclusivo e personalizado, basta agendar o horário de visita, que um Consultor Técnico o receberá você com todos os cuidados necessários realizando uma inspeção no seu veículo e apresentará um orçamento de forma simples e objetiva. 
Agendará com você o horário de entrega de seu veículo com total transparência no atendimento. Tudo isso para garantir a qualidade no atendimento, agilidade e conveniência para você que é cliente Ford.

PEÇAS GENUÍNAS FORD São três centros de distribuição que oferecem muito mais agilidade e disponibilidade de peças genuínas, com preço justo e garantia de 1 ano, quando instaladas nas Concessionárias Ford. Nossas peças de reposição seguem os mais rigorosos critérios de aprovação, 
garantindo e preservando a qualidade de seu Ford.

REVISÃO PREÇO FIXO FORD Na Ford seu carro fica novo por mais tempo. Com a Revisão Preço Fixo Ford você fica tranquilo e sabe antes quanto vai pagar, tudo com mão-de-obra especializada inclusa, verificação de mais de 60 itens, trocas de componentes conforme o Manual do Proprietário 
e peças genuínas Ford com 1 ano de garantia se instaladas nas Concessionárias Ford.

EXPRESS SERVICE Serviços realizados em até 2 horas. O Express Service foi desenvolvido para pessoas como você, que não têm tempo a perder. Agende seu serviço e acompanhe ou aguarde na Concessionária a realização do reparo de seu veículo. A agilidade, a transparência e o preço justo 
que você sempre quis, agora estão disponíveis para sua comodidade.

AGENDE SEU SERVIÇO A Ford é a pioneira no processo de agendamento 100% on-line, sem a necessidade de contato telefônico para confirmação do seu agendamento para revisões ou manutenções em seu veículo. Basta acessar o aplicativo FordPass ou o site www.ford.com.br, clique em 
“Agende seu Serviço” e confira a praticidade de fazer o agendamento on-line na Concessionária Ford de sua preferência. Transparência, agilidade e qualidade: esse é o compromisso Ford com sua tranquilidade.

CENTRAL DE ATENDIMENTO FORD O CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com o nosso atendimento on-line pelo site da Ford ou iigue para 0800 703 3673. O horário de atendimento é de Segunda a Sexta-Feira, das 07h às 21h 
e aos Sábados das 08h às 14h

FORD CREDIT A Ford Credit* disponibiliza aos clientes Ford, condições de financiamento para aquisição de seu Ford 0KM ou de um veículo usado. Acesse www.fordcredit.com.br ou ligue para 4004 4581 capitais e regiões metropolitanas e 0800 722 4581 para as demais localidades.  
*Contratos de financiamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A 

SEGUROS FORD Ao efetivar seu seguro através do Programa Seguros Ford*, você conta com um amplo pacote de coberturas, garantia de uso de peças originais em caso de sinistro e atendimento na Concessionária Ford de sua preferência. 
*Apólices do programa Seguros Ford são operacionalizadas por: Liberty Seguros, MAPFRE e Bradescos Seguros 

CNF – CONSÓRCIO NACIONAL FORD Um dos consórcios mais experientes do mercado, atuando há mais de 45 anos no Brasil, oferece aos clientes diversas opções de prazos e valor de parcelas para atender suas necessidades. Ligue para 0800 701-0506 

ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD A Ford possui uma linha de acessórios originais desenvolvidos para todos os seus modelos, testados e aprovados por nossa equipe de engenharia, deixando seu veículo com muito mais personalidade e estilo, tudo com muita qualidade e garantia Ford.

Acesse www.ford.com.br e monte seu modelo como preferir.

Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos 
são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (04/2021). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança . iPod é uma marca registrada da Apple, Inc.


