
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 (02/2022). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança. 

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

FORDPASS Baixe o aplicativo através do QR Code ao lado 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.

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 com todos os cuidados necessários, realizando uma inspeção no seu veículo e 
apresentando um orçamento de forma simples e objetiva. Ele 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 tem 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% online, 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, clicar em 
“Agende seu Serviço” e conferir a praticidade de fazer o agendamento online na Concessionária Ford de sua preferência. Transparência, agilidade e qualidade: esse é o compromisso Ford com sua tranquilidade.

CENTRO DE ATENDIMENTO FORD O CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com o nosso atendimento online no site da Ford ou ligue para 0800 703 3673. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

REDE DE DISTRIBUIDORES A Ford conta com a Rede de Concessionárias mais moderna, inovadora e preparada do mercado em todo o território nacional. Confira na Concessionária mais próxima de você!

FORD CREDIT A Ford Credit* disponibiliza aos Clientes Ford condições de financiamento para a aquisição de seu Ford 0KM. Acesse https://www.ford.com.br/compre-o-seu/servicos-financeiros/ ou ligue para 4004 4581 para 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.

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. 

ford.com.br/picapes/maverick

Juntos salvamos vidas.

Nova
Ford
Maverick.
Desbrave o seu mundo.

Conheça a nova picape da família Raça Forte. 

Esportiva, versátil, conectada e com a robustez da família Raça Forte. Reúne  
conforto e espaço de SUV, tamanho ideal para rodar na cidade e performance  
surpreendente do motor 2.0L EcoBoost, que faz dela uma autêntica Maverick.  
É você pronto para aproveitar ao máximo todos os momentos. 



NOVA FORD MAVERICK

Exterior
Ganchos de reboque dianteiros
Adesivos esportivos FX4
Compartimentos extras nas laterais da caçamba
Retrovisores externos com ajuste elétrico
Faróis dianteiros em LED
Luz elevada de freio (Brake-light)
Pontos e ganchos de fixação na caçamba
Protetor de caçamba
Rodas de liga leve de 17" 
Pneus 225/65 R17 all terrain
Estepe full size 
Abridor de garrafas na caçamba
Engate para reboque com conector de 4 pinos
Retrovisores externos com luzes indicadoras de condução

Interior
Banco do motorista com ajuste elétrico de 8 posições 
Banco do passageiro com ajuste manual de 6 posições
Ajuste de altura e profundidade do volante
Bancos com revestimento premium
Banco do motorista/passageiro com bolso/rede porta-revistas 
Compartimento extra sob o banco traseiro
Console central com porta-objetos e descansa-braço integrado
Iluminação interna ambiente
Luz de leitura 
Para-sol com espelho e luzes de cortesia  (motorista/passageiro)
Para-brisa acústico
Tapetes de borracha 
Volante revestido em couro 

Segurança
7 air bags (dianteiros, laterais, cortinas e joelho do motorista)
Alarme perimétrico 
Alarme de segurança com imobilizador
3 alças de segurança dianteira/traseira
Assistente de partida em rampas (HLA)
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores
Controle automático em descidas (HDC)
Farol alto automático
Farol automático
Alerta de colisão frontal
Assistente de frenagem autônoma (AEB) com detecção de pedestre/ciclista
Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
Freios a disco nas 4 rodas
Freios ABS com EBD
ISOFIX - Ganchos de fixação de cadeiras de crianças
Luzes de condução diurna (DTRL)
Proteção inferior 
Sensor de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
Travamento elétrico da caçamba
Travamento elétrico das portas

ITENS DE SÉRIE

ITENS DE SÉRIE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões e capacidades
Comprimento (mm) 5092

Largura sem espelho (mm) 1844

Largura com espelho (mm) 2134

Altura (mm) (até a base da antena) 1733

Entre eixos (mm) 3076

Peso em ordem de marcha (kg) 1744

Capacidade de carga (kg) 617

Capacidade de caçamba (L) 943

Número de passageiros 5

Reservatório de combustível (L) 67

Motor e transmissão
Motor 2.0L Turbo EcoBoost GTDi X
Potência 253 cv @5500
Torque 380 Nm @3000
Combustível Gasolina
Transmissão automática de 8 velocidades X
Seletor de marchas rotativo (E-Shifter) X
Tração AWD inteligente X
Suspensão especial X

Caçamba inteligente para melhor armazenamento de carga e 8 pontos de fixação 

Espaço interno e conforto de um SUV

Compartimentos extras nas laterais da caçamba Abridor de garrafas Pontos de fixação na caçamba
CORES EXTERNAS

Motor 2.0L EcoBoost de 253 cv e 380 Nm e transmissão automática de 8 velocidades

Cinco modos de condução selecionáveis – Normal, 
Escorregadio, Lama/Terra, Areia e Rebocar/Transp.

SYNC – Compatível com Android Auto e Apple CarPlay

Preto Astúrias - G9ZBranco Ártico - 4WFPrata Orvalho - LPM Laranja Delhi - 1FC Azul Indianápolis - KDR Vermelho Aurora - J5CCinza Dover - 1JJ Azul Lyse - LDXCinza Torres - 1MD Azul Malacara - FG5

Compartimento extra sob o banco traseiro - 73 litros

Tecnologia
Abertura das portas por código sem chave (Keypad)
Ar-condicionado automático digital de duas zonas
Câmera de ré
Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e partida sem chave (Ford Power)
Freio de mão eletrônico
Função Auto Hold
5 modos de condução selecionáveis – Normal, Escorregadio, Lama/Terra, Areia e Rebocar/Transp.
Painel de instrumentos analógico com visor TFT de 6,5" colorido
Piloto automático
Seletor de marchas rotativo (E-Shifter)
Tomada de 12V traseira
Vidro da caçamba deslizante elétrico 
Vidros elétricos com abertura e fechamento com um toque para cima/baixo (dianteiros/traseiros)

FordPass™ Connect: Conectividade via aplicativo FordPass™
Alerta de acionamento do alarme no celular
Alertas de funcionamento do veículo 
Partida remota agendada 
Partida remota com acionamento do ar-condicionado 
Sistema de localização do veículo no celular 
Status remoto do veículo (nível do combustível, hodômetro)  
Travamento e destravamento remoto do veículo 

Sistema Multimídia SYNC
Compatível com Android Auto e Apple CarPlay 
Bluetooth® 
Comandos de áudio e voz no volante
Entradas USB tipo A e tipo C
Tela central multifuncional touch screen de 8" 
6 alto-falantes
Rádio AM/FM

Conectividade via aplicativo FordPass™

Tração AWD Inteligente


