Accessoirecatalogus
Ford RANGER
2006 – 2011

Inhoudsopgave
TRANSPORT
Daktransport
Transport achterin
Trekhaken
Transportsystemen voor binnen
Accessoires voor bagageruimte

03

AUTOBESCHERMING
Bescherming buitenkant
Bescherming binnenkant

16

VEILIGHEID
Kinderbeveiliging
Pechhulp

23

COMFORT
Comfortproducten

27

INFOTAINMENT
Audio
Andere accessoires voor infotainment

30

WIELEN
Lichtmetalen velgen
Wielaccessoires

38

STYLING
Bodydesign
Interieurdesign

39

BUITENLEVEN
Buitenleven

41

02

FORD RANGER 2006 – 2011

Status: 01.01.2023

TRANSPORT
DAKTRANSPORT
Adv. prijs
Thule®* Basisdakdrager
Bevestig gelijk welk transportaccessoire. Elke dakdrager is specifiek voor elk Ford-model
ontworpen, en is vergrendelbaar als bescherming tegen diefstal. Een basisdakdrager indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de dakdragers.
Aluminium, afsluitbaar, gewicht circa 5 kg – Voor voertuigen zonder dakreling af fabriek.
Maximum draagvermogen 80 kg. Alleen in combinatie met Thule® dakdragersteunenset
en Thule® dakdragervoetsteunenset 750 (set van 4 voetsteunen)
G3* Bevestigingsset
G3 T-moer (4 stuks) om de dakbox te bevestigen op de aluminium dakdrager.

Thule®* Dakkoffer FORCE XT Alpine, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen):230 cm x 70 cm x 42.5 cm/218 cm x 59 cm x 37 cm, inhoud:
420 l, gewicht: circa 19,4 kg, maximum draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling.
Belangrijkste kenmerken: Geoptimaliseerd design voor maximaal efficiënt ruimtegebruik,
aerodynamisch en passing op de wagen. Eenvoudig te monteren dankzij het extra breed,
vooraf gemonteerd PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk in alle omstandigheden te openen en te sluiten dankzij de
gripvriendelijke buitenhandvatten en ondersteunende deksel-lifters. SlideLock systeem
met separate vergrendelings- en openingsfuncties, vergrendelt het deksel automatisch en
geeft aan wanneer de box veilig is afgesloten. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het model wagen, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer FORCE XT L, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, inhoud:
450 l, hoogte boven dakdrager: circa 43 cm, gewicht: circa 18,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het model wagen, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend

1 582 847

208,00 €1

2 486 295

13,00 €1

2 430 271

675,00 €1

2 430 267

639,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer Force XT M, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm, inhoud:
400 l, hoogte boven dakdrager: circa 42 cm, gewicht: circa 16,4 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het model wagen, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer Force XT S, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen): 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm, inhoud:
300 l, hoogte boven dakdrager: circa 39 cm, gewicht: circa 14,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het voertuigmodel kan de dakkoffer overhangen, waardoor de achterklep
de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer Force XT Sport, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm, inhoud:
300 l, hoogte boven dakdrager: circa 40 cm, gewicht: circa 14,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het voertuigmodel, de dakkoffer kan overhangen, waardoor de achterklep
de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend

2 430 265

581,00 €1

2 430 262

472,00 €1

2 430 260

523,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer FORCE XT XL, Aeroskin Matt Black
Vergroot eenvoudig de laadcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakkoffers van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de wagen.
Afmetingen (buiten/binnen): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, inhoud:
500 l, hoogte boven dakdrager: circa 41 cm, gewicht: circa 21,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van de wagen. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Fietsendrager voor dak Expert 298
Neem uw fiets overal mee naar toe met deze universele, eenvoudig te monteren
dakdrager.
Comfortabele fietsdrager, met zelfafstellende framehouder, geschikt voor fietsframes
met een diameter tot 100 mm (ovaal 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), geschikt voor alle
dakdragers gewicht 4,2 kg, maximum draagvermogen 20 kg.
Thule®* Ladderhouder 311
Bevestig uw ladder veilig aan de basisdakdrager. Eenvoudig aan te brengen en
vergrendelbaar.
Biedt een veilige, snelle en gemakkelijke manier om ladders op het voertuigdak te laden en
te lossen. Met uitschuiffunctie, kantelmechanisme met 4 verstelbare laststops,
ergonomische en veilige ladderbevestiging
Thule®* Ladderhouder 330
Bevestig uw ladder veilig aan de basisdakdrager. Eenvoudig aan te brengen en
vergrendelbaar.
Met 4 ladingsstoppers, eenvoudig en veilig vastzetten van de ladder met geïntegreerd
ratelmechanisme.
Thule®* Ladingstoppers 314
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Voorkom dat uw lading gaat schuiven met de gemakkelijke grip, verplaatsbare en
verstelbare laadstops. Met een hoogte van 14,5 cm, voor basisdrager met T-track profiel
Thule®* Ladingstoppers 315
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Inklapbaar voor gemakkelijk beladen, set van 2, verstelbaar zonder extra gereedschap

Thule®* Oogbout 320
Oogbout en spanningsriem vormen een perfecte combinatie als het gaat om het veilig
bevestigen van lading op de dakdrager!
Set van 2, past op de T-rails van de dwarsdragers, perfecte aanvulling op Thule* spanriem
323

2 430 269

727,00 €1

2 143 360

187,00 €1

1 569 247

695,00 €1

1 569 248

156,00 €1

1 513 390

32,00 €1

1 569 245

83,00 €1

1 569 243

27,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Sneeuwpakket 7326
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. De skidrager draagt gemakkelijk 8
paar ski's of 6 snowboards, afhankelijk van de gekozen drager.
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, vergrendelbaar bij de ski's/snowboards en bij de
dakdrager, laadbreedte 75 cm, in hoogte verstelbaar vanwege geïntegreerd verticaal
veersysteem, houd ski's en snowboards veilig vast met ultrazachte rubberen armen die
geen krassen op het oppervlak veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met
handschoenen aan door een extra grote knop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote
bindingen vanwege bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te
gebruiken voor alle basisprofielen, gewicht 4,8 kg
Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Uitbreiding sneeuwpakket 7325
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. De skidrager draagt gemakkelijk 8
paar ski's of 6 snowboards, afhankelijk van de gekozen drager.
Voor 5 paar ski's of 2 snowboards, aerodynamische drager met uitschuiffunctie voor
eenvoudig be- en ontladen, ontworpen voor alle types ski's en snowboards, afsluitbaar bij
de ski's/snowboards en bij de dakdrager, laadbreedte 62.5 cm, houd ski's en snowboards
veilig vast met ultrazachte rubberen armen die geen krassen op het oppervlak
veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met (ski)handschoenen aan door een
extra grote drukknop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote bindingen vanwege
bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te gebruiken voor alle
basisprofielen, gewicht 4,8 kg.
Thule®* Spanningsriem 323
De spanningsriem is zeer geschikt voor het veilig bevestigen van lading op de dakdrager –
ideaal in combinatie met de optionele oogbouten!
Extra sterke spanningsriem met breed handvat, 4,5 meter lang, perfecte aanvulling op
bijpassende Thule* Oogbout 320

2 117 636

281,00 €1

2 318 742

332,00 €1

1 569 257

36,00 €1

TRANSPORT
TRANSPORT ACHTERIN
Adv. prijs
G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak
Creëer nog meer bagageruimte voor uw reis door de praktische op de trekhaak
gemonteerde bagagebox en bagagedrager te monteren.
De slimme, op de trekhaak gemonteerde bagagebox van Italiaans ontwerp verhoogt het
laadvermogen van uw voertuig, inclusief gelakt stalen rooster en bevestigingsset, speciaal
ontworpen voor gebruik met de bagageboxbasisdrager (apart verkrijgbaar).

2 559 660

510,00 €1

• Antidiefstalslot
• Eenvoudig te openen
• PS UV-bescherming matzwart
• Inclusief gelakt stalen bevestigingsrooster
• Maximum inhoud: 340 liter
• Maximum draagvermogen: 45 kg
• Gewicht: 12,8 kg (inclusief rooster)
• Afmetingen: 1310 x 610 x 680 mm (inclusief rooster)
• Inclusief inwendige bevestigingsriemen

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Fietsendrager Coach 274, voor 2 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
De kleinste en lichtste drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.
Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en afneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 46 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 14,2 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 60 x 27
cm. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading
bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het
kantelen van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur
kunnen de grond raken en beschadigd geraken. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.
Thule®* Fietsendrager Coach 276, voor 3 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
De kleine en lichte drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.
Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 60 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 19 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 76 x 28 cm.
N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigd geraken. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.
Thule®* Fietsendrager EuroRide 940, voor 2 fietsen, kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 2 fietsen, kantelmechanisme verzekert vlotte
toegang tot bagageruimte, voor fietsframes van 22 tot 70 mm, vergrendelbaar,
laadvermogen van 36 kg, ongeveer 14 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. N.B.: het
brutogewicht dat gemonteerd is op de trekhaak (gewicht van het accessoire en het
maximaal laadvermogen) mag de maximaal technisch toelaatbare verticale belasting
van het koppelingspunt niet overschrijden.

2 353 442

654,00 €1

2 353 444

758,00 €1

1 782 519

478,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager F14, voor 1 fiets
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte fietsendrager voor 1 fiets voor montage op de trekhaak. Fietsarm
geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De fietsendrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan de fietsendrager.
Het laadvermogen bedraagt 30 kg. Ook geschikt voor een E-bike. Gewicht 9,9 kg. Inclusief
13-polige adapter. Afmetingen: 1180 x 570 x 380 mm, afmetingen ingeklapt: 610 x 200 x
500 mm, maximale verticale belasting 30 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 6,7 kN,
maximale verticale belasting 33 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN, 30 kg bij 50 kg
kogeldruk en D-waarde 5,3 kN. Max. afstand tussen wielnaven: 1300 mm. N.B.: Het totale
gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de
toegestane kogeldruk niet overschrijden.
Uebler* Fietsendrager F24, voor 2 fietsen
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak. Fietsarm
geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De fietsendrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan de fietsendrager.
Laadvermogen van 30 kg per fiets. Ook geschikt voor E-bikes. Gewicht 12 kg. Inclusief 13polige adapter. Afmetingen: 1180 x 670 x 560 mm, afmetingen ingeklapt: 610 x 200 x 600
mm. Maximum verticale belasting 60 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 6,7 kN,
maximum verticale belasting 38 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN, maximum
verticale belasting 38 kg bij 50 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN. Max. afstand tussen
wielnaven: 1300 mm. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van
accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden
Uebler* Fietsendrager F34, voor 3 fietsen
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak. Fietsarm
geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal.
Verstelbare gespen met lange wielriemen voor het eenvoudig vastzetten van de wielen.
Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het
steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De
fietsendrager is afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan
de fietsendrager. Laadvermogen van 30 kg per fiets. Ook geschikt voor E-bikes. Gewicht
14,5 kg. Inclusief 13-polige adapter. Afmetingen: 1180 x 820 x 710 mm, afmetingen
ingeklapt: 610 x 200 x 750 mm. Maximale verticale belasting 54 kg vanaf 75 kg
trekhaakbelasting en een D-waarde 6,7 kN, maximum verticale belasting 35,5 kg bij een
trekhaakbelasting van 75 kg en een D-waarde van 6,7 kN, maximum verticale belasting
onder een D-waarde van 6,7 kN of een trekhaak belasting onder 50 kg niet toegestaan.
Max. Hoogte afstand fietswielnaaf: 1300 mm. Let op: het brutogewicht dat op de trekhaak
is gemonteerd (gewicht van het accessoire en de lading samen) mag de toegestane
kogeldruk niet overschrijden

2 474 454

421,00 €1

2 474 456

540,00 €1

2 474 458

654,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, 60° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 69 x 56 cm, ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm.
Maximale verticale belasting 60 kg vanaf 75 kg trekhaakbelasting en een D-waarde 6,7
kN, maximum verticale belasting 37 kg onder een trekhaakbelasting van 75 kg en een Dwaarde van 6,7 kN, maximum verticale belasting 37 kg vanaf een trekhaakbelasting van
50 kg en een D-waarde van 5,3 kN. Max. Hoogte afstand fietswielnaaf: 1300 mm. Let op:
het brutogewicht dat op de trekhaak is gemonteerd (gewicht van het accessoire en de
lading samen) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden
Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, 90° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer comfortabele fietsendrager voor op de trekhaak met innovatieve eigenschappen om
de fietstransportmogelijkheden optimaal te benutten. De kleinste en lichtste drager die
Uebler ooit heeft ontwikkeld heeft een compleet nieuw, hendelloos iQ
bevestigingssysteem, waardoor het nog gemakkelijker wordt gehanteerd. En omdat het
ook 90° kantelbaar is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de toegang tot uw
bagageruimte. Als meervoudig testwinnaar staat de Uebler i-serie voor veiligheid,
productkwaliteit en belastbaarheid.
Met gepatenteerd inklapsysteem naar zeer compacte opbergafmetingen, intelligente,
lichtgewicht constructie, gepatenteerd, hendelloos iQ bevestigingssysteem, verwijderbaar
tussenstuk met antidiefstalsysteem en afneembare fietsframehouders. Eenvoudig
neerklapbaar met voetpedaal, ideaal voor e-bikes, fietsarm geschikt voor fietsframes tot
een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Drager kan worden afgesloten op de
trekhaak en fietsen kunnen ook worden afgesloten aan de drager, beladingscapaciteit van
30 kg per fiets, eigen gewicht van ongeveer 13 kg, inclusief 13-pens adapter. Afmetingen:
118 x 69 x 56 cm, afmetingen ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm. Maximale verticale belasting 60
kg vanaf 75 kg trekhaakbelasting en een D-waarde 6,7 kN, maximum verticale belasting
37 kg onder een trekhaakbelasting van 75 kg en een D-waarde van 6,7 kN, maximum
verticale belasting 37 kg vanaf een trekhaakbelasting van 50 kg en een D-waarde van 5,3
kN. Max. Hoogte afstand fietswielnaaf: 1300 mm.
N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigd raken. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.

2 241 803

737,00 €1

2 603 910

799,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager I31, voor 3 fietsen, 60° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 16 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 84 x 71 cm, ingeklapt: 61 x 21 x 76 cm.
Maximale verticale belasting 54 kg vanaf 75 kg trekhaakbelasting en een D-waarde 6,7 kN,
maximum verticale belasting 34 kg onder een trekhaakbelasting van 75 kg en een Dwaarde van 6,7 kN, maximum verticale belasting onder een D-waarde van 6,7 kN of een
trekhaak belasting onder 50 kg niet toegestaan. Max. Hoogte afstand fietswielnaaf: 1300
mm. Let op: het brutogewicht dat op de trekhaak is gemonteerd (gewicht van het
accessoire en de lading samen) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden
Uebler* Fietsendrager X21-S, voor 2 fietsen, 60° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsdragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 2 fietsen, slim
kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte, zelfs
met de fietsen gemonteerd, fietsarm geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75
mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen
achterlichten, fietshouders en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele
seconden worden ingeklapt, afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt
voor E-bikes, ongeveer 13,5 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 770 x 1190 x
640 mm, afmetingen ingeklapt: 240 x 630 x 640 mm. Maximale verticale belasting 60 kg
vanaf 75 kg trekhaakbelasting en een D-waarde 6,7 kN, maximum verticale belasting 36
kg onder een trekhaakbelasting van 75 kg en een D-waarde van 6,7 kN, maximum
verticale belasting 36 kg vanaf een trekhaakbelasting van 50 kg en een D-waarde van 5,3
kN. Max. Hoogte afstand fietswielnaaf: 1300 mm. Let op: het brutogewicht dat op de
trekhaak is gemonteerd (gewicht van het accessoire en de lading samen) mag de
toegestane kogeldruk niet overschrijden
G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak
Creëer nog meer bagageruimte voor uw reis door de praktische op de trekhaak
gemonteerde bagagebox en bagagedrager te monteren.
Basisdrager voor de bagagebox voor montage op de trekhaak, specifiek ontworpen voor
gebruik met de G3 bagagebox (apart verkrijgbaar).

2 241 805

877,00 €1

1 948 382

670,00 €1

2 559 650

474,00 €1

• Snelvergrendelingssysteem voor de kogel van de trekhaak
• Eenvoudige kantelfunctie zodat de achterklep van het voertuig kan worden geopend
zonder de basisdrager te hoeven verwijderen
• Materiaal: Krasbestendig gelakt staal
• Kleur: Antraciet zwart
• Inclusief achterlichtbalk met 13 pinsaansluiting
• Afmetingen: 1080 x 730 x 680 mm
• Maximum draagvermogen: 60 kg
• Gewicht: 13,6 kg

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak
De op de trekhaak gemonteerde ski- en snowboarddrager is opvouwbaar, gemakkelijk te
hanteren en ontworpen voor veilig vervoer van uw wintersportuitrusting – precies wat u
nodig heeft om u in te pakken en naar de piste te gaan!
Voor 6 paar ski's, of 4 paar ski's en 1 snowboard, of 2 paar ski's en 2 snowboards. De
drager wordt zonder gereedschappen met een snelsluitsysteem aan de kogel van de
trekhaak bevestigd. Ski's en snowboards worden vastgezet op de drager en de drager
wordt vastgezet op de trekhaak.

2 483 279

342,00 €1

• Wegklapbaar zondat de bagageruimte bereikbaar blijft
• Ontworpen voor het vervoer van alle typen ski's & snowboards
• Ski's & snowboards zijn eenvoudig bereikbaar
• Gepoedercoat en temperatuurgehard voor ideale corrosiebescherming
• Ski's & snowboards zijn aordynamisch zijdelings gemonteerd
• Gewicht: 19 kg
• Maximum belasting: 30 kg

Uebler* Transporttas voor Uebler achterfietsendrager I21
De transporttas maakt een eenvoudig omgang en eenvoudig opbergen mogelijk. Hierdoor
wordt het een bruikbaar accessoire voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het schoon opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt

2 474 447

Uebler* Transporttas voor Uebler achterfietsendrager I31
De transporttas maakt een eenvoudig omgang en eenvoudig opbergen mogelijk. Hierdoor
wordt het een bruikbaar accessoire voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het schoon opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt

2 474 452

Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X21-S en F22
De transporttas maakt een eenvoudig omgang en eenvoudig opbergen mogelijk. Hierdoor
wordt het een bruikbaar accessoire voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt.
Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X31-S en F32
De transporttas maakt een eenvoudig omgang en eenvoudig opbergen mogelijk. Hierdoor
wordt het een bruikbaar accessoire voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt.

73,00 €1

83,00 €1

1 948 380

59,00 €1

1 948 381

64,00 €1

TRANSPORT
TREKHAKEN
Adv. prijs
Adapterstekker voor elektrische kit trekhaak 13- naar 7-pins aansluiting (ingebouwd
stopcontact)
7-polige aanhangwagenaansluiting. Eenvoudig met een aanhangwagen rijden met deze
handige adapter voor een trekhaak met 13-polige aansluiting.
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

1 697 946

40,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Adapterstekker voor elektrische kit trekhaak 13- naar 7-pins aansluiting (kort)
7-polige aanhangwagenaansluiting. Eenvoudig met een aanhangwagen rijden met deze
handige adapter voor een trekhaak met 13-polige aansluiting.
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

Afneembare trekhaak
Afneembare trekhaken zijn ontworpen voor een eenvoudige bediening, volledige
compatibiliteit en integratie met de elektrische systemen van uw Ford. Verwijder de
trekhaak wanneer u deze niet nodig heeft.
Alleen in combinatie met voertuig-specifieke elektrische kit – 2WD
Vaste trekhaak
Vaste trekhaken vormen een veilige koppeling voor de aanhangwagen en passen volledig
in het elektrisch systeem van uw Ford. Ze zijn er altijd als u ze nodig heeft.
Alleen in combinatie met voertuig-specifieke elektrische kit – 4WD

1 513 402

31,00 €1

1 466 002

613,00 €2

1 717 739

640,00 €2

TRANSPORT
TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN
Adv. prijs
4pets®* Caree ISOFIX bevestiging voor Caree transportboxen
Het vervoeren van uw huisdier is nu nog veiliger en gemakkelijker met dit Caree ISOFIXopzetstuk.
Plaats uw Caree transportbox comfortabel en flexibel op elk willekeurig ISOFIX ankerpunt
in uw auto. Voor het vervoeren van katten of kleine honden tot 8 kg.
4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke
passagierszetel, Cool Grey
Laat ze comfortabel reizen, voorin of achterin, deze Caree transportbox houdt uw trouwe
vriend onderweg veilig.
Innovatieve en veilige transportoplossing voor katten en kleinere honden tot een gewicht
van 8 kg. Speciaal ontworpen om perfect te passen in elke wagenzetel en om een
comfortabele reiservaring te bieden aan uw huisdier. Aantrekkelijk ontwerp en gemaakt
van robuuste, hoogwaardige materialen. Kan eenvoudig en veilig worden vastgemaakt op
de zetels ofwel met de veiligheidsriem ofwel met de optioneel verkrijgbare ISOFIXsluitingen. Voldoet aan de nieuwste en hoogste veiligheidseisen en werd onderworpen
aan de strengste proeven door het officiële testinstituut TÜV Süd in Duitsland, inclusief
crashtest en giftigheidstests van het materiaal. Belangrijkste kenmerken: "Pull & Klick",
een eenhandsbediening van de deur om de box te openen en te sluiten, moduleerbaar
achterste gedeelte voor perfecte integratie in elke autozetel, hendels voor en achter voor
eenvoudig vastnemen van de box, verwijderbare, tweedelige binnenbekleding – wasbaar
bij 40 °C, opstaande bekleding vooraan voor bescherming van de privacy en bescherming
bij botsingen, "Fixlock" snelbevestiging voor de veiligheidsgordel, ISOFIX gereed.
Vervangende zetelkussens in verschillende kleuren verkrijgbaar als optioneel accessoire.
Let op: bij gebruik op de passagiersstoel voorin dient de passagiersairbag uitgeschakeld te
zijn.

2 461 044

56,00 €1

2 460 886

363,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree vervangend zetelkussen voor Caree transportboxen in Cool Grey
Alleen het beste voor uw huisdier met dit hoogwaardige Caree zitkussen.
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt? Vervang
het door een nieuw en blijf mobiel met uw huisdier

4pets®* Caree vervangend zetelkussen voor Caree transportboxen in Smoked Pearl
Alleen het beste voor uw huisdier met dit hoogwaardige Caree zitkussen.
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt? Vervang
het door een nieuw en blijf mobiel met uw huisdier

Parapluhouder
Met dit praktische accessoire is uw regenscherm altijd waar u het nodig heeft!
Praktische houder voor kleine paraplu. Monteer de houder met schroeven of Velcro®
klittenband waar ruimte is.

2 461 207

48,00 €1

2 461 209

48,00 €1

1 524 823

40,00 €1

TRANSPORT
ACCESSOIRES VOOR BAGAGERUIMTE
Adv. prijs
Bagageruimtebescherming zwart, harde kunststof
Onze bedliners zijn op maat gemaakt zodat ze perfect op uw Ford passen. Ontworpen
voor heavy-duty gebruik – houd de laadruimte schoon en beschermd tegen slijtage.
Stevig, slijtvast, water- en vlekbestendig – voor enkele cabine

Bagageruimtebescherming zwart, harde kunststof
Onze bedliners zijn op maat gemaakt zodat ze perfect op uw Ford passen. Ontworpen
voor heavy-duty gebruik – houd de laadruimte schoon en beschermd tegen slijtage.
Stevig, slijtvast, water- en vlekbestendig – voor extra cabine met sportbaar

1 671 929

655,00 €1

1 709 226

456,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Box-in-box systeem voor plaatsing in de Ford Puma MegaBox of als stand-alone
transportoplossing, zwart
Voor bezoeken aan de supermarkt of zelfs voor een picknick: U kunt al uw voorwerpen
eenvoudig in de box-in-box set dragen. Gebruik de transportbox voor wat u maar wilt:
Winkelen, picknickgerei of gewoon om uw bagageruimte netjes en overzichtelijk te
houden. Boodschappen en eten kunt u tijdens het vervoer in uw wagen koel en vers
opbergen in de koelbox.
Op maat gemaakte 2-delige boxenset voor een nette integratie in de Ford Puma
MegaBox. Kan ook worden gebruikt als een stand-alone transportoplossing in andere
modellen. De set bestaat uit een geïsoleerde koel- en warmhoudbox en een transportbox
met een verwijderbaar gedeelte in het midden. Beide boxen zijn voorzien van handgrepen
voor comfortabel dragen en magneten op verschillende plaatsen om de losse onderdelen
zoals de handgrepen of het deksel van de koel- en warmhoudbox op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt

2 469 549

143,00 €1

• Koel- & warmhoudbox:
• hoekige box met robuuste afwerking, omlopende 2-wegritssluiting langs 3 zijden en een
lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen plus een kleine lus voor het openen
van het deksel
• uitgerust met magneten in deksel en handgrepen voor bevestiging wanneer niet in
gebruik
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• bedrukt in 2 kleuren en voorzien van Ford logo
• materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zilver aluminium stof
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportbox:
• hoekige box met robuuste afwerking en een lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen
• uitgerust met magneten in binnenwanden en handgrepen voor bevestiging wanneer niet
in gebruik
• verwijderbaar gedeelte
• voorzien van een brede fleecestrook in de box
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• met Ford logo
• Materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zeildoek
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 51 cm x 22 cm x 26 cm

Style-X* Hard top
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger naar een
volledig beschermde stationwagonachtige bagageruimte met ramen. Perfecte passing
gegarandeerd.
Geverfd in zilveren metallic – Voor extra cabine met schuivende zijramen
Style-X* Hard top
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger naar een
volledig beschermde stationwagonachtige bagageruimte met ramen. Perfecte passing
gegarandeerd.
Geverfd in zilveren metallic – Voor dubbele cabine zonder scuivende zijramen

1 504 895

4.139,00 €2

1 473 307

3.036,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Style-X* Hard top
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger naar een
volledig beschermde stationwagonachtige bagageruimte met ramen. Perfecte passing
gegarandeerd.
Geverfd in zilveren metallic – Voor extra cabine zonder schuivende zijramen
Style-X* Harde bagageafdekking versluitbaar, geverfd in zilveren metallic
De bagageafdekking van Ford beveiligt en beschermt om het even wat u moet vervoeren
in alle weersomstandigheden. En hij is bovendien gemakkelijk te installeren!
Wind- en weerbestendig, veilige en droge opslag, met geïntegreerde sportbalk – Voor
dubbele cabine
Inklapbare organizerbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden
Geen gezoek meer naar een pen of telefoonlader. Met de inklapbare organizer box kunt u
deze belangrijke voorwerpen nu georganiseerd binnen handbereik houden.
Praktische opbergoplossing voor bevestiging aan de voorpassagiersstoel of de achterste
zitrij. Voorzien van veiligheidsgordelvergrendelingsfunctie voor een veilige bevestiging
tijdens het rijden. De box is inklapbaar, zodat hij netjes kan worden opgeborgen wanneer
niet in gebruik. Afmetingen: 450 mm x 320 mm x 190 mm
Inklapbare transportbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden
Deze slimme inklapbare transportbox zorgt ervoor dat voorwerpen in uw bagageruimte
niet meer rond kunnen slingeren en houdt deze veilig, netjes en opgeruimd op één plek bij
elkaar.
Praktische opbergoplossing voor de bagageruimte van uw wagen. De box is inklapbaar,
zodat hij netjes kan worden opgeborgen wanneer niet in gebruik. Afmetingen: 475 mm x
335 mm x 200 mm
Zachte tonneau cover zwart
Bescherm uw apparatuur en waardevolle spullen in de laadruimte tegen regen en stof
met deze robuuste tonneau cover.
voor Wildtrak

1 504 896

3.823,00 €2

1 487 196

2.398,00 €2

2 470 825

39,00 €1

2 470 827

30,00 €1

1 596 005

916,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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AUTOBESCHERMING
BESCHERMING BUITENKANT
Adv. prijs
K&K* Marterverjager M2700, met ultrasone bescherming
Straalt sterke ultrasone golven in een straal van 360°. Kan in het onderste gedeelte van
de motorruimte worden gemonteerd voor een hogere effectiviteit vanwege de IP65
beveiligingsstandaard. Stroomverbruik van circa 2 mA, straalt een pulserend
ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 110 dB met een frequentie
van 22,5 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe

2 033 207

99,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Bedrijfsstroom: 2MA 12 V
• 2 X LED-functiedisplays
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +80°C
• Zuurbestendig: het apparaat is bestand tegen zuren (batterijen of reinigingsmiddelen)
• Zelfdovende kunststof, gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de autoindustrie.
• Waterdicht 2.0: volledig afgedichte elektronica met 100% waterdichte koepelluidspreker
die de IP65-beschermingsnorm overschrijdt
• E1 MERK: bevestigt dat het apparaat is getest door de federale instantie voor het vervoer
van motorvoertuigen (KBA)

K&K* Marterverjager M4700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten om in de gehele motorruimte te monteren.
Stroomverbruik van max. 7 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 115 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de marter te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 208

206,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Bedrijfsstroom: 2MA 12 V
• 2 X LED-functiedisplays
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +80°C
• Zuurbestendig: het apparaat is bestand tegen zuren (batterijen of reinigingsmiddelen)
• Zelfdovende kunststof, gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de autoindustrie.
• Automatische activering wanneer de motor van het voertuig wordt afgezet
• Batterijmonitor schakelt het toestel uit als de batterijspanning van het voertuig te laag is
• Snelle en ongecompliceerde installatie (aansluiting op voertuigterminal 15 is nu niet
meer nodig)
• Waterdicht 2.0: volledig afgedichte elektronica met 100% waterdichte koepelluidspreker
die de IP65-beschermingsnorm overschrijdt
• E1 MERK: bevestigt dat het apparaat is getest door de federale instantie voor het vervoer
van motorvoertuigen (KBA)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M4700B, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, poten en snuit voor een hoger effectief raakvlak.
Stroomverbruik van max. 5.5 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. Inclusief veiligheidsschakelaar voor de motorkap. Geschikt voor grotere
motorruimtes. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de dieren te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 046 845

249,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Bedrijfsstroom: 2MA 12 V
• 2 X LED-functiedisplays
• De motorkapveiligheidsschakelaar ontlaadt onmiddellijk de hoogspanningsstroom op de
contactplaten zodra de motorkap wordt geopend
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +80°C
• Zuurbestendig: het apparaat is bestand tegen zuren (batterijen of reinigingsmiddelen)
• Zelfdovende kunststof, gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de autoindustrie.
• Automatische activering wanneer de motor van het voertuig wordt afgezet
• Batterijmonitor schakelt het toestel uit als de batterijspanning van het voertuig te laag is
• Snelle en ongecompliceerde installatie (aansluiting op voertuigterminal 15 is nu niet
meer nodig)
• Waterdicht 2.0: volledig afgedichte elektronica met 100% waterdichte koepelluidspreker
die de IP65-beschermingsnorm overschrijdt
• E1 MERK: bevestigt dat het apparaat is getest door de federale instantie voor het vervoer
van motorvoertuigen (KBA)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.

17

FORD RANGER 2006 – 2011

Status: 01.01.2023

K&K* Marterverjager M5700N, combinatie-apparaat
High end oplossing met een 3 verschillende verjaagmethoden. Combineert elektrische
schokken, het uitzenden van ultrasone golven en knipperende lichtdiodes. Met 6
waterdichte satellietluidsprekers met metalen membranen. De luidsprekers stoten een
sterke pulserende ultrasone golven uit onder een hoek van 180°, staan onder een
spanning van circa 200 – 300 V en geven een knipperend licht weer – allemaal
tegelijkertijd. Stroomverbruik van max. 10 mA, geluidsdruk van 105 dB bij een frequentie
van 22 KHz, 100% waterdicht luidsprekerchassis, componenten voldoen aan IP65
beschermingsstandaard. Veiligheidsschakelaar motorkap afzonderlijk verkrijgbaar. N.B.:
De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de dieren te verjagen. Ze
veroorzaken verder geen letsel!

2 033 209

274,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Bedrijfsstroom: 2MA 12 V
• 2 X LED-functiedisplays
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +80°C
• Zuurbestendig: het apparaat is bestand tegen zuren (batterijen of reinigingsmiddelen)
• Zelfdovende kunststof, gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de autoindustrie.
• Automatische activering wanneer de motor van het voertuig wordt afgezet
• Batterijmonitor schakelt het toestel uit als de batterijspanning van het voertuig te laag is
• Snelle en ongecompliceerde installatie (aansluiting op voertuigterminal 15 is nu niet
meer nodig)
• Waterdicht 2.0: volledig afgedichte elektronica met 100% waterdichte koepelluidspreker
die de IP65-beschermingsnorm overshrijdt
• E1 MERK: bevestigt dat het apparaat is getest door de federale instantie voor het vervoer
van motorvoertuigen (KBA)

K&K* Marterverjager M8700, met ultrasone bescherming, met accu
Straalt sterke ultrasone golven uit. Werkt onafhankelijk van de accu van het voertuig en
kan dus worden gebruikt voor de beveiliging van hybride en elektrische voertuigen of
klassieke auto's en campers die lange tijd stilstaan met een defecte accu. De
koepelspeaker zendt een 180° pulserend sinusgeluid uit met een geluidsdruk van 105 dB
bij een frequentie van 23 KHz, zonder gewenningseffect. Ook geschikt voor campers,
zolders of elke andere buitenruimte om dieren weg te houden van uw eigendom.

2 033 210

95,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Aangedreven door autonoom accu-apparaat om de bescherming onafhankelijk van de
auto-batterij van het voertuig te onderhouden
• Vereist 2 x AA batterijen 1.5V (niet meegeleverd)
• Operationele stroom 0.3MA 3 V
• LED functie display
• Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +80°C
• Zuurbestendig: het apparaat is bestand tegen zuren (batterijen of reinigingsmiddelen)
• Zelfdovende kunststof, gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de autoindustrie.
• Waterdicht 2.0: volledig afgedichte elektronica met 100% waterdichte koepelluidspreker
die de IP65-beschermingsnorm overschrijdt
• E1 MERK: bevestigt dat het apparaat is getest door de federale instantie voor het vervoer
van motorvoertuigen (KBA)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M9300, met beveiliging door elektrische schok
Elektrische schok-functie met 6 hoogspanningsborstels met meerdere contactpunten om
verspreid over de gehele motorruimte te monteren. De borstels vegen door vacht, over
poten en snuit voor een groter effectief raakvlak. Motorkapveiligheidsschakelaar apart
verkrijgbaar. N.B.: De elektrische schokken zijn net hoog genoeg om de dieren te verjagen,
zonder letsel te veroorzaken!

2 540 999

236,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Gevoed door autonome batterijen om de beveiliging in stand te houden, onafhankelijk
van de accu van de auto
• Vereist 4 x AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen)
• Bedrijfsstroom: 0.2mA 6 V
• Aan/uit schakelaar
• 2 LED displays: hoogspanning en batterijstatus
• LED controlelampje zwakke batterijen geeft tijdig een waarschuwing wanneer de AA
batterijen op beginnen te raken
• Temperatuurbereik in werking: -25 °C tot +80 °C
• Ideaal voor campers, klassieke auto's en andere auto's die niet vaak rijden
• Zuurbestendig: het apparaat is zuurbestendig (accu's of reinigingsmiddelen)
• Vlamdovend kunststof is gebruikt om aan veiligheidsstandaarden van de
automobielindustrie te voldoen
• Waterbestendig 2.0: volledig verzegelde elektronica die de IP65 veiligheidsstandaard
overtreft
• E1 keurmerk: bevestigt dat het apparaat is getest door de Federal Motor Transport
Authority (KBA)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M9700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om flexibel in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, over poten en snuit voor een groter effectief
raakvlak. De dome luidspreker zendt een 360° pulserende sinus uit met een geluidsdruk
van 110 dB bij een frequentie van 22,5 KHz, zonder gewenningseffect. Inclusief
veiligheidsschakelaar motorkap. N.B.: De elektrische schokken zijn net hoog genoeg om de
dieren te verjagen, zonder letsel te veroorzaken!

2 541 005

299,00 €1

• Kan compatibel zijn met Van en EV
• Gevoed door autonome batterijen om de beveiliging in stand te houden, onafhankelijk
van de accu van de auto
• Vereist 4 x AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen)
• Bedrijfsstroom: 0.2mA 6 V
• Aan/uit schakelaar
• 3 LED displays: ultrasoon geluid. hoogspanning en batterijstatus
• LED controlelampje zwakke batterijen geeft tijdig een waarschuwing wanneer de AA
batterijen op beginnen te raken
• De motorkapveiligheidsschakelaar ontlaadt onmiddellijk de hoogspanningsstroom over
de contactplaten zodra de motorkap wordt geopend
• Temperatuurbereik in werking: -25 °C tot +80 °C
• Ideaal voor campers, klassieke auto's en andere auto's die niet vaak rijden
• Zuurbestendig: het apparaat is zuurbestendig (accu's of reinigingsmiddelen)
• Vlamdovend kunststof is gebruikt om aan veiligheidsstandaarden van de
automobielindustrie te voldoen
• Waterbestendig 2.0: volledig verzegelde elektronica en 100% waterdichte dome
luidspreker die de IP65 veiligheidsstandaard overtreffen
• E1 keurmerk: bevestigt dat het apparaat is getest door de Federal Motor Transport
Authority (KBA)

K&K* Vloermat voor marterverjaag-apparaten
Zelfklevende mat die het elektrisch geleidende oppervlak vergroot naar kunststof
onderdelen in de motorruimte, bijv. de motorbeschermplaat. Geschikt voor M2700,
M4700, M4700B en M5700N marterverjaag-apparaten

2 033 205

18,00 €1

• 20.5 x 14.5 cm

AUTOBESCHERMING
BESCHERMING BINNENKANT
Adv. prijs
K&K* Overspanningsbescherming
Beveilig de elektronica tegen kortsluiten met de Ford goedgekeurde
overspanningsbeveiliging.
Controleert permanent de spanning van de elektronische systemen van de wagen en
voorkomt piekspanningen die kunnen leiden tot uitvallen van systemen zoals ABS, airbags
en alle soorten elektronische systemen van de wagen. Het zorgt ook voor minder slijtage
van de gloeilampen en beschermt tegen beschadiging bij starthulp

2 033 206

11,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Stoelovertrek premium, voor elke losse stoel, zwart kunstleder
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van uw wagen te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage. Zo helpen ze ook de restwaarde van uw wagen te
behouden.
Premium zwart kunstlederen stoelhoes, op maat gemaakt om op elke losse stoel in elk
voertuig te passen. Gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen.
De stoelbekleding kan over het kunststof stoelframe worden getrokken om ook de
kunststof stoelbekleding te beschermen, of voor een stevigere pasvorm tussen de stoel en
de kunststofbekleding worden geschoven.

2 578 778

91,00 €1

• Universele pasvorm
• Voor meerdere merken
• Snel een eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Geschikt voor airbags
• Ideaal voor commercieel gebruik
• Kan eenvoudig worden gereinigd met een vochtige doek
• Functionaliteit van de stoel blijft ongewijzigd

ACTIVline* Stoelovertrek Premium, voor elke losse stoel, zwarte stof
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van uw wagen te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage. Zo helpen ze ook de restwaarde van uw wagen te
behouden.
Premium zwarte stoffen stoelhoes, op maat gemaakt om op een losse stoel in elk
voertuig te passen. Gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen.
De stoelbekleding kan over het kunststof stoelframe worden getrokken om ook de
kunststof stoelbekleding te beschermen, of voor een stevigere pasvorm tussen de stoel en
de kunststofbekleding worden geschoven.

2 578 783

59,00 €1

• Universele pasvorm
• Voor meerdere merken
• Snel een eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Geschikt voor airbags
• Ideaal voor commercieel gebruik
• Kan eenvoudig worden gereinigd met een vochtige doek of met een borstel
• Functionaliteit van de stoel blijft ongewijzigd
• Vlamvertragende stof

Vloermatten, hoogwaardig fluweel achter, zwart
De originele, perfect passende Ford vloermatten van velours zijn ontworpen om te passen
bij de interieurbekleding van uw wagen. Ze zijn vervaardigd uit een uitstekend dik tapijt van
hoge kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2 – voor dubbele cabine
Vloermatten, hoogwaardig fluweel voor, zwart
De originele, perfect passende Ford vloermatten van velours zijn ontworpen om te passen
bij de interieurbekleding van uw wagen. Ze zijn vervaardigd uit een uitstekend dik tapijt van
hoge kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2, met Rangerlogo

1 096 923

17,00 €1

1 094 418

52,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Vloermatten, rubber voor, zwart
De originele Ford rubberen vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw wagen te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Voorgevormd, set van 2

1 096 924

59,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.

22

FORD RANGER 2006 – 2011

Status: 01.01.2023

VEILIGHEID
KINDERBEVEILIGING
Adv. prijs
Britax Römer® Kinderzitje DUO Plus met ISOFIX
Voorzien in optimale bescherming en comfort op alle manieren. De verschillende
kinderzitjes voldoen aan alle relevante, wettelijke veiligheidsstandaards en zijn
verkrijgbaar voor alle leeftijden, ook met ISOFIX. Verwijderbare en wasbare hoes.
Voor kinderen tussen 9 en 18 kg, 5-puntsgordel met centrale lengteverstelling, getest en
goedgekeurd volgens ECE R 44/04-norm

1 448 154

506,00 €1

VEILIGHEID
PECHHULP
Adv. prijs
Kalff* EHBO-set in zwarte kunststof koffer
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
Compacte EHBO-set in harde kunststof koffer.

2 646 562

14,00 €1

• EHBO-materiaal voldoet aan de nieuwste DIN-normen (DIN 13164)
• Afmetingen: 215 x 113 x 90 mm

EHBO-set met gevarendriehoek en veiligheidsvest
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
231 x 152 x 83 mm. Inclusief gevarendriehoek en veiligheidsvest. Volgens laatste DIN
13164-2014, E27 R en EN ISO 20471 normen
Kalff* EHBO-set Nano, rood
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op
de markt. Geleverd in softbag met rits en 4-delig binnenvak. Inclusief EHBO-brochure met
nuttige, belangrijke aanwijzingen. Bevat bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. 210 x 110 x 70 mm, inhoud
volgens laatste DIN-normen
EHBO-set zachte tas, blauw
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
250 x 135 x 65 mm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN 13164)

2 431 452

32,00 €1

2 332 715

8,00 €1

2 311 396

16,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Gevarendriehoek in rode doos
De wegbijstandsaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun
passagiers maximaal te beschermen bij pech of ongeval. Alle producten voldoen aan de
jongste Europese wetgeving ter zake. Alle Ford-modellen bevatten specifieke
bevestigingspunten om wegbijstandsaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen
wanneer ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn
speciaal ontworpen om perfect in deze vakken te passen.

1 460 220

Kalff* Gevarendriehoek Nano, in rode doos
De wegbijstandsaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun
passagiers maximaal te beschermen bij pech of ongeval. Alle producten voldoen aan de
jongste Europese wetgeving ter zake. Alle Ford-modellen bevatten specifieke
bevestigingspunten om wegbijstandsaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen
wanneer ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn
speciaal ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende
gevarendriehoeken op de markt. Geleverd in een harde hoes en snel en stabiel op te
zetten aan de rand van de weg. 220 x 65 x 50 mm, ontworpen volgens ECE-normen

2 332 717

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Nano "Duo"
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het hoogwaardig veiligheidspakket voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set, geleverd in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Dankzij zijn
zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op de markt.
Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en 2kamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek. Inclusief EHBO-brochure
met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. Inhoud volgens laatste DINnormen en ECE R27
Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Nano "Trio"
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het hoogwaardig veiligheidspakket voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set geleverd in softbag, aangevuld met geel veiligheidshesje en
gevarendriehoek. Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende
oplossingen op de markt. Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige
bevestiging en tweekamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en
inhoudsopgave in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en
Portugees. 225 x 190 x 65 mm, inhoud volgens laatste DIN-normen, ECE R27 en EN ISO
20471
Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Standaard "Duo"
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het hoogwaardig veiligheidspakket voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Voorzien van
klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en steriel binnenvak.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. 440 x 120 x 60 mm,
inhoud volgens laatste DIN-norm 13164

8,00 €1

9,00 €1

2 332 712

16,00 €1

2 332 709

19,00 €1

2 332 723

14,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Standaard "Trio"
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het hoogwaardig veiligheidspakket voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set geleverd in softbag, aangevuld met oranje veiligheidshesje en
compacte gevarendriehoek. Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor
veilige bevestiging. Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met
bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans
en Portugees. 440 x 135 x 60 mm, inhoud volgens laatste DIN-norm 13164, E11 27R-033011
en EN ISO 20471
Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het hoogwaardig veiligheidspakket voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
440 x 100 x 90 mm, bevat een waarschuwingsdriehoek, een oranje veiligheidsvestje en
een EHBO kit, conform de DIN standaarden
Noodhamer
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De noodhamer voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
Inclusief houder voor een veilige installatie, met fluorescerende toets om makkelijk terug
te vinden in het voertuig
Life Safety Products* Noodhamer automatisch
Ford wegbijstand accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. De noodhamer voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
Automatische veiligheidshamer, inclusief houder om deze stevig en veilig te bevestigen.
Breekt ruiten in een ogenblik. Handgreep bevat een gordelsnijder met een grijze antislip
handvat.

2 332 721

19,00 €1

2 311 429

27,00 €1

1 761 591

23,00 €1

2 471 504

18,00 €1

• Keramische hamerkop
• Spant direct automatisch opnieuw

Life Safety Products* Raamwisser met telescopische steel
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de Ford
bestuurders en passagiers van een Ford in noodgevallen. De veiligheidshamer voldoet aan
de laatste Europese wetgeving.
Verwijdert ijs, sneeuw, water en vuil.

2 471 674

18,00 €1

• Bereikt de moeilijk bereikbare plaatsen met de 35 tot 130 cm uitschuifbare telescopische
steel.
• 360° draaibare kop
• 3 bladen voor het krabben van ijs
• Rubber blad voor sneeuw en water
• Verwijderbare spons om vuil weg te vegen

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Veiligheidsvest geel
De wegbijstandsaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun
passagiers maximaal te beschermen bij pech of ongeval. Alle producten voldoen aan de
jongste Europese wetgeving ter zake. Alle Ford-modellen bevatten specifieke
bevestigingspunten om wegbijstandsaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen
wanneer ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn
speciaal ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
Universele maat, met reflecterende strepen voor verhoogde zichtbaarheid

1 871 128

4,00 €1

Life Safety Products* Veiligheidsvest geel
De wegbijstandsaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun
passagiers maximaal te beschermen bij pech of ongeval. Alle producten voldoen aan de
jongste Europese wetgeving ter zake. Alle Ford-modellen bevatten specifieke
bevestigingspunten om wegbijstandsaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen
wanneer ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn
speciaal ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid. Extra plat verpakt om
onder de vloermatten op te bergen en te bevestigen met een zelfklevende strook.

2 471 506

Kalff* Veiligheidsvest oranje
De wegbijstandsaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun
passagiers maximaal te beschermen bij pech of ongeval. Alle producten voldoen aan de
jongste Europese wetgeving ter zake. Alle Ford-modellen bevatten specifieke
bevestigingspunten om wegbijstandsaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen
wanneer ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn
speciaal ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid

1 882 039

7,00 €1

4,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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COMFORT
COMFORTPRODUCTEN
Adv. prijs
NEXTBASE* Dashboardcamera 380GWX, Dashcam voor en achter
Levert videobewijs bij incidenten tijdens het rijden.
Slimme, discrete camera's met GPS die op de voor- en achterruit kunnen worden
gemonteerd. De voor- en achtercamera's zijn onderling verbonden via een 6,5 meter lange
kabel, beide worden gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting waardoor de camera's
automatisch beginnen op te nemen als het contact wordt ingeschakeld. Inhoud:
voorcamera en steun, achtercamera, 6,5 m verbindingskabel, voedingskabel voor in de
sigarettenaansteker, USB-kabel, accupakket, 32 GB micro SD kaart, beveiligingspakket,
beknopte handleiding, ruitstickers en software-CD met handleiding.

2 534 404

435,00 €1

• Brede 140° kijkhoek met twee 12 megapixel camera's
• 90° verticale lensverstelling, ideaal voor auto's en bestelwagens met plattere voorruiten
• Registreert video in 1080p of 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, bestandsformaat .MOV
• Als de SD kaart vol is, wist de camera automatisch de oudste bestanden en maakt zo
plaats voor nieuwe opnames, zodat u nooit ruimte te kort komt
• Druk op de toets beveiligen tijdens het opnemen om de actuele video te bewaren
• De camera is ingesteld om videobestanden van 1 minuut lang op te nemen, waardoor de
bestandsgrootte makkelijk te downloaden en verzenden is naar uw
verzekeringsmaatschappij
• Download, deel of bekijk opgenomen video's of kijk live video via de NEXTBASE cam
viewer app die gratis te downloaden is via de app store voor iOS / Android
• Software-CD met NEXTBASE Replay3 firmware maakt verbinding met uw computer via
USB mogelijk
• Wi-Fi verbinding met smartphone, tablet etc
• Het GPS registreert locatie, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien waar en
wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Het beeld van de achtercamera verschijnt als PiP (picture in picture) op uw apparaat,
door op het scherm te tikken wordt het formaat vergroot of verkleind
• 32 GB Micro SD card inbegrepen, compatibel met 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Accupakket inbegrepen
• Parkeermodus bewaakt de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat en
de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen zodra beweging gedetecteerd
wordt
• Beveiligingspakket meegeleverd om de bedieningselementen en SD-kaart af te dekken
om fraude te voorkomen, wat ideaal is voor bedrijfsvoertuigen
• Afmetingen: voorcamera 58 x 98 x 47 mm, achtercamera 49 x 68 x 37 mm
• Gewicht: voorcamera 115 g, achtercamera 50 g

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashboardcamera Dash Cam 66W
Levert videobewijs bij incidenten tijdens het rijden.
Compacte, discrete GPS/GALILEO-camera met 2,0 LCD-scherm en een extra breed
blikveld voor montage op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, wanneer er een
incident plaatsvindt. Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. De set omvat een magnetische houder, dubbele USBvoedingsadapter voor sigarettenaansteker, 4 m en 1,5 m USB-kabels en een
gebruikershandleiding, Opgelet: De algemene voorwaarden en bedieningsbeperkingen
van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van toepassing. Raadpleeg de
Garmin® website voor meer informatie

2 489 135

256,00 €1

• Extra breed 180-graden blikveld met een 3,7 MP camera
• Legt videobeelden vast in 1440p (resolutie 2560 x 1400), 1080p (resolutie 1920 x 1080)
of 720p (resolutie 1280 x 720)
• De geïntegreerde G-sensor maakt een automatische incidentdetectie mogelijk om zo
videobeelden van het ongeval op te kunnen slaan
• Het GPS registreert locatie, richting, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien
waar en wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Ingebouwde WiFi en Bluetooth voor draadloze videosynchronisatie
• De spraaksturing stelt u in staat om audio-opnames te starten/stoppen, een foto te
maken of de Travelapse™ video-opnamefunctie te starten/stoppen (comprimeert uren
rijden tot minuten hoogtepunten)
• HDR beelden zorgen voor meer detail in omstandigheden met veel en weinig licht
• Neemt uw rit op in een continue lus, met behulp van een microSDHC™-kaart (apart
verkocht). Voor meer geheugen kan een grotere kaart van 8 GB tot 512 GB worden
gebruikt (klasse 10 vereist)
• Speel de beelden direct op het scherm af, bekijk ze later op uw computer of gebruik de
gratis Garmin Drive™ app op uw smartphone
• Omvat bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals een botswaarschuwing en een
rijstrookassistentie.
• Met de Auto Sync-functie is het mogelijk om tot 4 Garmin dashcams aan de voor-,
achterkant en zijkanten draadloos te verbinden voor een volledige 360° dekking. Indien
een video op één camera wordt opgeslagen, zullen de andere ook opslaan. En met behulp
van de Garmin Drive™ app op uw smartphone kunt u vervolgens een beeld-in-beeldvideo maken vanuit twee verschillende perspectieven tegelijk
• De ingebouwde informatie voor roodlicht- en snelheidscamera's waarschuwt u wanneer
roodlicht- of snelheidscamera's in de buurt zijn. En wanneer uw auto stilstaat, bijv. bij een
kruising of in het verkeer
• geeft een rijnotificatie u een melding wanneer uw voorligger weer gaat rijden
• De parkeermodus controleert de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat
en de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen als en wanneer een beweging
wordt gedetecteerd (vereist een Garmin® kabel voor parkeermodus)
• Afmetingen: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, gewicht: 61 gram
• Bedrijfstemperatuurbereik -20° C tot +55°C
• Ingebouwde accu

Extra led-interieurverlichting
Breng nog meer licht in het interieur van uw Ford met deze extra LED-interieurverlichting.
Compacte behuizing met 5 leds, helder en stijlvol blauw licht, te gebruiken om bv. de
voetruimte of de koffer te verlichten

1 488 607

70,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kledinghanger met bevestiging, matzwart
Een strijkijzer van het hotel is niet meer nodig; gebruik deze matzwarte kleerhanger en
vervoer uw kleren altijd in perfecte staat; waar u ook naar toe gaat!
Praktisch en mobiel accessoire voor handig vervoer van uw kleding. Monteer de
bevestiging aan de hoofdsteun van uw wagen en neem de verwijderbare kledinghanger
samen met uw kleding overal mee naar toe. Kan als reguliere kledinghanger worden
gebruikt in elke garderobe, klaar voor uw volgende reis. Max. belading: 3 kg. N.B.: Montage
van de bevestiging is alleen mogelijk op de hoofdsteunen voorin. Kan niet gebruikt worden
in combinatie met actieve hoofdsteunen.

2 448 529

ACV* Sleeping Headrest Zwart PVC kunstleer met zilveren bies
Verwen uw passagiers en laat ze wegdromen in comfort dankzij de slaaphoofdsteun.
De "slaaphoofdsteun" klemt aan elke verstelbare hoofdsteun en werkt als zijkussen. Het
biedt ondersteuning aan hoofd en nek voor uitrustende of slapende passagiers en maakt
lange reizen comfortabeler. Hangen en inzakken wordt voorkomen, waardoor uw
passagiers opgefrist en zonder schouder- en nekpijn wakker worden.

2 520 207

52,00 €1

41,00 €1

• Eenvoudige montage, gewoon vastklemmen aan de poten van de hoofdsteun
• Comfortabele zijsteunen met traagschuim
• De zijsteunkussens kunnen optimaal worden aangepast aan de lengte van de passagier
• Dankzij de 360°-verstelling kunnen de kussens rechtop worden opgeborgen wanneer ze
niet worden gebruikt
• Afmetingen: 260 x 193 x 98 (l x b x h)
• Gewicht: 850 g
Pasagierszitplaatsen met verstelbare hoofdsteun
Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor één stoel
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtige verwarmingselementen van koolstofvezel voor montage achteraf in de zitting
en de rugleuning. De temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, het uitgaand
vermogen is max. 90 W. Kan niet worden gemonteerd in wagens waar de stoelbekleding
aan het schuimrubber van de stoel is gelijmd. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer
informatie.
Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor twee stoelen
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtige verwarmingselementen van koolstofvezel voor montage achteraf in de zitting
en de rugleuning. De temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, het uitgaand
vermogen is max. 90 W. Kan niet worden gemonteerd in wagens waar de stoelbekleding
aan het schuimrubber van de stoel is gelijmd. Raadpleeg uw Ford verdeler voor meer
informatie.

2 021 594

155,00 €2

2 021 595

308,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO
Adv. prijs
Pioneer* DAB+ digitale radio adapter SDA-11DAB, met Bluetooth
Geniet van het kristalheldere geluid van Digital Audio Broadcasting met deze eenvoudig te
monteren DAB+ digitale-radioadapter.
Voeg eenvoudig DAB+ digitale radio en Bluetooth toe aan het audiosysteem van uw
voertuig. Stand-alone tuner met kristalheldere digitale radio-ontvangst gecombineerd
met een zeer eenvoudig te gebruiken menu en speciale radiovoorkeuzetoetsen. Eenvoudig
op het dashboard of de voorruit te monteren met alle benodigde installatie-accessoires
inbegrepen. Ontworpen om te werken met uw bestaande fabrieksradio, draadloos of
bedraad. Met de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit kunt u comfortabel en veilig bellen
en gebeld worden. Belangrijkste kenmerken: handsfree bellen en muziek streamen via
Bluetooth, ingebouwde microfoon en luidspreker (kan worden geschakeld naar de lineout-aansluiting voor audioweergave via het luidsprekersysteem van de auto),
verkeersaankondigingen, automatisch/handmatig frequentiezoeken, DAB abc
zoekfunctie, 2,4-inch (6,1 cm) TFT-display met een keuze uit 5 kleuren (wit, rood, oranje,
groen of blauw), verlichtingstimer, helderheidsregeling en tekstscrollfunctie.
Aansluitingen: aux-in en line-out. Menutalen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Turks, Deens, Noors. Inclusief actieve DAB+ voorruitantenne, dubbele USBvoedingsadapter, micro-USB-voedingskabel, 3,5 mm (AUX) audiokabel, adapter voor
voorruitmontage, adapter voor dashboardmontage, installatietool en veiligheidsriem
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compact en krachtig actief subwoofersysteem met ingebouwde 150W MOSFETversterker. Kan zelfs onder de stoel gemonteerd worden dankzij het ultraplatte ontwerp.
Zijn unieke HVT-technologie (Horizontal Vertical Transforming) produceert de verticale
vibraties via een horizontale drijfkracht en genereert een authentiek, helder basgeluid met
een groot bereik. Specificaties: max. 150W uitgangsvermogen, 50W nominaal
ingangsvermogen. Afmetingen: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x h x d)
Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compacte en krachtige actieve subwoofer, kan zelfs onder de stoel gemonteerd worden
dankzij het ultraplatte ontwerp. Met ingebouwde versterker van max. 160W en Digital
Bass Control voor diepe of dynamische basmodi. Aluminium woofer van 20 cm, 50W
nominaal ingangsvermogen. Eenvoudig te installeren. Afmetingen: 280 mm x 70 mm x
200 mm, gewicht: 3,5 kg. Niet in combinatie met elektrische stoelverstelling bij plaatsing
onder de stoel. Subwoofer kan in elke auto geïnstalleerd worden via cinch-stekker of
luidsprekerkabel. In sommige gevallen is wellicht een extra universele luidsprekerkabel
vereist (ongeveer 0,5 m)

2 427 199

176,00 €1

2 409 070

276,00 €2

2 302 684

240,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Axion* Upgrade digitale radio voor RDS-FM radio's met AF-functie
Geniet van een breed scala aan digitale radiozenders en CD-kwaliteit geluidsuitvoer met
deze Multi-vehicle DAB + retrofit-oplossing. 12 voorgeprogrammeerde radiostations met
snelle selectiefunctie, in-car schermafbeeldingen en een informatiescherm dat
albumhoezen, songtitels, artiestennamen, nieuws, sportresultaten, etc. toont. Live
verkeersinformatie en reisinformatie via TPEG zodat u verkeersinformatie van live radio
kunt ontvangen, pauzeren en terugspoelen en een aux-ingang voor externe audiobronnen.
Kit inclusief DAB + -module, antenne, afstandsbediening, alle benodigde bedrading,
alsmede gebruikershandleiding en installatiehandleiding

2 146 136

182,00 €2

INFOTAINMENT
ANDERE ACCESSOIRES VOOR
INFOTAINMENT
Adv. prijs
Aansluitbedrading voor externe audiobron aansluiting hoofdtelefoon naar aux-input
Laat u zich graag entertainen? Ford biedt een waaier gemakkelijk te plaatsen
aansluitmogelijkheden voor uw audio- of navigatiesysteem voor diverse externe
audiobronnen. Kies gewoon het meest geschikte toestel voor uw behoeften en geniet
maximaal van uw Ford-audiosysteem met een aux-ingang. Voor meer details en
informatie over onze audio-aansluitingen kunt u terecht bij uw verdeler.
Sluit ieder muziektoestel met een hoofdtelefoonaansluiting aan op het audio- of
navigatiesysteem via een aux-input
Dension* Gsmhouder voor smartphones
Bevestiging met zuignap op voorruit of dashboard (niet compatibel met
communicatieconsole op de A-stijl), ondersteunt handenvrij bellen, streamen van muziek
en is voorzien van een oplaadfunctie.
Geluidsoverdrager voor meerdere doeleinden, te bevestigen op voorruit of dashboard,
geavanceerde geluidskwaliteit via het audiosysteem van uw Ford, met ingebouwde
microfoon, AUX en FM audio-output. Met telefoonoplaadfunctie via sigarettenaansteker,
inclusief hulpkabel voor audio. Geschikt voor alle smartphones met micro-USB oplader en
een gsmbreedte van 56 tot 70 mm, Apple Lightening tot micro-USB-adapter bijkomend
benodigd voor iPhone 5.
ACV* INBAY Qi Draadloze oplader universeel, met micro-USB 2.0 aansluiting, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur over zeer korte
afstanden kan worden opgeladen zonder gebruik van een kabel. ACV* INBAY Qi charging
receivers bieden Qi draadloos opladen.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

1 358 534

24,00 €1

1 831 835

98,00 €1

2 344 017

17,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* INBAY Qi Draadloze oplader universeel, met USB 3.1 type C aansluiting, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur over zeer korte
afstanden kan worden opgeladen zonder gebruik van een kabel. ACV* INBAY Qi charging
receivers bieden Qi draadloos opladen.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 019

ACV* INBAY Qi Draadloze oplader voor iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur over zeer korte
afstanden kan worden opgeladen zonder gebruik van een kabel. ACV* INBAY Qi charging
receivers bieden Qi draadloos opladen.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 015

ACV* INBAY universele oplader voor bekerhouder voor smartphones die geschikt
zijn voor Qi, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur over zeer korte
afstanden kan worden opgeladen zonder gebruik van een kabel. Het iedere keer
aansluiten en losmaken van een stekker is niet meer nodig: Het hiervoor geschikte
apparaat kan voor het inductief opladen gewoon in de draadloze oplader worden
geplaatst.
Elegante draadloze oplossing die naadloos past in elke bekerhouder van uw wagen. Max.
breedte smartphone: 70 mm. De set omvat aansluitkabel met zekeringhouder en 6,3 mm
aansluitingen, 2 x aansluiting 2,5 mm², 2 x aansluiting 1,5 mm², 3 paar houders voor
optimale bevestiging van smartphones en plakband. Qi gecertificeerd
iPhone®/iPod® -aansluiting naar AUX of USB
Geniet van uw favoriete muziek op uw Phone® of iPod® via het audio- of
navigatiesysteem van de wagen.
Verbindt uw iPhone met het audio- of navigatiesysteem van de wagen. Enkel compatibel
met iPhone 3 of 4
ACV* Qi Draadloze oplader voor iPhones®
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde smartphones die niet geschikt zijn
voor Qi.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes.
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 5/5S, zilver
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 5/5S, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

17,00 €1

20,00 €1

2 344 025

57,00 €1

1 529 487

61,00 €1

2 102 323

20,00 €1

2 102 319

27,00 €1

2 102 321

29,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6, zilver
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, goud
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, rosé goud
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, zilver
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6+/7+, zilver
Maakt draadloos opladen mogelijk voor geselecteerde iPhones die niet geschikt zijn voor
Qi.
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen
ACV* Qi Tafellaadstation wit
Inductief Qi table charging station in zwart of voor gebruik thuis of op kantoor met usbaansluiting.
Maakt snel en comfortabel opladen voor Qi geschikte smartphones mogelijk

ACV* Qi Tafellaadstation zwart
Inductief Qi table charging station in zwart of voor gebruik thuis of op kantoor met usbaansluiting.
Maakt snel en comfortabel opladen voor Qi geschikte smartphones mogelijk

2 102 317

30,00 €1

2 146 840

24,00 €1

2 146 838

24,00 €1

2 146 836

24,00 €1

2 146 842

24,00 €1

2 146 844

24,00 €1

2 102 313

30,00 €1

2 102 315

30,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Smartphonehouder
Met zijn esthetisch en functioneel ontwerp kent het POWERMOUNT-systeem geen
grenzen; plaats uw mobiele telefoon op de meest geschikte plaats voor uw persoonlijk
comfort.
OEM premium kwaliteit smartphonehouder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universele, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en USBoplaadschaal. Op zeer veel manieren in te stellen – het systeem met vier assen waarborgt
een optimale positionering van het extra apparaat in de arm van de houder. Past naadloos
overal in het interieur van uw Ford vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge
kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt
ervoor dat het systeem op meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter
te laten kan worden verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook
mogelijk. USB naar lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en
verder) en Micro USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire
verkrijgbaar. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS
Bury* Smartphonehouder POWERCHARGE QI
Met zijn esthetisch en functioneel ontwerp kent het POWERMOUNT-systeem geen
grenzen; plaats uw mobiele telefoon op de meest geschikte plaats voor uw persoonlijk
comfort.
OEM premium kwaliteit smartphonehouder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universeel, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en draadloze
Qi oplaadschaal voor Qi-compatibele smartphones. Ook voorzien van 1 USB-C aansluiting
voor bedraad opladen die kan worden gebruikt als alternatief voor niet Qi-compatibele
smartphones. Met LED oplaadindicator. Op zeer veel manieren in te stellen. Het systeem
met vier assen waarborgt een optimale positionering van het extra apparaat in de arm van
de houder. Past naadloos overal in het interieur van uw Ford vanwege het moderne
ontwerp, materialen van hoge kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden. De
bevestigingsoptie met tape zorgt dat het systeem op meerdere plaatsen kan worden
ingezet en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. Een permanente
bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB naar lightning adapter voor het opladen
van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en Micro USB voor alle andere apparaten zijn
afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar. Max. afmetingen telefoon: hoogte: universeel,
breedte: 60 mm – 90 mm, diepte: 6 mm – 10 mm. Werkspanning: 10V – 16V, max.
stroomverbruik: 2A. Inductief oplaadvermogen: 5W, oplaadspanning via USB: 5V,
oplaadstroom via USB: 3A. Temperatuurgebied: -20 °C tot +70 °C. Goedkeuringen: CE,
BIN/RECYCLING en RoHS

2 279 204

94,00 €1

2 332 681

129,00 €1

Bury* USB adapter Micro USB naar USB type C
USB adapter voor het Bury* POWERMOUNT systeem.
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
smartphones met micro-usb-aansluiting

2 279 208

Bury* USB adapter USB type C naar Apple® Lightning connector
USB adapter voor het Bury* POWERMOUNT systeem.
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
iPhone® 5 of hoger

2 279 206

5,00 €1

12,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Zens Qi basisstation wit
Geen kabels, geen grenzen, draadloos opladen is de toekomst van mobiele technologie,
haal deze functionaliteit bij je in huis met dit strakke Zens Qi basisstation.
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd
ACV* Zens Qi basisstation Zwart
Geen kabels, geen grenzen, draadloos opladen is de toekomst van mobiele technologie,
haal deze functionaliteit bij je in huis met dit strakke Zens Qi basisstation.
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd
ACV* Zens Qi Laadcover voor iPhone® 7, zwart
Breng uw smartphone tot leven met deze Zens Qi-laadcover – behoud de look, vergroot
de functie!
Beschermende hoes met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Maakt draadloos
opladen mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Te gebruiken in combinatie
met het Zens Qi basisstation of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos
opladen

2 344 023

47,00 €1

2 344 021

47,00 €1

2 344 013

47,00 €1

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Dashboardcamera 380GWX, Dashcam voor en achter
Levert videobewijs bij incidenten tijdens het rijden.
Slimme, discrete camera's met GPS die op de voor- en achterruit kunnen worden
gemonteerd. De voor- en achtercamera's zijn onderling verbonden via een 6,5 meter lange
kabel, beide worden gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting waardoor de camera's
automatisch beginnen op te nemen als het contact wordt ingeschakeld. Inhoud:
voorcamera en steun, achtercamera, 6,5 m verbindingskabel, voedingskabel voor in de
sigarettenaansteker, USB-kabel, accupakket, 32 GB micro SD kaart, beveiligingspakket,
beknopte handleiding, ruitstickers en software-CD met handleiding.

2 534 404

435,00 €1

• Brede 140° kijkhoek met twee 12 megapixel camera's
• 90° verticale lensverstelling, ideaal voor auto's en bestelwagens met plattere voorruiten
• Registreert video in 1080p of 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, bestandsformaat .MOV
• Als de SD kaart vol is, wist de camera automatisch de oudste bestanden en maakt zo
plaats voor nieuwe opnames, zodat u nooit ruimte te kort komt
• Druk op de toets beveiligen tijdens het opnemen om de actuele video te bewaren
• De camera is ingesteld om videobestanden van 1 minuut lang op te nemen, waardoor de
bestandsgrootte makkelijk te downloaden en verzenden is naar uw
verzekeringsmaatschappij
• Download, deel of bekijk opgenomen video's of kijk live video via de NEXTBASE cam
viewer app die gratis te downloaden is via de app store voor iOS / Android
• Software-CD met NEXTBASE Replay3 firmware maakt verbinding met uw computer via
USB mogelijk
• Wi-Fi verbinding met smartphone, tablet etc
• Het GPS registreert locatie, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien waar en
wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Het beeld van de achtercamera verschijnt als PiP (picture in picture) op uw apparaat,
door op het scherm te tikken wordt het formaat vergroot of verkleind
• 32 GB Micro SD card inbegrepen, compatibel met 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Accupakket inbegrepen
• Parkeermodus bewaakt de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat en
de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen zodra beweging gedetecteerd
wordt
• Beveiligingspakket meegeleverd om de bedieningselementen en SD-kaart af te dekken
om fraude te voorkomen, wat ideaal is voor bedrijfsvoertuigen
• Afmetingen: voorcamera 58 x 98 x 47 mm, achtercamera 49 x 68 x 37 mm
• Gewicht: voorcamera 115 g, achtercamera 50 g

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashboardcamera Dash Cam 66W
Levert videobewijs bij incidenten tijdens het rijden.
Compacte, discrete GPS/GALILEO-camera met 2,0 LCD-scherm en een extra breed
blikveld voor montage op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, wanneer er een
incident plaatsvindt. Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. De set omvat een magnetische houder, dubbele USBvoedingsadapter voor sigarettenaansteker, 4 m en 1,5 m USB-kabels en een
gebruikershandleiding, Opgelet: De algemene voorwaarden en bedieningsbeperkingen
van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van toepassing. Raadpleeg de
Garmin® website voor meer informatie

2 489 135

256,00 €1

• Extra breed 180-graden blikveld met een 3,7 MP camera
• Legt videobeelden vast in 1440p (resolutie 2560 x 1400), 1080p (resolutie 1920 x 1080)
of 720p (resolutie 1280 x 720)
• De geïntegreerde G-sensor maakt een automatische incidentdetectie mogelijk om zo
videobeelden van het ongeval op te kunnen slaan
• Het GPS registreert locatie, richting, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien
waar en wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Ingebouwde WiFi en Bluetooth voor draadloze videosynchronisatie
• De spraaksturing stelt u in staat om audio-opnames te starten/stoppen, een foto te
maken of de Travelapse™ video-opnamefunctie te starten/stoppen (comprimeert uren
rijden tot minuten hoogtepunten)
• HDR beelden zorgen voor meer detail in omstandigheden met veel en weinig licht
• Neemt uw rit op in een continue lus, met behulp van een microSDHC™-kaart (apart
verkocht). Voor meer geheugen kan een grotere kaart van 8 GB tot 512 GB worden
gebruikt (klasse 10 vereist)
• Speel de beelden direct op het scherm af, bekijk ze later op uw computer of gebruik de
gratis Garmin Drive™ app op uw smartphone
• Omvat bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals een botswaarschuwing en een
rijstrookassistentie.
• Met de Auto Sync-functie is het mogelijk om tot 4 Garmin dashcams aan de voor-,
achterkant en zijkanten draadloos te verbinden voor een volledige 360° dekking. Indien
een video op één camera wordt opgeslagen, zullen de andere ook opslaan. En met behulp
van de Garmin Drive™ app op uw smartphone kunt u vervolgens een beeld-in-beeldvideo maken vanuit twee verschillende perspectieven tegelijk
• De ingebouwde informatie voor roodlicht- en snelheidscamera's waarschuwt u wanneer
roodlicht- of snelheidscamera's in de buurt zijn. En wanneer uw auto stilstaat, bijv. bij een
kruising of in het verkeer
• geeft een rijnotificatie u een melding wanneer uw voorligger weer gaat rijden
• De parkeermodus controleert de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat
en de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen als en wanneer een beweging
wordt gedetecteerd (vereist een Garmin® kabel voor parkeermodus)
• Afmetingen: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, gewicht: 61 gram
• Bedrijfstemperatuurbereik -20° C tot +55°C
• Ingebouwde accu

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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WIELEN
LICHTMETALEN VELGEN
Adv. prijs
Lichtmetalen velg 18" 6-spaaks design, zilver
Lichtmetalen velgen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw wagen onder elke hoek te verbeteren. Elke velg is bij
elke carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige
verschijning.
8 x 18" velgen, voor bandenmaat 255/60 R18

4 986 991

437,00 €3

WIELEN
WIELACCESSOIRES
Adv. prijs
Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen
Zet uw lichtmetalen velgen vast en bescherm ze tegen diefstal met slotbouten. Alleen te
verwijderen met het in de set geleverde speciaal gereedschap.

4 070 102

127,00 €1

Set van 4, inclusief sleutel, antidiefstalkit voor lichtmetalen velgen

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
BODYDESIGN
Adv. prijs
Achterstang verchroomd
Een individuele look en stijl zijn gegarandeerd met deze chromen achterbumper.
Ø 76 mm – 4WD zonder parkeerhulpsysteem

1.120,00 €2

Achterstang verchroomd
Een individuele look en stijl zijn gegarandeerd met deze chromen achterbumper.
Ø 76 mm – 4WD met parkeerhulpsysteem

1.126,00 €2

Ford kentekenplaathouder zilver, met blauw Ford ovaal en zwart "BRING ON
TOMORROW" opschrift
Pakket bevat 2 kentekenplaathouders.

1 684 301

1 679 529

2 569 770

26,00 €1

• Afmetingen: 524 x 114 x 24 mm

Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "BRING ON
TOMORROW" opschrift
Pakket bevat 2 kentekenplaathouders.

2 569 816

26,00 €1

• Afmetingen: 524 x 114 x 24 mm

Ford kentekenplaathouder zwart, met wit Ford logo en "BRING ON TOMORROW"
opschrift
Pakket bevat 2 kentekenplaathouders.

Sportstang verchroomd
De prominente, chroom afgewerkte sportstang is de juiste aanvulling voor uw Ford
Ranger: een schitterende look en keihard.
Ø 76 mm, gemonteerd op bagagebak

2 460 006

16,00 €1

1 549 262

1.028,00 €2

STYLING
INTERIEURDESIGN
Adv. prijs
Dorpelbeschermers voor en achter, met Ford-logo
Dorpelbeschermers uit gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de
dorpellijsten van uw Ford tegen krassen.
Voor dubbele cabine

1 549 225

131,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dorpelbeschermers voor en achter, met Ford-logo
Dorpelbeschermers uit gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de
dorpellijsten van uw Ford tegen krassen.
Voor extra cabine

1 549 224

131,00 €2

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BUITENLEVEN
BUITENLEVEN
Adv. prijs
ARB* Bagageruimte organizer groot
De bagageruimte organizer heeft plaats voor alles en houdt alles op zijn plaats.
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en draagbaar. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als op
zichzelf staande organizer.

2 616 000

90,00 €1

• Rubberen grip voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 400 x 400 x 180 mm (b x d x h)

ARB* Bagageruimte organizer Klein
De bagageruimte organizer heeft plaats voor alles en houdt alles op zijn plaats.
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en draagbaar. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als op
zichzelf staande organizer.

2 616 004

45,00 €1

• Rubberen grip voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

ARB* Bagageruimte organizer medium
De bagageruimte organizer heeft plaats voor alles en houdt alles op zijn plaats.
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en draagbaar. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als op
zichzelf staande organizer.

2 616 002

64,00 €1

• Rubberen grip voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bagageruimte organizer Zachte zijkanten
De bagageruimte organizer heeft plaats voor alles en houdt alles op zijn plaats.
De bagageruimte organizer is een uitstekend hulpmiddel om uw boodschappen en
persoonlijke eigendommen op te bergen; het houdt ze schoon en veilig.
Kan worden gebruikt in combinatie met FINIS 2181470 koeltas met zachte zijkanten, die
perfect in één van de compartimenten past.

2 181 468

154,00 €1

• 3 schimmelbestendige compartimenten met ingebouwde handgrepen
• Kan indien nodig plat worden opgeborgen
• Gemakkelijk te reinigen
• Zwart/wit met Ford logo
• Circa 60 cm lang

ARB* Camping Table Met draagtas, aluminium
Met de kampeertafel kan uw familie comfortabel eten, drinken en ontspannen, tijdens het
kamperen of op een dagje weg.
Opvouwbare campingtafel met een groot en sterk aluminium lattenoppervlak en
vierkante buispoten voor stevigheid, kruisschoren zorgen voor extra sterkte en
ondersteuning, in tegenstelling tot vergelijkbare tafels. Groot genoeg voor een familie van
4, maar van het perfecte formaat om netjes in de compacte draagtas te worden
opgeborgen wanneer niet in gebruik.

2 615 990

173,00 €1

• Hittebestendig om het koken te kunnen voorbereiden
• Samengestelde tafel kan tot 30 kg dragen
• Afmetingen: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 mm zwart geanodiseerde poten
• Geleverd met compacte draagtas met schouderband
• Gewicht: 4 kg

ARB* Campingstoel met draagtas, zwart en beige
In de eenvoudig mee te nemen kampeerstoel kunt u overal rusten en ontspannen, op de
camping of op het strand.
Inklapbare campingstoel en bijpassende draagtas met schouderriem voor compact
opbergen en gemakkelijk meenemen. Vervaardigd van een sterke, duurzame Oxford stof
met een gepoedercoat stalen inklapbaar frame.

2 615 988

144,00 €1

• Gewicht: geschikt tot 150 kg
• Gewatteerde zitting en rugleuning
• Geborduurd ARB touring logo
• Mesh opbergvak aan de achterkant van de stoel
• Zijvak met klittenbandflap voor sleutels, een beurs en andere kleine voorwerpen
• Stevig tafeltje met bekerhouder die eenvoudig aan de zijkant van de stoel kan worden
vastgeklemd
• Vlakke armleuningen voor meer comfort
• Afmetingen stoel: 56 cm (b) x 47 cm (d)
• Uitgeklapt: 92 cm (h) x 61 cm (d) x 66 cm (b)

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cooler Bag Zachte zijkanten
De beklede koeltas met zachte zijkanten houdt uw gekoelde eten en drinken koel of uw
warme eten en drinken warm. Geïsoleerd met waterdichte en gemakkelijk te reinigen
aluminium folie.
Kan worden gebruikt in combinatie met FINIS 2181468 bagageruimte organizer, deze
koeltas past perfect in één van de compartimenten.

2 181 470

50,00 €1

• Lichtgewicht en opvouwbaar met een deksel met rits
• Verstelbare draagband
• Zwart met wit Ford logo
• Afmetingen: 36 x 33 x 27 cm (b x l x h)

ARB* Luchtcompressor draagbaar, krachtig, 12V
Zowel voor werk als voor vrije tijd kan de luchtcompressor een essentieel hulpmiddel
blijken te zijn om mee te nemen, hij pomt in een mum van tijd banden en allerlei soorten
vrijetijdsuitrusting op.
De luchtcompressor is volledig gemaakt van lichtgewicht en zeer sterke materialen voor
een stille werking en een extra lange levensduur. Het heeft een toonaangevende
stroomsnelheid en is ontworpen voor het snel oppompen van banden met een reeks
andere functies voor zowel werk als vrije tijd. De set bevat een oranje luchtslang van 19 ft,
batterijklemmen en een opblaasset, allemaal in een slimme en duurzame draagtas.

2 616 039

413,00 €1

• Afgedicht tegen vocht en stof
• Hard geanodiseerde cilinderboring voor minder frictie
• Met teflon behandelde koolstofvezel zuigerafdichting voor een maximale levensduur
• Uitgerust met een overdrukventiel
• De stelmotor is voorzien van een interne thermische beveiliging tegen schade als gevolg
van extreme temperaturen
• Zware MAXI zekering voor professionele stroomkringbeveiliging

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Starthulp met power pack, draagbaar, 12V
Een lege batterij kan u aan de kant van de wg laten stranden, de jumpstarter haalt u uit
een lastige situatie en helpt u weer op weg.
De draagbare starthulp met power pack met lithium-technologie heeft genoeg power om
elk voertuig met een 12V-accu met een V8 dieselmotor tot 5 l of benzinemotor tot 6 l te
starten. De power pack wordt opgeladen met de DC- of AC-oplader, en dankzij de
intelligente sensor- en laadtechnologie voorkomen de ingebouwde sensoren dat de
lithiumaccu over- of onderladen kan worden. Bij het aansluiten van de starthulp op uw
voertuig controleren de intelligente, extra dikke startkabels de accuspanning, polariteit en
laadomstandigheden en alarmeren ze de gebruiker over eventuele problemen met behulp
van een aantal LED-lampjes. Als hij niet wordt gebruikt kan hij worden opgeborgen in een
stevige en compacte zwart met oranje opbergcase van EVA nylon, voorzien van het ARB
logo.

2 618 911

286,00 €1

• Opvallende helder oranje lithium-accu 24000 mAh
• 500 CCA continu en 1000 CCA boost
• Accu-afmetingen: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligente startkabels met boostfunctie, omgekeerde polariteit en vonkbescherming
• Bevat zowel 12V DC-lader en 240V AC-lader
• Ingebouwde 100 lumen zaklamp met 4 standen (hoog, stroboscoop, SOS, uit)
• 12V-aansluiting voor apparaten zoals lampen, bandenpomp en koelbox
• 2x usb-poorten en een smart usb-kabel, geschikt voor het opladen van de meeste
Android® en Apple® smartphones
• Perfect voor gezinsvoertuig, boot, motorfiets, zitmaaier, enz.

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Prijzen zijn inclusief btw. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Elke
aanbieding is steeds onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en
exclusief band.
Prices valid from 01.01.2023. The right is reserved to change prices.
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S.A. Ford Motor Company
(Belgium) N.V.
Av. du Hunderenveldlaan 10
1082 Brussel / Bruxelles
www.ford-accessoires.be

DISCLAIMER:
Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de
modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen
inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford
accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. *De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is
de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford
dealer. De naam Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company
Limited in licentie gebruikt. De naam iPhone/iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Opmerking over brandstofverbruik en CO2-emissiegegevens: Raadpleeg voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de
officiële modelspecifieke CO2-emissies, de "Gids voor brandstofverbruik, CO2-emissies en energieverbruik", verkrijgbaar bij uw dealer en
op https://www.datgroup.com/ free of charge.
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