
Tilbehørsoversigt
Ford EDGE
09/2018 –



Indholdsfortegnelse
 

03TRANSPORTSYSTEMER 
Tagsystemer
Systemer til anhængertræk
Anhængertræk
Indvendige transportsystemer
Bagagerum/varerum

18BESKYTTELSE 
Udvendig beskyttelse
Indvendig beskyttelse

24SIKKERHED 
Børnesikkerhed
Vejhjælp

28KOMFORT 
Komfortprodukter

31INFOTAINMENT 
Audio
Andet infotainment tilbehør

38HJUL 
Aluminiumsfælge
Tilbehør til hjul

41OUTDOOR LIFESTYLE 
Outdoor Lifestyle

02 FORD EDGE 09/2018 – Status: 19.05.2023



TRANSPORTSYSTEMER
TAGSYSTEMER

RRP

Thule®* Laststop 314
De flytbare laststop fastholder din dyrebare last ekstra godt på tagbagagebærer-
basissættet.
Beskytter din last mod at glide. Flytbare og justerbare laststop med en højde på 14,5 cm,
til tagbøjler med T-spor profil

1 513 390
239,00 kr.1

G3* Reparationssæt
G3 T-møtrik (4 stk.) til montering af tagboks på alu-tværstænger.

2 486 295
93,00 kr.1

G3* Tagboks Elegance Europe 330, mat-sort profileret
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 10 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Solidt og aerodynamisk design - helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, indbyrdes afstand mellem tværstænger
min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 625
2.193,00 kr.1

G3* Tagboks Elegance Europe 370, mat-sort profileret
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 12 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Solidt og aerodynamisk design - helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, nødvendig indbyrdes afstand mellem
tværstænger min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan
tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 628
2.378,00 kr.1

G3* Tagboks Elegance Europe 390, mat-sort profileret
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 13 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Solidt og aerodynamisk design - helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, indbyrdes afstand mellem tværstænger
min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 632
2.295,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Tagboks FORCE XT Alpine, Aeroskin Matt Black
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 230 x70 x42,5 cm/218 cmx59 x 37 cm. Kapacitet: 420 l.
Vægt: ca. 19,4kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med centrallås. Produktegenskaber:
Optimeret design for fuld rumudnyttelse, aerodynamik og pasform på bilen. Monteres
nemt med det formonterede, ekstra brede PowerClick lynmonteringssystem. Den
indbyggede tilspændingsindikator "klikker", når den er rigtigt monteret, til hurtig og sikker
fastgøring. Åbnes og lukkes nemt under alle forhold med de gribevenlige håndtag
udvendigt og lågets gasdæmpere. SlideLock-system med separat låsning og åbning, som
fastlåser låget automatisk og viser, når boksen er låst rigtigt. Med åbning i begge sider er
der nem adgang til hele tagboksen fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt
efter bilmodellen kan tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 430 271
5.195,00 kr.1

Thule®* Tagboks FORCE XT L, Aeroskin mat-sort
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 190 x 84 x 46 cm/177 x 73 x 41 cm. Kapacitet: 450 l. Højde på
tagbagagebærer: ca. 43 cm. Vægt: ca. 18,7 kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med centrallås.
Produktegenskaber: Monteres nemt med PowerClick lynmonteringssystemet. Den
indbyggede tilspændingsindikator klikker, når den er rigtigt monteret, til hurtig og sikker
fastgøring. Åbnes og lukkes bekvemt med LockKnob, der samtidig er med til beskytte
Thule®* Comfort Key-nøglen mod beskadigelse. Med åbning i begge sider er der nem
adgang til hele tagboksen fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt efter
bilmodellen kan tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 430 267
4.924,00 kr.1

Thule®* Tagboks FORCE XT M, Aeroskin mat-sort
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 175 x 82 x 45,5 cm/162 x 71 x 40 cm. Kapacitet: 400 l. Højde
på tagbagagebærer: ca. 42 cm. Vægt: ca. 16,4 kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med
centrallås. Produktegenskaber: Monteres nemt med PowerClick systemet. Den
indbyggede tilspændingsindikator klikker, når den er rigtigt monteret, hurtig og sikker
fastgøring. Åbnes og lukkes bekvemt med LockKnob, der samtidig er med til beskytte
Thule®* Comfort Key-nøglen mod beskadigelse. Med åbning i begge sider er der nem
adgang til hele tagboksen fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt efter
bilmodellen kan tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 430 265
4.477,00 kr.1

Thule®* Tagboks Force XT S, Aeroskin mat-sort
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 139 x 89,5 x 39 cm/127 x 78 x 34 cm. Kapacitet: 300 l. Højde
på tagbagagebærer: ca. 39 cm. Vægt: ca. 14,3 kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med
centrallås. Produktegenskaber: Monteres nemt med PowerClick systemet. Den
indbyggede tilspændingsindikator klikker, når den er rigtigt monteret, hurtig og sikker
fastgøring. Åbnes og lukkes bekvemt med LockKnob, der samtidig er med til beskytte
Thule®* Comfort Key-nøglen mod beskadigelse. Med åbning i begge sider er der nem
adgang til hele tagboksen fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt efter
bilmodellen kan tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 430 262
3.637,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Tagboks Force XT Sport, Aeroskin mat-sort
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 190 x 63 x 42,5 cm/179 x 52 x 37 cm. Kapacitet: 300 l. Højde
af tagbagagebærer: ca. 40 cm. Vægt: ca. 14,7 kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med
centrallås. Produktegenskaber: Monteres nemt med PowerClick systemet. Den
indbyggede tilspændingsindikator klikker, når den er rigtigt monteret, smart, hurtig og
sikker fastgøring. Åbnes og lukkes bekvemt med LockKnob, der samtidig er med til
beskytte Thule®* Comfort Key-nøglen mod beskadigelse. Med åbning i begge sider er der
nem adgang til hele tagboksen fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt efter
bilmodellen kan tagboksens udhæng røre bilens bagklap, når den er åben

2 430 260
4.030,00 kr.1

Thule®* Tagboks FORCE XT XL, Aeroskin mat-sort
Gør det nemt at transportere endnu mere med din Ford. Vores sortiment af tagbokse i
topkvalitet er beregnet til sikker og beskyttende transport af mange forskellige former for
bagage. De fleste af modellerne har praktisk åbning i begge sider.
Mål (udvendigt/indvendigt): 210 x 86 x 44 cm/197 x 75 x 39 cm. Kapacitet: 500 l. Højde af
tagbagagebærer: ca. 41 cm. Vægt: ca. 21,3 kg. Maks. lastkapacitet: 75 kg. Med centrallås.
Produktegenskaber: Monteres nemt med PowerClick systemet. Den indbyggede
tilspændingsindikator klikker, når den er rigtigt monteret, hurtig og sikker fastgøring. Åbnes
og lukkes bekvemt med LockKnob, der samtidig er med til beskytte Thule®* Comfort Key-
nøglen mod beskadigelse. Med åbning i begge sider er der nem adgang til hele tagboksen
fra både højre og venstre side af bilen. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når den er åben

2 430 269
5.595,00 kr.1

Rhino-Rack* Tagbøjler
Aluminium, aflåselig, lastkapacitet maks. 75 kg inkl. egenvægt af tagbøjler – Til modeller
uden tagrælinger, men med panoramatag

2 235 693
2.249,00 kr.1

Thule®* Tagmonteret cykelholder Expert 298
Tag cyklen med overalt med denne universalholder til taget. Holderen er nem at montere.
Tagmonteret cykelholder, med selvjusterende stelholder, til cykelstel på op til 100 mm i
diameter (ovalt 80x100 mm, rundt 22-80 mm), passer til alle basis-tagbøjler, vejer 4,2 kg,
maks. lastkapacitet 20 kg. Aflåselige for ekstra sikkerhed

2 143 360
1.367,00 kr.1

Thule®* Tagmonteret cykelholder FreeRide 532
Tag cyklen med overalt med denne universalholder til taget. Holderen er nem at montere.
Standard cykelholder, nem at bruge, fremstillet af aluminium. Passer til stel med diameter
op til 80 mm (oval 65 × 80 mm, rund 22–70 mm), vægt 3.5 kg, maksimal lastkapacitet 17
kg. Passer til alle typer af tagbøjler.

1 746 077
759,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Tagmonteret kajakholder DockGrip 895
Smart transportløsning til at transportere alt det udstyr, du har brug for at have med, når
du skal udforske kyststrækninger og vandløb. Holderen passer perfekt til kajakkens form.
Store puder beskytter skroget, mens fire justerbare gummistøtter og kraftige stropper
holder kajakken helt fast under transport.
Til placering af én kajak på 4 beskyttende drejelige sadler, der skydes ind i T-rillen på de
tværgående tagbøjler og justeres efter kajakbundens profil. Fastgøres med 2 stærke,
justerbare 400 cm holderemme.

• Beskytter kajakkens skrog med 4 store, fleksible, polstrede understøtninger
• 2 uafhængigt drejelige sadler med vinkeljusteringsgreb
• Passer til forskellige skrogformer
• Også velegnet til paddleboards
• Kan transportere kajakker og paddleboards op til 90 cm brede
• T-rillebeslag til tværgående tagbøjler
• Holderemme med spænder beskyttet mod skader på bilen
• Maks. læssekapacitet: 40 kg
• Vægt: 3,1 kg

2 527 029
1.237,00 kr.1

Thule®* Tagmonteret ski- og snowboardholder SnowPack 7326
Det perfekte transporttilbehør til dit vintersportsudstyr. Skiholderen transporterer nemt op
til 8 par ski eller 6 snowboards (afhængig af den valgte skiholdertype).
Til 6 par ski eller 4 snowboards, aflåselig til ski/snowboards og til
tagbøjer/tagbagagebærer, 75 cm læssebredde, højdejusterbar med integreret, lodret
fjedersystem, ski og snowboards fastholdes sikkert med ultrabløde gummiarme, der
fastholder uden at ridse. Den store trykknap gør det nemt at åbne og lukke holderen -
også med handsker. Ekstra frihøjde til taget (til ski med høje bindinger) ved hjælp af
medfølgende forlængerfødder, der hæver holderen, passer til alle profiler af tagbøjler eller
tagbagagebærer, vægt 4,8 kg

2 117 636
2.158,00 kr.1

Thule®* Tagmonteret ski- og snowboardholder SnowPack Extender 7325
Det perfekte transporttilbehør til dit vintersportsudstyr. Skiholderen transporterer nemt op
til 8 par ski eller 6 snowboards (afhængig af den valgte skiholdertype).
Til 5 par ski eller 2 snowboards, aerodynamisk, udtrækkelig holder til nem
læsning/aflæsning, beregnet til alle typer af ski og snowboards, aflåsning til
ski/snowboards og til tagbagagebærer, 62,5 cm læssebredde, ski og snowboards
fastholdes sikkert med ultrabløde gummiarme uden at ridse, nem at åbne og lukke med
den store trykknap - også med handsker, ekstra frihøjde til taget til ski med høje bindinger
ved hjælp af medfølgende forlængerfødder, der hæver holderen, passer til alle profiler af
basis-tagbagagebærer, vægt 4,8 kg

2 318 742
2.558,00 kr.1

Tværstænger
Monter det transporttilbehør, som du har brug for. Vores tværstænger er hver især
designet til bestemte Ford modeller. De fastgøres nemt til tagrælingerne, og kan aflåses,
så de er beskyttet mod tyveri.
Aluminium, aflåselige, vægt ca. 4,5 kg, maks. lastkapacitet 75 kg – Ikke til modeller med
panoramatag. Kun til modeller med fabriksmonterede tagrælinger

1 890 814
2.190,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTSYSTEMER
SYSTEMER TIL ANHÆNGERTRÆK

RRP

G3* Bagageboks GP, monteres på anhængertræk
Få endnu mere bagage med på turen, med denne praktiske bagageboks og basisholder
som monteres på bilens anhængertræk.
Smart italiensk designet bagageboks som giver ekstra bagageplads, til montering på
anhængertrækket. Med lakeret stålgitter- og monteringssæt, beregnet til brug sammen
med basissæt (købes separat).

• Med tyverisikring
• Nem at åbne
• PS UV-beskyttet , i mat-sort lakering
• Inkluderer lakeret monteringsgitter i stål
• Maks. bagagevolumen: 340 liter
• Maks. lastkapacitet: 45 kg
• Vægt: 12,8 kg (med gitter)
• Mål: 1310 x 610 x 680 mm (med gitter)
• Med indbyggede holderemme

2 559 660
3.923,00 kr.1

G3* Basissæt til bagageboks monteres på anhængertræk
Få endnu mere bagage med på turen, med denne praktiske bagageboks og basisholder
som monteres på bilens anhængertræk.
Basissæt til montering på anhængertrækket, beregnet specielt til brug sammen med G3-
bagageboksen (købes separat).

• Hurtigudløser til nem montering på trækkugle
• Vippes nemt for åbning af bagklap, uden at afmontere basissættet
• Materiale: Ridsefast lakeret stål
• Farve: Charcoal Black
• Baglygtepanel med 13-polet stik
• Mål: 1080 x 730 x 680 mm
• Maks. lastkapacitet: 60 kg
• Vægt: 13,6 kg

2 559 650
3.653,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Cykelholder bag , Coach 276 til 3 cykler,  kan vippes og sammenfoldes
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Den mindste og letteste cykelholder fra Thule®, kan vippes med en praktisk fodpedal, så
der er nem adgang til bagagerummet, også med cykler på. Med patentbeskyttet
foldesystem til at pakke den ekstra kompakt sammen - så den kan rummes i de fleste
bagagerum. Smart letvægtskonstruktion, forlængerskinner til cykler med lang
akselafstand, tyverisikring og aftagelige cykelstelholdere til problemfri påsætning af
cykler. Justerbar, én-håndsbetjent tilkobling sikrer nem montering på anhængertræk.
Stelholder til cykelstel med en diameter på 22-80 mm. Cykelholderen er aflåselig på
anhængertrækket, og cykler kan fastlåses på cykelholderen. Lastkapacitet på maks. 60
kg, maks. 25 kg pr. cykel, vejer ca. 19 kg, 13-benet stikdåseadapter. Størrelse: 106 x 76 x 28
cm Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af
cykelholder og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk. Pas på ved vipning af
cykelholderen med cykler monteret. Udragende dele, som f.eks. styret, kan eventuelt røre
jorden og blive beskadiget. Sørg for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

2 353 444
5.543,00 kr.1

Thule®* Cykelholder bag , EuroRide 940 til 2 cykler med vippebeslag
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Cykelholder til 2 cykler til montering på anhængertræk, vip ned-funktion for nem adgang
til bagagerummet, til cykelstel med diameter fra 22-70 mm, aflåselig, lastkapacitet 36 kg,
vejer ca. 14 kg, 13-polet adapter medfølger. OBS: Den samlede vægt (vægten af tilbehøret
samt lasten) må ikke overstige det tilladte kugletryk. Antallet af cykler må ikke overstige
det maksimalt tilladte

1 782 519
3.493,00 kr.1

Uebler* Cykelholder bag , F34 til 3 cykler
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Ekstra kompakt og let cykelholder til 3 cykler – til montering på anhængertræk, lange
hjulremme til nem fastgøring af hjul. Med det patentbeskyttede foldesystem foldes
lygtebom, cykelholdere og ramme nemt helt sammen. Cykelholderen er aflåselig på
anhængertrækket, og cyklerne kan låses til holderen.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk

• Størrelse: 1180 x 820 x 710 mm, størrelse sammenfoldet: 610 x 200 x 750 mm
• Maks. afstand mellem cykelhjulnav: 1300 mm
• Vejer 14,5 kg, 13-polet adapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter på op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til elcykler
• Maksimal lodret belastning: 54 kg fra 75 kg  anhængertræklast og D-værdi 6,7 kN
• Maksimal lodret belastning 35,5 kg under 75 kg last på og en D-værdi på 6,7 kN
• Maksimal lodret belastning en D-værdi under 6,7 kN eller en anhængertræk last under 50
kg er ikke tilladt

2 474 458
4.784,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Cykelholder bag , I21 til 2 cykler, kan vippes 60 grader
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Meget lille og let cykelholder til anhængertræk, til 2 cykler, med smart vippefunktion (via
fodpedal) for nem adgang til bagagerummet, selv med cykler på holderen, hvilket giver
nem adgang til bagagerummet. Inkluderer ny håndtagsfri iQ fastgørelse, som gør
håndteringen af stativet endnu nemmere. På grund af dets patenterede foldesystem kan
baglygter, cykelholdere og støtteramme nemt foldes fuldstændigt sammen, holderen kan
låses til trækkrogen og cyklerne kan også låses til holderen,
Bemærk venligst: Bruttovægten monteret på trækkrogen (vægten af cykelholder og dets
last tilsammen) må ikke overskride den tilladte grænse for næsevægt

• Størrelse: 1180 x 690 x 560 mm, størrelse foldet: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. navsafstand på cykel: 1300 mm
• Vægt ca. 13 kg, inklusive 13-polet adapter
• 30 kg bæreevne for hver cykel
• Cykelarm velegnet til cykelstel op til en diameter på 75 mm rund og 75 x 45 mm oval
• Også velegnet til E- Cykler
• Maksimal vertikal last 60 kg fra 75 kg anhængertræk last og en D-værdi 6,7 kN
• Maksimal vertikal last 37 kg ved anhængerlast under 75 kg og en D-værdi på 6,7 kN
• Maksimal vertikal last 37 kg fra en anhænger last på 50 kg og en D-værdi på 5,3 kN

2 241 803
5.392,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Cykelholder bag , I21 til 2 cykler, kan vippes 90° grader
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Super nem betjening! Cykelholder til montering på anhængertrækket med smart og
innovativ funktionalitet. Den mindste og letteste, sammenfoldelige cykelholder, som
Uebler nogensinde har produceret, med en helt ny iQ-lås, så cykelholderen er endnu
nemmere at håndtere. Kan desuden vippes 90° grader, så der er nemmere adgang til
bagagerummet med cykler på cykelholderen. Uebler i-serien er en gentagen testvinder.
Den er drift- og trafiksikker, af høj kvalitet og nem at sætte cykler på. Med patentbeskyttet
foldesystem så den kan pakkes meget kompakt sammen, aftagelig afstandsholder med
tyverisikring og aftagelige cykelstelholdere. Vippes nemt ned med fodpedalen.
Cykelholderen kan låses til anhængertrækket, og desuden kan cykler låses til holderen.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk.
Bemærk! - når du vipper cykelholderen med cykler monteret kan udragende dele, som
f.eks. styret, kan eventuelt ramme jorden og blive beskadiget. Sørg for at tage de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

• Afstand mellem skinnerne: 220 mm
• Kan vippes 90° grader
• Størrelse: 1180 x 690 x 560 mm, størrelse sammenfoldet: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. afstand mellem cykelhjulnav: 1300 mm
• Vejer ca. 13 kg
• 13-polet stikdåseadapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter på op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til elcykler
• Maksimal vertikal last 60 kg fra 75 kg anhængertræk last og D-værdi på 5,3 kN
• Maksimal vertikal last 37 kg under 75 kg  anhængertræk last og D-værdi på 6,7 kN
• Maksimal vertikal last 37 kg fra 50 kg anhængertræk last and D-værdi på 5,3 kN

2 603 910
5.848,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Cykelholder bag , I31 til 3 cykler, kan vippes 60 grader
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Smart letvægts cykelholder til montering på anhængertrækket, til 3 cykler, smart
vippefunktion med fodpedal for nem adgang til bagagerummet, også med cykler på
holderen. Med ny iQ befæstelse uden greb, så holderen er endnu nemmere at håndtere.
Med patentbeskyttet foldesystem foldes lygtebom, stelholdere og støtteramme nemt
helt sammen. Holderen fastlåses på anhængertrækket, og cykler fastlåses på holderen.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk/næsevægt grænse

• Størrelse: 1180 x 840 x 710 mm, størrelse sammenfoldet: 610 x 210 x 760 mm
• Maksimal afstand mellem cykel hjulnav: 1300 mm
• Vejer 16 kg, 13-polet adapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til elcykler
• Maks. vertikal last 54 kg fra 75 kg anhængertræk last D-værdi 6,7 kN
• Maks. vertikal last 34 kg under anhænger last på 75 kg og D-værdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal last under D-værdi 6,7 kN eller anhængervægt under 50 kg ikke tilladt

2 241 805
6.417,00 kr.1

Uebler* Cykelholder bag , X21-S til 2 cykler, kan vippes 60 grader
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Meget lille og let cykelholder til anhængertræk, til 2 cykler, smart fodpedaltilt for nem
adgang til bagagerummet selv med cykler monteret, hvilket giver nem adgang til
bagagerummet. På grund af dets patenterede foldesystem kan baglygter, cykelholdere og
støtteramme nemt og fuldstændigt foldes sammen, holderen kan låses til
anhængertrækket og cyklerne kan også låses til holderen.
Bemærk venligst: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (vægten af
tilbehørsprodukt og dets belastning tilsammen) må ikke overskride den maksimale
tilladte vægtbelastning for anhængertrækket.

• Størrelse: 770 x 1190 x 640 mm, størrelse foldet: 240 x 630 x 640 mm
• Maks. navafstand på cykler: 1300 mm
• Ca. 13,5 kg vægt, inklusive 13-polet adapter
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter på op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Også velegnet til E- Cykler
• Maksimal lodret belastning 60 kg fra 75 kg anhængertræk belastning og en D-værdi 6,7
kN
• Maksimal lodret belastning 36 kg under anhængertræk belastning på 75 kg og en D-
værdi på 6,7 kN
• Maksimal lodret belastning 36 kg fra en trækstang belastning på 50 kg og en D-værdi på
5,3 kN

1 948 382
4.899,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Cykelholder bag , X31-S til 3 cykler, kan vippes 60 grader
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Meget kompakt letvægts cykelholder til 3 cykler, til montering på anhængertræk, smart
vippefunktion med fodpedal for nem adgang til bagagerum, også med cykler på holderen,
med det patentbeskyttede foldesystem foldes lygtebom, stelholdere og
cykelholderstativet nemt helt sammen. Cykelholderen er aflåselig til anhængertrækket og
cykel til cykelholder.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk.

• Størrelse: 770 x 1190 x 790 mm, størrelse sammenfoldet: 240 x 630 x 790 mm
• Maks. afstand mellem cykelhjulnav: 1300 mm
• Vejer 16,5 kg, 13-polet adapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til el-cykler
• Maksimal lodret belastning: 54 kg fra 75 kg anhængerlast og D-værdi 6,7 kN
• Maksimal vertikal vægt 34 kg under en anhængerlast på 75 kg og D-værdi 6,7 kN
• Maksimal vertikal last under D-værdi på 6,7 kN eller en anhængervægt under 50 kg ikke
tilladt

1 948 383
5.924,00 kr.1

Thule®* Cykelholder bag Coach 274 til 2 cykler, kan vippes og sammenfoldes
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Den mindste og letteste cykelholder fra Thule®, kan vippes med en praktisk fodpedal, så
der er nem adgang til bagagerummet, også med cykler på. Med patentbeskyttet
foldesystem så den kan pakkes effektivt sammen og lægges es i de fleste bagagerum.
Smart letvægtskonstruktion, forlængerskinner (til cykler med lang akselafstand),
tyverisikring og aftagelige stelholdere sikrer problemfri påsætning af cykler. Justerbar, én-
håndsbetjent tilkobling sikrer nem montering på anhængertræk. Stelholder til cykelstel
med en diameter på 22-80 mm. Cykelholderen er aflåselig på anhængertrækket, og cykler
kan fastlåses på cykelholderen. Lastkapacitet på maks. 46 kg, maks. 25 kg pr. cykel, vejer
ca. 14,2 kg, 13-benet stikdåseadapter. Størrelse: 106 x 60 x 27 cm Bemærk: Bruttovægten
monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder og cykler) må ikke
overstige det tilladte kugletryk. Pas på ved vipning af cykelholderen med cykler monteret.
Udragende dele, som f.eks. styret, kan eventuelt røre jorden og blive beskadiget. Sørg for
at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger

2 353 442
4.784,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Cykelholder bag F14 til 1 cykel
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Ekstra kompakt og let cykelholder til 1 cykel – til montering på anhængertræk. Med det
patentbeskyttede foldesystem foldes lygtebom, cykelholdere og ramme nemt helt
sammen. Cykelholderen er aflåselig på anhængertrækket, og cykler kan låses til holderen.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige den tilladte vægtbelastning.

• Størrelse: 1180 x 570 x 380 mm, størrelse sammenfoldet: 610 x 200 x 500 mm
• Maks. afstand mellem cykelhjulnav: 1300 mm
• Vejer 9,9 kg, 13-polet stikdåseadapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter på op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til en elcykel
• Lodret belastning: 30 kg fra 75 kg belastning på anhængertræk og D-værdi 6,7 kN
• Lodret belastning: 33 kg under 75 kg belastning på anhængertræk og D-værdi på 5,3 kN
•  Lodret belastning: 30 kg fra 50 kg belastning på anhængertræk og en D-værdi på 5,3 kN

2 474 454
3.075,00 kr.1

Uebler* Cykelholder bag F24 til 2 cykler
Med vores sortiment af cykelholdere i topkvalitet til montering på anhængertræk,
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Kompakt og let cykelholder til 2 cykler – til montering på anhængertræk. Med det
patentbeskyttede foldesystem foldes lygtebom, cykelholdere og ramme nemt helt
sammen. Cykelholderen er aflåselig på anhængertrækket, og cyklerne kan låses til
holderen.
Bemærk: Bruttovægten monteret på anhængertrækket (den samlede vægt af cykelholder
og cykler) må ikke overstige det tilladte kugletryk

• Størrelse: 1180 x 670 x 560 mm, størrelse sammenfoldet: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. afstand mellem cykelhjulnav: 1300 mm
• Vejer 12 kg, 13-polet adapter medfølger
• Lastkapacitet 30 kg pr. cykel
• Stelholder beregnet til cykelstel med en diameter på op til 75 mm (rundt stel) og 75 x 45
mm (ovalt)
• Passer også til elcykler
• Maksimal lodret belastning: 60 kg fra 75 kg belastning på anhængertræk og D-værdi 6,7
kN
• Maksimal lodret belastning 38 kg under 75 kg belastning på anhængertræk og D-værdi
på 5,3 kN
• Maksimal lodret belastning 38 kg fra 75 kg belastning på anhængertræk og en D-værdi
på 5,3 kN

2 474 456
3.949,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Mottez* Holder til ski og snowboard monteres på anhængertræk
Ski- og snowboardholderen til montering på anhængertrækket kan vippes ned, er nem at
håndtere og beregnet til sikker transport af alt dit vintersportsgrej – pakket og klar til
pister og løjper.
Til 6 par ski eller 4 par ski og 1 snowboard eller 2 par ski og 2 snowboards. Holderen
monteres nemt med et klik-system på anhængertrækket uden værktøj. Ski og
snowboards kan fastlåses på holderen, og holderen kan også låses fast på
anhængertrækket.

• Kan vippes ned, så der er uhindret adgang til bagagerummet
• Beregnet til alle typer af ski og snowboards
• Nem adgang til ski og snowboards
• Pulvercoatet og varmehærdet rustbeskyttelse
• Ski og snowboards monteres aerodynamisk med den flade profil i kørselsretningen
• Vægt: 19 kg
• Maks. læssekapacitet: 30 kg

2 483 279
2.630,00 kr.1

Mottez* Lygtebom
Anvendes, når bilens nummerplade bagpå eller baglygterne spærres af udstyr, f.eks. en
ski- og snowboardholder eller cykelholder.

• 1,5 m strømkabel og stik til anhængertræk
• 2 stk. monteringsremme
• Mål: 83 x 16 cm
• Stødsikre baglygter

Til modeller med anhængertræk

2 623 845
368,00 kr.1

Uebler* Transporttaske til Uebler-cykelholdere bagest I21
Transporttasken er både nem at håndtere og at stuve væk; yderst praktisk og prisvenligt
tilbehør til Uebler cykelholderen.
Beskytter cykelholderen, når den ikke er i brug

2 474 447
560,00 kr.1

Uebler* Transporttaske til Uebler-cykelholdere bagest I31
Transporttasken er både nem at håndtere og at stuve væk; yderst praktisk og prisvenligt
tilbehør til Uebler cykelholderen.
Beskytter cykelholderen, når den ikke er i brug

2 474 452
639,00 kr.1

TRANSPORTSYSTEMER
ANHÆNGERTRÆK

RRP

Adapterkabel til anhængertræk, el-monteringssæt 13- til 7-polet stikdåse (integreret
fatning)
Anhængere med 7-benet stik tilkobles nemt biler med 13-benet stik, ved hjælp af dette
praktiske adapterstik.
Nødvendig til tilslutning af et 13-polet anhængerstik med en 7-polet anhænger

1 513 402
237,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Anhængertræk, aftageligt
Aftageligt anhængertræk, trækkrogen afmonteres praktisk, når du ikke har brug for den.
Anhængertrækket er designet for fuld integration med el-systemet i din Ford.
Kun sammen med modelspecifikt el-monteringssæt og modul til anhænger. Muliggør
aktivering af Trailer Sway Control via bilens ESC-system

2 315 892
5.647,00 kr.2

TRANSPORTSYSTEMER
INDVENDIGE TRANSPORTSYSTEMER

RRP

4pets®* Caree ISOFIX-forankring til Caree transportbure
Med Caree ISOFIX-forankringen transporteres familiens kæledyr både sikrere og
nemmere.
Fastgør dit Caree transportbur komfortabelt og fleksibelt på alle sæder med ISOFIX
forankring i bilen. Til transport af katte og mindre hunde op til 8 kg.

• TÜV attest inkluderet

2 461 044
425,00 kr.1

4pets®* Caree transportbur til katte og hunde, fastgøres sikkert på alle
passagersæder, Cool Grey
I det komfortable Caree-transportbur kører din trofaste ven sikkert med i bilen.
Innovativ og sikker transportløsning til katte og mindre hunde med en vægt på 15 kg -
fastgjort med et sikkerhedsbælte og 8 kg fastgjort med ISOFIX-lynlås. Udviklet specielt til
rigtig pasform på alle bilsæder og behagelig transport af dit kæledyr. Attraktivt design og
lavet af robuste materialer af høj kvalitet. Kan let og sikkert fastgøres til sædet ved hjælp
af enten sikkerhedsselen eller det valgfrie ISOFIX-lynlås. Overholder de nyeste og højeste
sikkerhedskrav og er blevet testet efter de strengeste krav af det officielle testinstitut TÜV
Süd i Tyskland, herunder kollisionstest og testet for materialegiftighed.
Produktegenskaber: Enhåndsbetjent "Pull & Klick"- dørlås til åbning og lukning af buret,
formbar bagsektion til rigtig pasform på alle bilsæder, håndtag for- og bag til nem
håndtering af transportburet, aftagelig todelt indtræk (vaskbar ved 40 °C), hængslet
frontpolstring til kollisionsbeskyttelse og afskærmning af nysgerrige blikke, "Fixlock"
selelås for hurtig fastgørelse, ISOFIX kompatibel. Farvetilpasning af nye sædehynder fås
som ekstraudstyr. Bemærk! Hvis det forreste passagersæde benyttes skal
passergerairbag frakobles.

2 460 886
2.792,00 kr.1

4pets®* Ny sædehynde til Caree til Caree transportbur i Cool Grey
Giv familiens kæledyr luksus med denne Caree-udskiftningshynde af høj kvalitet.
Er den oprindeligt medfølgende hynde beskadiget eller trænger til gennemgribende
rengøring? Så skift den blot ud med en frisk, så din bil altid er klar til at have dit kæledyr
med

2 461 207
368,00 kr.1

4pets®* Ny sædehynde til Caree til Caree transportbur i Smoked Pearl
Giv familiens kæledyr luksus med denne Caree-udskiftningshynde af høj kvalitet.
Er den oprindeligt medfølgende hynde beskadiget eller trænger til gennemgribende
rengøring? Så skift den blot ud med en frisk, så er din bil altid klar til at have dit kæledyr
med

2 461 209
368,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Paraplyholder
Med dette praktiske tilbehør er paraplyen altid på sin rette plads, når du skal bruge den!
Til praktisk opbevaring af paraply, holderen fastgøres med skruer eller Velcro®, hvor der er
plads, passer til alle bilmodeller

1 524 823
299,00 kr.1

TRANSPORTSYSTEMER
BAGAGERUM/VARERUM

RRP

Bagagenet til gulv
Det stærke, elastiske bagagenet fastgøres i surrekrogene i bagagerummet. Holder mindre
ting og bagage sikkert på plads.
Med 4 stropper til fastgørelse på bagagerumsgulv, fastholder små genstande

5 028 017
368,00 kr.1

Bagagerumsbakke
Ford bagagerumsbakker er skræddersyet til din bil og beskytter interiørbeklædningen
effektivt. De er slidstærke, og har høje kanter til at holde bagagerummet rent og tørt.
Med Edge logo, 40 mm høj

5 352 007
674,00 kr.1

Bagagerumsgitter fuld højde
Ford transportgitre overholder ECE-R17/ISO 27955 sikkerhedsstandarden, og holder
bagagen på plads, der hvor den skal være - i bagagerummet.
Til montering bag 1. sæderække

2 038 164
3.878,00 kr.2

Bagagerumsgitter halv højde, fastgøres bag 2. sæderække
Ford transportgitre overholder ECE-R17/ISO 27955 sikkerhedsstandarden, og holder
bagagen på plads, der hvor den skal være - i bagagerummet.

1 936 199
3.597,00 kr.2

Bagagerumsmåtte sort, med Edge logo
Vendbar måtte som beskytter bagagerummet i din Ford mod snavs og væde. Den ene
side er et velourtæppe i luksuskvalitet, mens den anden side er et slidstærkt og vaskbart
plastmateriale med skridsikker overflade.
Kan foldes ud over kofangeren til at beskytte ved af-/pålæsning – Ikke Vignale

1 908 051
899,00 kr.1

Bagagerumsmåtte sort, med Vignale metallogo
Vendbar måtte som beskytter bagagerummet i din Ford mod snavs og væde. Den ene
side er et velourtæppe i luksuskvalitet, mens den anden side er et slidstærkt og vaskbart
plastmateriale med skridsikker overflade.

2 037 493
1.477,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Boks-i-boks-system til Ford Puma MegaBox eller som selvstændig transportløsning
til alle andre modeller, sort
Hvad enten det er til indkøb eller skovtur, er det nemt at have det hele med i boks-i-boks-
sættet. Transportboksen kan bruges til det hele: indkøbsvarer, service til skovturen eller
blot til at holde bagagerummet ryddeligt. Læg indkøbsvarer eller fødevarer, som skal være
på køl, i køleboksen under transport i bilen.
Specialdesignet transportboks i 2 dele til smart integrering i Ford Puma MegaBox. Kan
også anvendes som selvstændig transportløsning til andre modeller. Sættet består af en
isoleret køle-/varmeboks og en transportkasse med en aftagelig opdeler i midten. Begge
bokse har håndtag, så de er nemme at bære, samt magneter forskellige steder til at
fastholde de løstsiddende dele, som f.eks. håndtagene og låget til køle-/varmeboksen, så
de ikke er i vejen ved transport brug

• Køle-/varmeboks
• vinkelboks i robust finish, 2-vejs lynlås hen over 3 sider på boksen og letpolstret
indvendigt
• 2 stærke håndtag med gribedel plus lille holderem til at åbne låget
• magneter i låg og håndtag til fastgøring, når boksen ikke bruges transportabelt
• 4 fødder på undersiden (pyramideformet)
• med tryk i 2 farver og Ford logo
• materialer: sort polyester udvendigt, sølv-alufarvet stof indvendigt
• mål (længde, bredde, dybde): 56 x 30 x 26 cm
• Transportboks:
• vinkelboks i robust finish og letpolstret indvendigt
• 2 stærke håndtag med gribedel
• magneter på indersiderne og håndtag til fastgøring, når boksen ikke bruges
transportabelt
• aftagelig opdeler
• med bred fleecetape indvendigt i boksen
• 4 fødder på undersiden (pyramideformet)
• med Ford logo
• materialer: sort polyester udvendigt, presenningstof indvendigt
• mål (længde, bredde, dybde): 51 x 22 x 26 cm

2 469 549
1.109,00 kr.1

Foldbar opbevaringsboks sort stof, med hvid Ford oval på begge sider
Slip for at rode rundt efter en pen eller mobilopladerledning med denne foldbare
opbevaringsboks til at holde styr på og have personlige ejendele ved hånden.
Praktisk opbevaringsløsning til at fastgøre på passagersædet for eller på bagsædet. Har
sikkerhedsselelås til sikker fastgøring under kørsel. Er desuden foldbar, så den dermed
diskret kan gemmes af vejen, når den ikke er i brug. Mål: 450 x 320 x 190 mm

2 470 825
300,00 kr.1

Foldbar transportboks sort stof med hvid Ford oval på begge sider
Med denne smarte, foldbare transportboks slipper du for, at tingene triller rundt bag i
bilen. I boksen opbevares de sikkert, ryddeligt og praktisk.
Praktisk opbevaringsløsning til brug i bagagerummet. Er desuden foldbar, så den er nem
at stuve diskret af vejen, når den ikke er i brug. Mål: 475 x 335 x 200 mm

2 470 827
227,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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BESKYTTELSE
UDVENDIG BESKYTTELSE

RRP

herpa print* Beskyttelsesliste til læssekant folie, gennemsigtig
Beskytter effektivt bagkofangeren mod den daglige slitage, som hurtigt kan give ridser
skrammer.
Super tynd og slidstærk elastisk folie, som beskytter bagkofangeren og kofangerkanten
effektivt mod ridser ved på- og aflæsning. Med den modelspecifikke pasform, helt
gennemsigtige kvalitet og super tynde profil går folien helt og næsten usynligt i ét med
bilens design. Har lang holdbarhed uden at gulne. Foldes desuden op over kofangerens
kant som ekstra beskyttelse. Folien kan fjernes uden at efterlade spor i lakken. Tykkelse:
ca. 200 µm. Temperaturbestandighed: -40° til +110° C. Selvklæbende og monteres nemt
og hurtigt

2 371 204
374,00 kr.2

ClimAir®* Beskyttelsesliste til læssekant formet, blanksort
Beskytter effektivt bagkofangeren mod den daglige slitage, som hurtigt kan give ridser
skrammer.
Beskytter bagkofangeren effektivt ved på- og aflæsning. Modelspecifik pasform, der
harmonerer med bilens design. Beskytter lakken maksimalt, og monteres nemt og hurtigt
med den selvklæbende tape (uden at bore huller). Fremstillet af slidstærkt materiale

2 346 157
989,00 kr.2

ClimAir®* Beskyttelsesliste til læssekant formet, Matte Black
Beskytter effektivt bagkofangeren mod den daglige slitage, som hurtigt kan give ridser
skrammer.
Beskytter effektivt bagkofangeren ved på- og aflæsning. Modelspecifik pasform, der
harmonerer med bilens design. Beskytter lakken maksimalt, og monteres med den
selvklæbende tape nemt og hurtigt (uden at bore huller). Fremstillet af slidstærkt
materiale

2 346 159
1.068,00 kr.2

Beskyttelsesliste til læssekant formet, poleret og børstet rustfrit stål
Beskytter effektivt bagkofangeren mod den daglige slitage, som hurtigt kan give ridser
skrammer.
Beskytter bagkofangeren effektivt ved af- og pålæsning. Modelspecifik pasform, der
harmonerer med bilens design. Beskytter lakken maksimalt, og er med den selvklæbende
tape nem og hurtig at montere (uden at bore huller)

2 422 176
1.210,00 kr.2

K&K* Mår-afværger M2700, med ultralydsbeskyttelse
Mår-afværger uden at skade måren! Højttaleren udsender en 360° pulserende ultralyd
med et lydtryk på 110 dB ved en frekvens på 22,5 KHz, uden tilvænningseffekt. Kan
monteres i den nederste del af motorrummet for højere effektivitet. Enheden er
modstandsdygtig over for vand.

• Passer til CAN-bus og elektriske biler
• Driftsstrøm: 2mA 12V
• 2 LED skærme
• Driftstemperaturområde: -25°C til +80°C
• Syrefast: enheden er modstandsdygtig over for syrer (batterier eller rengøringsmidler)
• Selvslukkende plastik benyttet til at opfylde bilindustriens sikkerhedsstandarder
• Vandtæt 2.0: Fuldt forseglet elektronik med 100 % vandtæt kuppelhøjttaler, der overgår
IP65-beskyttelsesstandarden
• E1-mærkning: Bekræfter, at enheden er blevet testet af Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

2 033 207
760,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-afværger M4700, kombinationsprodukt
Mår-afværger uden at skade måren! Kombinerer elektrisk stødfunktionalitet med stråling
fra ultralydsbølger. Inkluderer 6 højspændingskontaktplader i rustfrit stål, der skal
monteres rundt om motorrummet. Kuppel-højttaleren udsender en 360° pulserende
sinusultralyd med et lydtryk på 115 dB ved en frekvens på 22,5 KHz, uden
tilvænningseffekt. Motorhjelm sikkerhedsafbryder tilgængelig separat. Bemærk venligst:
Elektriske stød er lige høje nok til at jage dyrene væk uden at skade dem!

• Passer til CAN-bus og elektriske biler
• Driftsstrøm: 7mA 12 V
• 2 LED skærme
• Driftstemperaturområde: -25°C til +80°C
• Syrefast: Enheden er modstandsdygtig over for syrer (batterier eller rengøringsmidler)
• Selvslukkende plastik benyttet til at opfylde bilindustriens sikkerhedsstandarder
• Automatisk aktivering, når bilens motor er slukket
• Batterimonitor slukker for enheden, hvis køretøjets batterispænding er for lav
• Hurtig og ukompliceret installation (tilslutning til køretøjsterminal 15 er nu ikke længere
nødvendig)
• Vandtæt 2.0: Fuldt forseglet elektronik med 100 % vandtæt kuppelhøjttaler, der overgår
IP65-beskyttelsesstandarden
• E1-mærke: bekræfter, at enheden er blevet testet af kraftfahrt bundesamt (KBA)

2 033 208
1.582,00 kr.1

K&K* Mår-afværger M4700B, kombinationsprodukt
Mår-afværger uden at skade måren! Kombinerer elektrisk stødfunktionalitet med stråling
fra ultralydsbølger. Inkluderer 6 multi-kontakt højspændingsbørster, der skal monteres
rundt om motorrummet. Kuppel-højttaleren udsender en 360° pulserende sinus-ultralyd
med et lydtryk på 110 dB ved en frekvens på 22,5 KHz, uden tilvænningseffekt. Inkluderer
motorhjelm sikkerhedsafbryder. Bemærk venligst: elektriske stød er lige høje nok til at
holde dyrene væk uden at forårsage skade!

• Kompatibel med CAN BUS og elbiler
• Driftsstrøm: 7MA 12 V
• 2 LED-skærme
• Sikkerhedskontakt afbryder omgående for HV-strøm på kontaktpladerne så snart
motorhjelmen åbnes
• Driftstemperatur -25°C TO +80°C
• Syreprøvet: Modstandsdygtig over for syre (batterier eller rengøringsmidler)
• Selvslukkende plast opfylder bilindustriens sikkerhedsstandarder
• Aktiveres automatisk når motoren stoppes
• Batterimonitor slukker for enheden, hvis bilen batterispænding er for lav
• Hurtig og ukompliceret installation
• Vandtæt 2.0: Fuldt forseglet elektronik med 100 % vandtæt kuppelhøjttaler, der
overstiger IP65-beskyttelsesstandarden
• E1-mærkning: Bekræfter, at enheden er blevet testet af Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

2 046 845
1.919,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-afværger M5700N, kombinationsprodukt
Mår-afværger uden at skade måren! Kvalitetsløsning til effektiv bekæmpelse på 3
forskellige måder. Kombineret bekæmpelse med elektrisk stød, ultralydsbølger og
blinkende diodelamper. Der medfølger 6 vandtæt indkapslede satellithøjttalere med
metalmembraner. Højttalerne udsender kraftige bølger af ren pulserende ultralyd i en
vinkel på 180°, og de tilføres højspænding på ca. 200-300 V, samtidig med at
diodelamperne blinker – konstant. Strømforbruget er maks. 10 mA, lydtrykket er 105 dB
med en frekvens på 22 kHz, højttalerkabinettet er 100% vandtæt, komponenterne
overholder beskyttelsesklasse IP65. Bemærk: Afgiver et let elektrisk stød, som afskrækker
måren uden på nogen måde at skade den!

• Kompatibel med CAN BUS-systemer og elbiler
• Driftstrøm: 10MA 12 V
• 2 LED-skærme
• Driftstemperatur område: -25°C TO +80°C
• Syreprøvet: Enheden er modstandsdygtig over for syre (batterier eller rengøringsmidler)
• Selvslukkende plast opfylder bilindustriens sikkerhedsstandarder
• Aktiveres automatisk når motoren stoppes
• Batteriskærmen slukker automatisk hvis batterispændingen bliver for lav
• Hurtig og nem montering
• Vandtæt 2,0: Fuldt forseglet elektronik med 100% vandtæt kuppel-højttaler som
overgår IP65 beskyttelsesstandarden
• E1 mærkning: Bekræfter at enheden er testet af Federal Motor Transport Authority (KBA)

2 033 209
2.107,00 kr.1

K&K* Mår-afværger M8700, med ultralydbeskyttelse, batteridrevet
Mår-afværger uden at skade måren! Udsender stærke ultralydsbølger. Fungerer
uafhængigt af køretøjets batteri, så kan bruges til at beskytte hybrid- og elbiler eller
klassiske biler og autocampere, som kan stå i lange perioder med en deaktiveret
batteriforsyning. Kuppel-højttaleren udsender en 180° pulserende sinus-ultralyd med et
lydtryk på 105 dB ved en frekvens på 23 KHz, uden tilvænningseffekt. Også velegnet til
mobilhomes, loftsrum eller andre udendørs rum for at holde dyr væk fra din ejendom.

• Kompatibel med CAN BUS-systemer og elbiler
• Separat batteri sørger for strømforsyning og beskyttelse uafhængigt af bilens batteri
• 2 stk. AA batterier 1,5 V er nødvendige (ikke inkluderet)
• Strømstyrke: 0,3MA 3V
• LED-skærm
• Temperatur driftsområde: -25°C til +80°C
• Modstandsdygtig over for syre (batterier eller rengøringsprodukter)
• Fremstillet af selvslukkende plast opfylder bilindustriens sikkerhedsstandarder
• Vandtæt 2,0: fuldt forseglet elektronik med 100% vandtæt højttaler som overgår den
gældende IP65 beskyttelsesstandard
• E1 mærket: Testet af (KBA)

2 033 210
722,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

20 FORD EDGE 09/2018 – Status: 19.05.2023



K&K* Mår-afværger M9300, med beskyttelse vha. elektrisk stød
Mår-afværger uden at skade måren. Elektrisk stød, via 6 multikontaktkul med
højspænding og fleksibel placering i motorrummet. Sikkerhedsafbryder til motorhjelmen
fås som ekstraudstyr. Bemærk: Afgiver kun elektrisk stød, der er tilstrækkeligt kraftigt til at
afværge måren uden, at den kommer til skade!

• Kompatibel med CAN BUS-ledningssystemer og elbiler
• Strømforsynes med separat batterienhed, så beskyttelsen opretholdes uafhængigt af
bilens batteri
• Kræver 4 stk. AA-batterier 1,5 V (medfølger ikke)
• Driftsstrøm: 0,2 mA 6 V
• Tænd/sluk-knap på enhed
• 2 LED-funktionsdisplay: højspænding og batteristatus
• LED-batterilampe, som advarer, hvis AA-batterierne er ved at løbe tør for strøm
• Driftstemperaturområde: -25° til +80° C
• Velegnet til autocampere, veteranbiler og øvrige biler, der ikke er i brug så tit
• Syrefast: Enheden er modstandsdygtig over for syrer (batterier eller rensemidler)
• Med selvslukkende plast, som overholder bilbranchens sikkerhedskrav
• Vandtæt: Fuldt forseglet elektronik i vandtæthedsklasse over IP 65
• E1-mærket: Enheden er testet af det tyske Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

2 540 999
1.814,00 kr.1

K&K* Mår-afværger M9700, kombinationsprodukt
Mår-afværger uden at skade måren! Kombineret elektrisk stød og ultralydsbølger. Med 6
multikontaktkul med højspænding til fleksibel placering i motorrummet. Kuglehøjttaleren
afgiver 360° pulserende sinusformet ultralyd med et lydtryk på 110 dB ved en frekvens på
22,5 kHz uden tilvænningseffekt. Medfølgende sikkerhedsafbryder til motorhjelmen.
Bemærk: Afgiver et elektrisk stød, der kun lige, er tilstrækkeligt kraftigt til at holde måren
væk - uden at skade den!

• Kompatibel med CAN BUS og elbiler
• Forsynes med strøm fra separat batterienhed, så beskyttelsen opretholdes uafhængigt
af bilens batteri
• Kræver 4 stk. AA-batterier 1,5 V (medfølger ikke)
• Driftsstrøm: 0,2 mA 6 V
• Tænd/sluk-knap på enhed
• 3 LED-funktionsdisplay: ultralyd, højspænding og batteristatus
• LED-batterilampe, som advarer, hvis AA-batterierne er ved at løbe tør for strøm
• Motorhjelmens sikkerhedsafbryder frakobler højspændingen til kontaktpladerne, når
motorhjelmen åbnes
• Driftstemperaturområde: -25° til +80° C
• Velegnet til autocampere, veteranbiler og øvrige biler, der ikke er i brug så tit
• Syrefast: Enheden er modstandsdygtig over for syrer (batterier eller rensemidler)
• Med selvslukkende plast, som overholder bilbranchens sikkerhedskrav
• Vandtæt: Fuldt forseglet elektronik med 100% vandtæt kuglehøjttaler i
vandtæthedsklasse over IP 65
• E1-mærket: Enheden er testet af det tyske Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

2 541 005
2.305,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Stelforbindende måtte til mår-afværger
Mår-afværger uden at skade måren! Selvklæbende måtte til at udvide den elektrisk
ledende kontaktflade fx oven på plastkomponenter i motorrummet. Beregnet til mår-
afværger model M2700, M4700, M4700B og M5700N

• 20.5 x 14.5 cm

2 033 205
139,00 kr.1

Stænklapper bag, formede
Originale Ford stænklapper beskytter effektivt. De reducerer vejsprøjt og snavs, samt
beskytter din Ford mod stenslag.
Sæt med 2 – Ikke til Sport, ST-Line og Vignale

2 251 860
409,00 kr.2

Stænklapper for, formede
Originale Ford stænklapper beskytter effektivt. De reducerer vejsprøjt og snavs, samt
beskytter din Ford mod stenslag.
Sæt med 2 – Ikke til Sport, ST-Line og Vignale

2 251 859
409,00 kr.2

BESKYTTELSE
INDVENDIG BESKYTTELSE

RRP

K&K* Beskytter mod overspænding
Suveræn beskyttelse af din bils elektronik med denne Ford-godkendte
overspændingsbeskyttelse.
Overvåger konstant spændingen på bilens elektroniske systemer og forebygger effektivt
spidsspændinger, som kan forårsage systemsvigt i f.eks. ABS, airbags og alt øvrigt
elektronisk udstyr på din bil. Beskytter desuden mod øget slitage af lygtepærer samt
beskadigelse ved start med startkabler

2 033 206
80,00 kr.2

Gulvmåtter, gummi for og bag, sort
Ford originale gummimåtter er skræddersyet til at passe perfekt til din bil. Deres elastiske
materiale af syntetisk gummi beskytter effektivt interiøret mod snavs og fugt.
Sæt med 4, høje kanter, bakke-design for yderligere beskyttelse af interiøret, med Edge
logo og fastgøring af begge formåtter

2 183 950
1.264,00 kr.1

Gulvmåtter, premium velour for og bag, sort
Originale Ford gulvmåtter i velour er skæddersyet, og matcher perfekt bilens interiør.
Måtterne har tykt tæppestof, der giver kabinen et ekstra luksuriøst udseende.
Sæt med 4, med fastgørelse i fører- og passagersiden – Ikke Vignale

1 905 276
942,00 kr.1

Gulvmåtter, premium velour for og bag, sort
Originale Ford gulvmåtter i velour er skæddersyet, og matcher perfekt bilens interiør.
Måtterne har tykt tæppestof, der giver kabinen et ekstra luksuriøst udseende.
Sæt med 4, med fastgørelse i fører- og passagersiden. Ekstra tykt luksustæppe – Ikke
Vignale

1 905 278
1.164,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Gulvmåtter, premium velour for og bag, sort med sølvfarvet dobbeltsyning
Originale Ford gulvmåtter i velour er skæddersyet, og matcher perfekt bilens interiør.
Måtterne har tykt tæppestof, der giver kabinen et ekstra luksuriøst udseende.
Sæt med 4, med fastgøring i fører- og passagersiden – Vignale

2 002 924
1.164,00 kr.1

Gulvmåtter, standardtæppe for, sort
Originale Ford stofgulvmåtter er ikke bare afstemt efter kabinen i din bil, men er også i en
robust kvalitet, som passer og fungerer perfekt.
Sæt med 2, med fastgørelse i fører- og passagersiden – Ikke Vignale

1 905 272
307,00 kr.1

ACTIVline* Sædeovertræk premium til alle enkeltsæder, sort kunstlæder
Sædeovertræk beskytter sæderne i din bil mod pletter, mærker og almindelig slitage. Er
samtidig med til at øge bilens brugtvognspris.
Premium universalt sædeovertræk af sort kunstlæder syet i pasform til alle enkeltsæder,
til alle bilmodeller. Fremstillet efter de højeste standarder for slidstyrke. Beskytter bilens
originale sædebetræk effektivt mod f.eks. mudder, vand, fedt, olie, maling, støv, mad og
drikkevarer mv. Sædeovertrækket kan trækkes over plastsæderammen for også at
beskytte plastbeklædningen, eller for en fastere pasform skubbes ned mellem sædet og
plastic beklædningen.

• Universal pasform
• Passer til flere mærker
• Monteres og afmonteres nemt og hurtigt
• Fungerer sammen med airbags
• Velegnet til erhvervsbrug
• Rengøres nemt med en fugtig klud
• Sædefunktionaliteten påvirkes ikke

2 578 778
733,00 kr.1

ACTIVline* Sædeovertræk premium til alle enkeltsæder, sort stof
Sædeovertræk beskytter sæderne i din bil mod pletter, mærker og almindelig slitage. Er
samtidig med til at øge bilens brugtvognspris.
Premium universalt sædeovertræk af sort stof syet i pasform til alle enkeltsæder til alle
bilmodeller. Fremstillet efter de højeste standarder for slidstyrke. Beskytter bilens
originale sædebetræk effektivt mod f.eks. mudder, vand, fedt, olie, maling, støv, mad og
drikkevarer mv. Sædeovertrækket kan trækkes over plastsæderammen for også at
beskytte plastbeklædningen, eller for en fastere pasform skubbes ned mellem sædet og
plastic beklædningen.

• Universal pasform
• Passer til flere mærker
• Monteres og afmonteres nemt og hurtigt
• Fungerer sammen med airbags
• Velegnet til erhvervsbrug
• Rengøres nemt med en fugtig klud eller en børste
• Sædefunktionaliteten påvirkes ikke
• Brandhæmmende stof

2 578 783
483,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SIKKERHED
BØRNESIKKERHED

RRP

Britax Römer® Barnestol DUO plus ISOFIX
Optimal beskyttelse og komfort. Alle modellerne overholder alle gældende lovmæssige
sikkerhedskrav og fås til alle aldre, også med ISOFIX. Med aftageligt, vaskbart betræk.
Til børn 9-18 kg, 5-punktssele med længdejustering af midtersele, testet og godkendt
ifølge standarden ECE R 44/04

1 448 154
4.129,00 kr.1

SIKKERHED
VEJHJÆLP

RRP

Kalff* Advarselstrekant i rød boks
Fords vejhjælpstilbehør er udvalgt til at beskytte fører og passagerer i Ford biler
maksimalt i tilfælde af havari eller trafikuheld. Alle produkterne overholder de nyeste
europæiske lovkrav. Alle Ford biler har fastgørelsesanordninger til sikker og let tilgængelig
opbevaring af vejhjælpstilbehør, når det ikke er i brug. Fords advarselstrekanter og
førstehjælpsudstyr er designet specielt til sikker opbevaring i disse
fastgørelsesanordninger.

1 460 220
57,00 kr.1

Kalff* Advarselstrekant Nano, i rød kasse
Fords vejhjælpstilbehør er udvalgt til at beskytte fører og passagerer i Ford biler
maksimalt i tilfælde af havari eller trafikuheld. Alle produkterne overholder de nyeste
europæiske lovkrav. Alle Ford biler har fastgørelsesanordninger til sikker og let tilgængelig
opbevaring af vejhjælpstilbehør, når det ikke er i brug. Fords advarselstrekanter og
førstehjælpsudstyr er designet specielt til sikker opbevaring i disse
fastgørelsesanordninger.
Super pladsbesparende advarselstrekant. Leveres i en kasse som gør det hurtigt og stabilt
at opstille den i vejsiden. 220 x 65 x 50 mm, designet overholder ECE-kravene

2 332 717
69,00 kr.1

Førstehjælpssæt blød pose, blå
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer maksimalt i nødsituationer.
Førstehjælpssættet overholder de nyeste europæiske lovkrav.
250 x 135 x 65 mm, overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)

2 311 396
118,00 kr.1

Kalff* Førstehjælpssæt i rød nylonpose, Nano
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer maksimalt i nødsituationer.
Førstehjælpssættet overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Yderst minimal størrelse og en af de mest pladsbesparende førstehjælpsløsninger på
markedet. Leveres i en blød pose med lynlås og indvendig lomme med 4 rum. Der
medfølger en førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger.

• Materialerne i førstehjælpssættet overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)
• Mål: 210 x 110 x 70 mm
• Liste over indhold på 7 sprog: engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og
tysk

2 646 575
80,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Førstehjælpssæt i sort plastkasse
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer maksimalt i nødsituationer.
Førstehjælpssættet overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Kompakt førstehjælpssæt i kasse af hård plast.

• Materialerne i førstehjælpssættet overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)
• Mål: 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
104,00 kr.1

Førstehjælpssæt med advarselstrekant og sikkerhedsvest
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer maksimalt i nødsituationer.
Førstehjælpssættet overholder de nyeste europæiske lovkrav.
231 x 152 x 83 mm. Overholder de nyeste standarder DIN 13164-2014, E27 R og EN ISO
20471

2 431 452
287,00 kr.1

Kalff* Førstehjælpssæt Nano, rød
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer maksimalt i nødsituationer.
Førstehjælpssættet overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Førstehjælpssæt, en af de mest pladsbesparende løsninger på markedet. Leveres i en
blød pose med lynlås og indvendig lomme med 4 rum. Medfølgende
førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger. Med tryk og indholdsliste på
engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk. 210 x 110 x 70 mm,
indholdet overholder de nyeste DIN-standarder

2 332 715
58,00 kr.1

Nødhammer
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt.
Nødhammeren overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Med beslag, til trafik- og tyverisikker montering, med selvlysende knap til hurtig
lokalisering i kabinen

1 761 591
168,00 kr.1

Life Safety Products* Nødhammer automatisk
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt.
Nødhammeren overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Automatisk nødhammer, med beslag til trafik- og tyverisikker montering. Slår ruden itu
med det samme. I håndtaget er der en sikkerhedssele-kniv med gråt, skridsikkert greb,

• Keramisk hammerhoved
• Direkte, automatisk genladning

2 471 504
137,00 kr.1

Life Safety Products* Ruderenser med udtrækkeligt håndtag
Ford vejhjælpstilbehør beskytter fører og passagerer optimalt i Ford biler i nødsituationer.
Nødhammeren overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Denne ruderenser af aluminium til helårsbrug fjerner is, sne, vand og snavs.

• Teleskophåndtaget, der kan forlænges fra 35 til 130 cm, gør det nemt at nå hele ruden.
• 360° drejeligt hoved
• 3 blade til isskrabning
• Gummiblad til sne og vand
• Aftagelig svamp til at fjerne snavs

2 471 674
132,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Sikkerhedspakke blød pose, blå
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
440 x 100 x 90 mm, inkl. en advarselstrekant, en orange sikkerhedsvest, og et
førstehjælpssæt, overholder DIN standarderne

2 311 429
234,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedspakke i rød nylonpose, Nano "Trio"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Udvidet førstehjælpsudstyr i en blød pose med en Nano-advarselstrekant og en neongul
sikkerhedsvest. Yderst minimal størrelse og en af de mest pladsbesparende
førstehjælpsløsninger på markedet. Har velcrobånd på bagsiden til sikker fastgørelse og
et system med 2 rum til særskilt opbevaring af advarselstrekanten. Der medfølger en
førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger.

• Materialerne i førstehjælpssættet overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)
• Advarselstrekanten overholder de seneste europæiske standarder efter ECE 27R
• Sikkerhedsvesten overholder de seneste standarder efter EN ISO 20471
• Mål: 225 x 190 x 65 mm
• Liste over indhold på 7 sprog:  engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og
tysk

2 646 610
187,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedspakke i rød nylonpose, Standard "Duo"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Udvidet førstehjælpsudstyr i en blød pose med en smal advarselstrekant. Har velcrobånd
på bagsiden til sikker fastgørelse og en steril indvendig lomme. Der medfølger en
førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger.

• Materialerne i førstehjælpssættet overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)
• Advarselstrekanten overholder de seneste europæiske standarder efter ECE 27R
• Mål: 440 x 120 x 60 mm

2 646 608
155,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedspakke i rød nylonpose, Standard "Trio"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Udvidet førstehjælpsudstyr i en blød pose plus en smal advarselstrekant og en neongul
sikkerhedsvest. Har velcrobånd på bagsiden til sikker fastgørelse. Der medfølger en
førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger.

• Materialerne i førstehjælpssættet overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)
• Advarselstrekanten overholder de seneste europæiske standarder efter ECE 27R
• Sikkerhedsvesten overholder de seneste standarder efter EN ISO 20471
• Mål: 440 x 135 x 60 mm
• Liste over indhold på 7 sprog:  engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og
tysk

2 646 612
162,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Sikkerhedspakke Nano "Trio"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Førstehjælpsudstyr i blød pose, inkl. gul sikkerhedsvest og advarselstrekant. Yderst
minimal størrelse og en af de mest pladsbesparende løsninger på markedet. Med
velcrobånd på bagsiden til sikker fastgørelse og 2 rum med særskilt opbevaring af
advarselstrekant. Medfølgende førstehjælpsbrochure med nyttige og vigtige oplysninger.
Med tryk og indholdsliste på engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, spansk og
tysk. 225 x 190 x 65 mm, indholdet overholder de nyeste DIN-standarder, ECE R27 og EN
ISO 20471

2 332 709
140,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedspakke Standard "Duo"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Førstehjælpsudstyr i blød pose inkl. advarselstrekant. Med velcrobånd på bagsiden til
sikker fastgørelse og steril indvendig lomme. Medfølgende førstehjælpsbrochure med
nyttige og vigtige oplysninger. 440 x 120 x 60 mm, indholdet overholder den nyeste DIN-
standard 13164

2 332 723
109,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedspakke Standard "Trio"
Ford vejhjælpstilbehør beskytter i nødsituationer fører og passagerer maksimalt. Premium
sikkerhedspakken overholder de nyeste europæiske lovkrav.
Førstehjælpsudstyr i blød pose plus orange sikkerhedsvest og smal advarselstrekant. Med
velcrobånd på bagsiden - til sikker fastgørelse. Medfølgende førstehjælpsbrochure med
nyttige og vigtige oplysninger. Med tryk og indholdsliste på engelsk, fransk, hollandsk,
italiensk, portugisisk, spansk og tysk. 440 x 135 x 60 mm, indholdet overholder den nyeste
DIN-standard 13164, E11 27R-033011 og EN ISO 20471

2 332 721
140,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedsvest gul
Fords vejhjælpstilbehør er udvalgt til at beskytte fører og passagerer i Ford biler
maksimalt i tilfælde af havari eller trafikuheld. Alle produkterne overholder de nyeste
europæiske lovkrav. Alle Ford biler har fastgørelsesanordninger til sikker og let tilgængelig
opbevaring af vejhjælpstilbehør, når det ikke er i brug. Fords advarselstrekanter og
førstehjælpsudstyr er designet specielt til sikker opbevaring i disse
fastgørelsesanordninger.
Universal, med tydelige refleksstriber

1 871 128
26,00 kr.1

Life Safety Products* Sikkerhedsvest gul
Fords vejhjælpstilbehør er udvalgt til at beskytte fører og passagerer i Ford biler
maksimalt i tilfælde af havari eller trafikuheld. Alle produkterne overholder de nyeste
europæiske lovkrav. Alle Ford biler har fastgørelsesanordninger til sikker og let tilgængelig
opbevaring af vejhjælpstilbehør, når det ikke er i brug. Fords advarselstrekanter og
førstehjælpsudstyr er designet specielt til sikker opbevaring i disse
fastgørelsesanordninger.
Universalstørrelse, med refleksstriber, som ses ekstra tydeligt. Ultrafladt sammenfoldelig,
beregnet til at opbevare under gulvmåtterne fastgjort med klæbestrimmel.

2 471 506
53,00 kr.1

Kalff* Sikkerhedsvest orange
Fords vejhjælpstilbehør er udvalgt til at beskytte fører og passagerer i Ford biler
maksimalt i tilfælde af havari eller trafikuheld. Alle produkterne overholder de nyeste
europæiske lovkrav. Alle Ford biler har fastgørelsesanordninger til sikker og let tilgængelig
opbevaring af vejhjælpstilbehør, når det ikke er i brug. Fords advarselstrekanter og
førstehjælpsudstyr er designet specielt til sikker opbevaring i disse
fastgørelsesanordninger.
Universal, med refleksstriber, som ses ekstra tydeligt

1 882 039
26,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KOMFORTPRODUKTER

RRP

NEXTBASE* Dashcam 380GWX, fremad- og bagudvendt dashcam
Til videodokumentation i tilfælde af trafikuheld.
Smarte og diskrete gps-kompatible kameraer til montering på for- og bagruden Det
fremadvendte kamera er forbundet med det bagudvendte kamera via en 6,5 m ledning,
begge strømforsynes via en strømledning til cigarettænderen, som er tilsluttet bilens
strømforsyning, så kameraerne automatisk går i gang med at optage, når tændingen slås
til. Sættet indeholder fremadvendt kamera og monteringsbeslag, bagudvendt kamera, 6,5
m tilslutningsledning, strømledning til cigarettænderen, USB-ledning, batterisæt, 32 GB
Micro SD-kort, sikkerhedspakke, lynvejledning, rudemærkater og softwaredisk med
vejledning.

• Bred 140° synsvinkel med 2,12 MP kameraer
• 90° lodret objektivindstilling, som er velegnet til person- og varebiler med mere
fladtliggende forrude
• Optager video i Full HD 1080p eller 720p, 1920 x1080 med 30 billeder/sek.,
optageformat .MOV
• Når SD-kortet er fuldt, sletter kameraet automatisk de ældste filer for at gøre plads til
nye optagelser, så du aldrig løber tør for plads
• Tryk på sikkerhedsknappen under optagelse for at gemme den nuværende videofil
• Kameraet er indstillet til at optage videofiler med en varighed af 1 minut, så filstørrelsen
er rimelig, hvis du får brug for at downloade filer til at sende til dit forsikringsselskab
• Download, del eller se videooptagelser via NEXTBASE-appen til kameravisning, som kan
downloades gratis i din appstore til iOS/Android
• Softwaredisk med NEXTBASE Replay3-firmware til tilslutning af computer via USB
• Trådløs forbindelse til mobiltelefon, tablet mv.
• Gps'en registrerer position, hastighed, dato og klokkeslæt, så det fremgår nøjagtigt, hvor
og hvornår en trafikhændelse er sket
• Billedet fra det bagudvendte kamera bliver vist som PiP (billede i billede) på din enhed;
billedet gøres større/mindre ved at trykke på skærmen
• 32 GB Micro SD-kort medfølger, kompatibelt med 8-128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Batterisæt medfølger
• I parkeringsmode overvåges området omkring bilen, når den holder parkeret, og motoren
ikke er i gang. Går automatisk i gang med at optage, hvis og når der registreres bevægelse
• Leveres med sikkerhedspakke, som omfatter enhedsbetjeningen og SD-kortet, til at
hindre manipulation, hvilket gør løsningen særligt velegnet til firmabiler
• Mål: fremadvendt kamera 58 x 98 x 47 mm, bagudvendt kamera 49 x 68 x 37 mm
• Vægt: fremadvendt kamera 115 g, bagudvendt kamera 50 g

2 534 404
3.357,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashcam Dashcam 66 W
Til videodokumentation i tilfælde af trafikuheld.
Kompakt og diskret gps/Galileo-kompatibelt kamera med 2.0" LCD-display og ekstra
bred synsvinkel, til montering på forruden. Optager konstant og gemmer optagelser
automatisk i tilfælde af trafikhændelser. Starter med at optage automatisk ved tilslutning
til en strømkilde. I sættet medfølger magnetholder, strømadapter med 2 USB-porte til
cigarettænder, 4 m og 1,5 m USB-ledning og brugervejledning. Bemærk: Funktioner til
førerassistance er med forbehold for Garmin® betingelser og vilkår samt
funktionsbegrænsninger. Se Garmin® websiden for yderligere information

• Ekstra bred 180-graders synsvinkel med 3,7 MP kamera
• Optager video med en 1440p (2560 x 1400 opløsning), 1080p (1920 x 1080 opløsning)
eller 720p (1280 x 720 opløsning)
• Integreret G-sensor til automatisk optagelse og videolagring af trafikuheld
• Gps'en registrerer position, køreretning, hastighed, dato og klokkeslæt, så det fremgår
nøjagtigt, hvor og hvornår en trafikhændelse er sket
• Indbygget Wi-Fi og Bluetooth til trådløs videosynkronisering
• Med talekommandofunktionen kan du starte/stoppe lydoptagelse, tage stillbilleder eller
starte/stoppe Travelapse™ videooptagelsesfunktionen (komprimerer timers kørsel til
minutter med højdepunkter)
• Med Clarity HDR, der optager med større detaljegrad under skarpe og svage lysforhold
• Optager kørslen i konstant sløjfe ved hjælp af et microSDHC™ kort (medfølger ikke) Til
større hukommelse kan der isættes et større kort på 8-512 GB (kræver klasse 10)
• Optagelsen kan afspilles direkte på displayet, kontrolleres på en computer eller ses i den
gratis Garmin Drive® app på en smartphone
• Med førerassistance funktioner m/advarsel om risiko for frontal kollision og Lane
Departure Warning
• Automatisk synkroniseringsfunktion til at tilslutte op til 4 Garmin dashcams trådløst
foran, bag og i siderne til fuld 360° dækning; ved lagring af en video på et af kameraerne
lagres den også på de andre ved hjælp af Garmin Drive™ appen, og på din smartphone
kan du derefter oprette en billede-i-billede-video set fra to synsvinkler samtidig
• Med indbygget advarsel om rødt lys- og fartkameraer i nærheden, og når bilen holder
stille, f.eks. ved et vejkryds eller i trafikken
• "Go"-meldingen gør dig opmærksom, når trafikken forude bevæger sig igen
• I parkeringstilstand overvåges området omkring bilen, når den holder parkeret, og
motoren ikke er i gang. Går automatisk i gang med et optage, hvis og når der registreres
bevægelse (kræver Garmin® ledning til parkeringstilstand)
• Mål: 4 x 5,6 x 2,1 cm. Vægt: 61 g
• Fungerer inden for -20° til +55° C
• Indbygget batteri

2 489 135
1.965,00 kr.1

Jakkebøjle med dockingenhed, mat-sort
Slip for at stryge tøj på hoteller med denne kompakte og praktiske jakkebøjle i matsort til
at hænge tøjet på.
Praktisk, transportabelt tilbehør så du bekvemt kan have dit tøj med i bilen.
Dockingenheden sættes nemt fast på forreste nakkestøtte, og den aftagelige jakkebøjle
med tøjet tages blot af og med ud af bilen. Kan bruges som en almindelig bøjle i
garderoben lige til tage med. Maks. bagagevægt: 3 kg. Bemærk: Hovedenheden kan kun
monteres på hovedstøtten på forsæder. Må ikke anvendes sammen med aktive
hovedstøtter

2 448 529
395,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Sove-hovedstøtte sort PVC-læder med sølvfarvet syning
Forkæl dine passagerer med en "sove-hovedstøtte", så de kan sove behageligt i deres
sæde.
"Sove-hovedstøtten" fastgøres på alle typer af justerbare hovedstøtter og fungerer som
en sidepude med sidestøtte til passagerers hoved og hals. Det gør lange køreture mere
behagelige, hvis passageren vil hvile sig eller sove. Passageren undgår at falde forover
eller bøje i overkroppen, så de vågner friskere og uden at have ondt i skuldre og nakke.

• Monteres nemt blot ved at fastspænde den på hovedstøttens stænger
• Behagelige sidestøttepuder med memoryskum
• Sidestøttepuderne er fuldt justerbare til passagerer i alle højder
• 360° justerbar, så støttepuderne kan placeres opret, når de ikke er i brug
• Mål: 260 x 193 x 98 mm (l x b x h)
• Vægt: 850 g

Passagersæder med justerbar hovedstøtte

2 520 207
313,00 kr.1

Xvision (SCC)* Sædevarmesæt til 1 sæde
Med effektiv og hurtigt opvarmet sædevarme med temperaturindstilling nyder du kørslen
endnu mere, når det er koldt.
Effektive sædevarmeelementer af kulfiber til eftermontering i siddehynde og ryglæn.
Temperaturen kan indstilles mellem lav og høj med en maks. udgangseffekt på 90 W. Kan
ikke monteres i biler, hvor sædebetrækket er limet på sædets skumpolstring. Kontakt din
Ford forhandler for nærmere oplysninger.

2 021 594
1.189,00 kr.2

Xvision (SCC)* Sædevarmesæt til 2 sæder
Med effektiv og hurtigt opvarmet sædevarme med temperaturindstilling nyder du kørslen
endnu mere, når det er koldt.
Effektive sædevarmeelementer af kulfiber til eftermontering i siddehynde og ryglæn.
Temperaturen kan indstilles mellem lav og høj med en maks. udgangseffekt på 90 W. Kan
ikke monteres i biler, hvor sædebetrækket er limet på sædets skumpolstring. Kontakt din
Ford forhandler for nærmere oplysninger.

2 021 595
2.367,00 kr.2

ClimAir®* Vindafvisere bag, sort
Reducerer vindturbulens og -støj, så kørekomforten bliver større med sideruderne nede –
selv i let regnvejr. Vindafviserne er designet, så de passer perfekt til din Ford.
Sæt med 2, forbedret ventilation, beskytter mod sne og regn, 3 mm støbt akrylglas. TÜV
testet med ABE

2 036 855
279,00 kr.2

ClimAir®* Vindafvisere for, sort
Reducerer vindturbulens og -støj, så kørekomforten bliver større med sideruderne nede –
selv i let regnvejr. Vindafviserne er designet, så de passer perfekt til din Ford.
Sæt med 2, forbedret ventilation, beskytter mod sne og regn, 3 mm støbt akrylglas. Sørg
for at fastgøre vindafviseren nøje (ved spejlet) rudekanten (skinnen), så den ikke kan glide
ned i rudeåbningen. TÜV testet med ABE.

2 036 853
509,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO

RRP

Pioneer* DAB+ digital radioadapter SDA-11DAB, med Bluetooth
Nyd den klare DAB-digitallyd med denne DAB+ adapter.
Til nem tilslutning af DAB+ digitalradio og Bluetooth til bilens audiosystem. Standalone
tuner med krystalklar digital radiomodtagelse kombineret med super brugervenlig menu
og radioforvalgsknapper. Monteres let på instrumentpanelet eller forruden; alt
monteringstilbehør medfølger. Fungerer sammen med bilens fabriksmonterede lydanlæg,
trådløst eller kablet. Med den indbyggede Bluetooth-funktionalitet kan du ringe op og
modtage telefonopkald nemt og sikkert. Produktegenskaber: Håndfrit opkald og
musikstreaming via Bluetooth, indbygget mikrofon og højttaler (kan sættes i Line-Out
stikket til lydafspilning i bilens højttalersystem), trafikmeldinger, automatisk/manuel
stationssøgning, DAB abc-søgning, 2.4" (6,1 cm) TFT-skærm med valgmulighed mellem 5
farver (hvid, rød, gul, grøn eller blå), belysnings-timer, lysstyrkeregulering og
tekstrullefunktion. Tilslutninger: AUX-IN og LINE-OUT. Menusprog: Engelsk, fransk, tysk,
italiensk, hollandsk, tyrkisk, dansk, norsk. Indeholder aktiv DAB+ forrudeantenne,
strømadapter med 2 USB-porte, micro-USB strømledning, 3,5 mm (AUX) lydledning,
monteringsholder til forrude, monteringsholder til instrumentpanel, monteringsværktøj og
sikkerhedsrem

2 427 199
1.350,00 kr.1

Axion* Opgradering til digital radio til RDS-FM radioer med AF-funktion
Med denne forhandlermonterede DAB+ løsning, som passer til flere bilmodeller, kan du
lytte til en lang række digitale radiostationer med lyd i cd-kvalitet. Forvalg af 12
radiostationer med hurtigt valg samt displayvisning af grafik og information med
albumcover, musiktitler, kunsternavne, nyheder, sportsresultater og meget andet. Med
aktuelle trafikmeldinger og rejseinformation via TPEG, pause og tilbagespoling i direkte
radio samt AUX-stik til ekstern tilslutning. Sættet indeholder DAB+ modul, antenne,
fjernbetjening, alle ledninger samt brugervejledning og monteringsvejledning, Bemærk!
For modeller med opvarmet og/eller solreflekterende forrude placeres DAB+ antennen i
enten siderude eller bagrude, og DAB+ modulet i sidebeklædningen.

2 146 136
1.403,00 kr.2

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Fuldend dit lydanlæg med en ekstra effektfuld, men pladsbesparende Pioneer+
subwoofer og få en endnu mere solid basbund. Og den er så kompakt, at den kan
monteres under passagersædet – uden at det går ud over effekten.
Kompakt og kraftfuld aktiv subwoofer, kan endda monteres under sædet på grund af det
ultra-flade design. Har indbygget 160 W max. forstærker og digital baskontrol til dybe eller
dynamiske bas-modes. 20 cm aluminium bashøjttaler, 50 W nominel indgangseffekt.
Nem at installere. Mål: 280 x 70 x 200 mm, vægt: 3,5 kg. Ikke i kombination med elektrisk
sædejustering, når den er monteret under sædet. Subwoofer kan monteres i alle køretøjer
via cinch-stik eller højttalerkabel. Yderligere universalhøjttalerkabel kan være påkrævet i
nogle tilfælde (ca. 0,5 m)

2 302 684
1.848,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
ANDET INFOTAINMENT TILBEHØR

RRP

Dension* Car Dock til Smartphones
Sugekopmontering på forruden eller instrumentpanelet (fungerer ikke sammen med A-
stolpeholderen til bærbart navigationsudstyr), understøtter håndfrit opkald,
musikstreaming, inkl. ladefunktion.
Universal dock, monteres på forruden eller instrumentpanelet, avanceret lydkvalitet via
Fords audiosystem, med indbygget mikrofon, AUX- og FM-lydudgang. Med
telefonopladning via cigarettænder, inkl. audioledning til tilslutning af udstyr. Passer til
alle smartphones med Micro-USB opladning, og telefon bredde fra 56 til 70 mm. (Adapter
Apple Lightning til Micro-USB nødvendig til iPhone 5)

1 831 835
744,00 kr.1

ACV* INBAY Qi-opladermodtager til IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, sort
Trådløs Qi-opladning er en teknologi til at genoplade mobilenheder ledningsfrit over
meget kort afstand. ACV* INBAY Qi-opladermodtagere kan oplade trådløst med Qi.
Til trådløs opladning af smartphones, som ikke er Qi-kompatible. Monteres nemt imellem
etui og eksisterende cover. Beregnet til at anvendes sammen med INBAY universaloplader
til kopholder eller andre trådløse Qi-opladere

2 344 015
149,00 kr.1

ACV* INBAY Qi-opladermodtager universal, med Micro-USB 2.0 stik, sort
Trådløs Qi-opladning er en teknologi til at genoplade mobilenheder ledningsfrit over
meget kort afstand. ACV* INBAY Qi-opladermodtagere kan oplade trådløst med Qi.
Til trådløs opladning af smartphones, som ikke er Qi-kompatible. Monteres nemt imellem
etui og eksisterende cover. Beregnet til at anvende sammen med INBAY
universalopladerkop eller andre trådløse Qi-opladere

2 344 017
127,00 kr.1

ACV* INBAY Qi-opladermodtager universal, med USB 3.1 type-C stik, sort
Trådløs Qi-opladning er en teknologi til at genoplade mobilenheder ledningsfrit over
meget kort afstand. ACV* INBAY Qi-opladermodtagere kan oplade trådløst med Qi.
Til trådløs opladning af smartphones, som ikke er Qi-kompatible. Monteres nemt imellem
etui og eksisterende cover. Kun i kombination med INBAY universal-opladerkop eller
andre trådløse Qi-kompatible opladere

2 344 019
127,00 kr.1

ACV* INBAY universal oplader til kopholder til Qi-kompatible smartphones, sort
Trådløs Qi-opladning er en teknologi til at genoplade mobilenheder ledningsfrit over
meget kort afstand. Intet ledningsbøvl, ingen stik, der skal sættes i og tages ud;
kompatible mobilenheder sættes blot i den trådløse opladerholder og oplades induktivt.
Elegant trådløs opladningsløsning, der passer til alle kopholdere i bilen. Smartphone med
max bredde: 70 mm. Sættet inkluderer forbindelseskabel med sikringsholder og 6,3 mm
stik, 2 x forgreningsstik 2,5 mm², 2 x forgreningsstik 1,5 mm², 3 par holdekæber for optimal
fastgørelse af smartphones og selvklæbende tape. Produktet er Qi-godkendt.

2 344 025
433,00 kr.1

iPhone®/iPod® -adapterledning til AUX eller USB
Lyt til din yndlingsmusik på iPhone® eller iPod® via bilens audio- eller navigationssystem.
Til at tilslutte eksternt audioudstyr til bilens audio- eller navigationssystem, kun til IPhone
3 eller 4

1 529 487
465,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

32 FORD EDGE 09/2018 – Status: 19.05.2023



Bury* POWERMOUNT-system
Med sit æstetiske og funktionelle design har POWERMOUNT-systemet ingen grænser –
placer din mobiltelefon, hvor det er mest praktisk og bekvemt for dig.
Premium (OEM) smartphone-holder til midterkonsol, konsol imellem sæder,
instrumentpanel eller eventuelt til navigationsholder på A-stolpen. Brugervenligt
universalsystem til smartphone-opladning med monteringsfod, justerbar holderarm og
USB-opladningsholder. Ekstra justerbart system i 4 retninger til optimal placering af
enheden i holderarmen. Passer diskret ind overalt i kabinen i din Ford med sit moderne
design, kvalitetsmaterialer og fleksible placeringsmuligheder. Monteringen med
selvklæbende tape gør, at systemet kan udskiftes og afmonteres uden at efterlade spor.
Kan også monteres permanent med skruer. USB til Lightning-adapter til opladning af
iPhone® (fra og med iPhone® 5) og Micro USB til alle øvrige enheder kan købes som
tilbehør. Godkendelser: CE, RECYCLE-symbolet og RoHS

2 279 204
714,00 kr.1

Bury* POWERMOUNT-system POWERCHARGE QI
Med sit æstetiske og funktionelle design har POWERMOUNT-systemet ingen grænser –
placer din mobiltelefon, hvor det er mest praktisk og bekvemt for dig.
Premium smartphone-holder i førsteklasses kvalitet til midterkonsol, konsol imellem
sæder, instrumentpanel eller alternativt til navigationsholder på A-stolpen. Brugervenligt
universalsystem til smartphone-opladning, med monteringsfod, justerbar holderarm og
trådløs Qi induktiv opladningsholder til Qi-kompatible smartphones. Der medfølger
desuden 1 stk. USB-type C-stik til opladning med ledning (til smartphones der ikke er Qi-
kompatible). Med LED-visning af opladnings status. Kan vinkles i 4 retninger for optimal
placering af enheden i holderarmen. Passer diskret ind overalt i kabinen i din Ford med sit
moderne design, kvalitetsmaterialer og fleksible placeringsmuligheder. Monteringen med
selvklæbende tape gør, at systemet kan udskiftes og afmonteres uden at efterlade spor.
Kan også monteres permanent med skruer. USB til Lightning-adapter til opladning af
iPhone® (fra og med iPhone® 5) og Micro USB til alle øvrige enheder kan købes som
tilbehør. Maks. smartphone-mål: Højde: universal. Bredde: 60-90 mm. Dybde: 6-10 mm.
Driftspænding: 10-16 V. Maks. strømforbrug: 2 A. Induktiv opladekapacitet: 5 W.
Ladespænding via USB: 5 V. Ladestrømstyrke via USB: 3 A. Driftstemperaturområde: -20°
til +70° C. Godkendelser: CE, RECYCLE-symbolet og RoHS

2 332 681
993,00 kr.1

ACV* Qi-bordladestation hvid
Induktiv Qi-bordladestation strømforsynet via USB i sort eller hvid til brug i hjem eller på
kontor.
Til nem og praktisk, trådløs opladning af Qi-kompatible smartphones - placeret på bord

2 102 313
235,00 kr.1

ACV* Qi-bordladestation sort
Induktiv Qi-bordladestation strømforsynet via USB i sort eller hvid til brug i hjem eller på
kontor.
Til nem og praktisk, trådløs opladning af Qi-kompatible smartphones - placeret på bord

2 102 315
235,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 5/5S, sort
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 102 321
217,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 5/5S, sølv
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 102 319
207,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6, sølv
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 102 317
224,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6/6S/7, guld
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 146 840
178,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6/6S/7, rosenguld
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 146 838
178,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6/6S/7, sort
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 146 842
178,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6/6S/7, sølv
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 146 836
178,00 kr.1

ACV* Qi-opladercover til iPhone® 6+/7+, sølv
Opgraderer bestemte modeller af iPhone til trådløs opladning.
Beskyttende cover med indbygget trådløs opladefunktion. Anvendes sammen med
trådløst Qi-opladningssæt

2 146 844
178,00 kr.1

ACV* Qi-opladermodtager til iPhones®
Opgraderer bestemte smartphone-modeller til trådløs opladning.
Muliggør trådløs opladning af ikke Qi-kompatible modeller. Monteres nemt mellem
smartphone og et beskyttelsescover

2 102 323
149,00 kr.1

Bury* USB-adapter Micro USB to USB type C
USB-adapter til brug sammen med Bury* POWERMOUNT-systemet.
Nødvendig i kombination med Bury* POWERMOUNT-systemet til opladning af
smartphone via Micro USB-stik

2 279 208
34,00 kr.1

Bury* USB-adapter Micro-USB til Apple® Lightning stik
USB-adapter til brug sammen med Bury* POWERMOUNT-systemet.
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-systemet til opladning af iPhone® 5 eller
nyere

2 279 206
90,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Zens Qi-basestation  hvid
Den elegante Zens Qi-basestation oplader trådløst og er fremtiden indenfor
mobilteknologi.
Let og kompakt trådløs induktiv-oplader til Qi-kompatible smartphones. Har 7
induktionsspoler, Qi-godkendt

2 344 023
359,00 kr.1

ACV* Zens Qi-basestation  sort
Den elegante Zens Qi-basestation oplader trådløst og er fremtiden indenfor
mobilteknologi.
Let og kompakt trådløs induktiv-oplader til Qi-kompatible smartphones. Har 7
induktionsspoler, Qi-godkendt

2 344 021
359,00 kr.1

ACV* Zens Qi-opladecover til IPhone® 7, sort
Zens Qi-opladecoveret giver din smartphone nyt liv, bevarer dens flotte look og øger
funktionaliteten.
Beskyttelsescover med indbygget trådløs opladefunktion. Til trådløs opladning af
smartphones, som ikke er Qi-kompatible. Beregnet til at anvendes sammen med Zens Qi-
basestation eller andre trådløse Qi-kompatible opladere

2 344 013
359,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Dashcam 380GWX, fremad- og bagudvendt dashcam
Til videodokumentation i tilfælde af trafikuheld.
Smarte og diskrete gps-kompatible kameraer til montering på for- og bagruden Det
fremadvendte kamera er forbundet med det bagudvendte kamera via en 6,5 m ledning,
begge strømforsynes via en strømledning til cigarettænderen, som er tilsluttet bilens
strømforsyning, så kameraerne automatisk går i gang med at optage, når tændingen slås
til. Sættet indeholder fremadvendt kamera og monteringsbeslag, bagudvendt kamera, 6,5
m tilslutningsledning, strømledning til cigarettænderen, USB-ledning, batterisæt, 32 GB
Micro SD-kort, sikkerhedspakke, lynvejledning, rudemærkater og softwaredisk med
vejledning.

• Bred 140° synsvinkel med 2,12 MP kameraer
• 90° lodret objektivindstilling, som er velegnet til person- og varebiler med mere
fladtliggende forrude
• Optager video i Full HD 1080p eller 720p, 1920 x1080 med 30 billeder/sek.,
optageformat .MOV
• Når SD-kortet er fuldt, sletter kameraet automatisk de ældste filer for at gøre plads til
nye optagelser, så du aldrig løber tør for plads
• Tryk på sikkerhedsknappen under optagelse for at gemme den nuværende videofil
• Kameraet er indstillet til at optage videofiler med en varighed af 1 minut, så filstørrelsen
er rimelig, hvis du får brug for at downloade filer til at sende til dit forsikringsselskab
• Download, del eller se videooptagelser via NEXTBASE-appen til kameravisning, som kan
downloades gratis i din appstore til iOS/Android
• Softwaredisk med NEXTBASE Replay3-firmware til tilslutning af computer via USB
• Trådløs forbindelse til mobiltelefon, tablet mv.
• Gps'en registrerer position, hastighed, dato og klokkeslæt, så det fremgår nøjagtigt, hvor
og hvornår en trafikhændelse er sket
• Billedet fra det bagudvendte kamera bliver vist som PiP (billede i billede) på din enhed;
billedet gøres større/mindre ved at trykke på skærmen
• 32 GB Micro SD-kort medfølger, kompatibelt med 8-128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Batterisæt medfølger
• I parkeringsmode overvåges området omkring bilen, når den holder parkeret, og motoren
ikke er i gang. Går automatisk i gang med at optage, hvis og når der registreres bevægelse
• Leveres med sikkerhedspakke, som omfatter enhedsbetjeningen og SD-kortet, til at
hindre manipulation, hvilket gør løsningen særligt velegnet til firmabiler
• Mål: fremadvendt kamera 58 x 98 x 47 mm, bagudvendt kamera 49 x 68 x 37 mm
• Vægt: fremadvendt kamera 115 g, bagudvendt kamera 50 g

2 534 404
3.357,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashcam Dashcam 66 W
Til videodokumentation i tilfælde af trafikuheld.
Kompakt og diskret gps/Galileo-kompatibelt kamera med 2.0" LCD-display og ekstra
bred synsvinkel, til montering på forruden. Optager konstant og gemmer optagelser
automatisk i tilfælde af trafikhændelser. Starter med at optage automatisk ved tilslutning
til en strømkilde. I sættet medfølger magnetholder, strømadapter med 2 USB-porte til
cigarettænder, 4 m og 1,5 m USB-ledning og brugervejledning. Bemærk: Funktioner til
førerassistance er med forbehold for Garmin® betingelser og vilkår samt
funktionsbegrænsninger. Se Garmin® websiden for yderligere information

• Ekstra bred 180-graders synsvinkel med 3,7 MP kamera
• Optager video med en 1440p (2560 x 1400 opløsning), 1080p (1920 x 1080 opløsning)
eller 720p (1280 x 720 opløsning)
• Integreret G-sensor til automatisk optagelse og videolagring af trafikuheld
• Gps'en registrerer position, køreretning, hastighed, dato og klokkeslæt, så det fremgår
nøjagtigt, hvor og hvornår en trafikhændelse er sket
• Indbygget Wi-Fi og Bluetooth til trådløs videosynkronisering
• Med talekommandofunktionen kan du starte/stoppe lydoptagelse, tage stillbilleder eller
starte/stoppe Travelapse™ videooptagelsesfunktionen (komprimerer timers kørsel til
minutter med højdepunkter)
• Med Clarity HDR, der optager med større detaljegrad under skarpe og svage lysforhold
• Optager kørslen i konstant sløjfe ved hjælp af et microSDHC™ kort (medfølger ikke) Til
større hukommelse kan der isættes et større kort på 8-512 GB (kræver klasse 10)
• Optagelsen kan afspilles direkte på displayet, kontrolleres på en computer eller ses i den
gratis Garmin Drive® app på en smartphone
• Med førerassistance funktioner m/advarsel om risiko for frontal kollision og Lane
Departure Warning
• Automatisk synkroniseringsfunktion til at tilslutte op til 4 Garmin dashcams trådløst
foran, bag og i siderne til fuld 360° dækning; ved lagring af en video på et af kameraerne
lagres den også på de andre ved hjælp af Garmin Drive™ appen, og på din smartphone
kan du derefter oprette en billede-i-billede-video set fra to synsvinkler samtidig
• Med indbygget advarsel om rødt lys- og fartkameraer i nærheden, og når bilen holder
stille, f.eks. ved et vejkryds eller i trafikken
• "Go"-meldingen gør dig opmærksom, når trafikken forude bevæger sig igen
• I parkeringstilstand overvåges området omkring bilen, når den holder parkeret, og
motoren ikke er i gang. Går automatisk i gang med et optage, hvis og når der registreres
bevægelse (kræver Garmin® ledning til parkeringstilstand)
• Mål: 4 x 5,6 x 2,1 cm. Vægt: 61 g
• Fungerer inden for -20° til +55° C
• Indbygget batteri

2 489 135
1.965,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL
ALUMINIUMSFÆLGE

RRP

Alufælg 18" 5 x 2-eget design, Sparkle Silver
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
7,5 x 18", indpresningsdybde 55 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 238 329
2.840,00 kr.3

Alufælg 18" 5-eget design, Sparkle Silver
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
7,5 x 18", indpresningsdybde 55, til dækstørrelse 235/50 R18 og 235/60 R18  – Ikke
Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 238 327
2.840,00 kr.3

Alufælg 19" 5 x 2-eget design, Luster Nickel
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8 x 19", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 235/55 R19 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

5 306 548
3.244,00 kr.3

Alufælg 19" 5 x 2-eget design, Premium Painted Aluminum
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8 x 19", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 235/55 R19 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 179 859
3.244,00 kr.3

Alufælg 19" 5 x 2-eget Y design, Premium Painted Aluminum
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8 x 19", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 235/55 R19 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 231 452
4.469,00 kr.3

Alufælg 19" 5-eget design, Sparkle Silver
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8 x 19", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 235/55 R19 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

5 358 300
3.244,00 kr.3

Alufælg 19" 5x2-eget design, Sparkle Nickel
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8 x 19", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 235/55 R19 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 047 874
3.244,00 kr.3

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Alufælg 20" 10-eget design, blankpoleret aluminium
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20 – Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

1 943 092
4.187,00 kr.3

Alufælg 20" 5 x 2-eget design, Dark Stainless
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20. Ekstra komponenter
nødvendige til montering. Kontakt din Ford forhandler for nærmere oplysninger – Ikke
Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 081 975
4.187,00 kr.3

Alufælg 20" 5 x 2-eget design, ultra blankpoleret, med Premium Painted
fordybninger
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 231 460
4.200,00 kr.3

Alufælg 20" 5 x 2-eget Y-design, poleret
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

5 358 303
6.085,00 kr.3

Alufælg 20" 5 x 2-eget Y-design, Tarnished Dark
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

5 358 302
4.200,00 kr.3

Alufælg 20" 5 x 3-eget design, blankpoleret aluminium
Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din bils
design fra alle synsvinkler. Hver enkelt fælg er testet mod alle modelvarianter, så der er
garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.
8,5 x 20", indpresningsdybde 52,5, til dækstørrelse 255/45 R20
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 231 464
4.262,00 kr.3

Alufælg 21" 5 x 2-eget design, Low Gloss Premium Painted
9 x 21", indpresningsdybde 55, til dækstørrelse 265/40 R21 – Ikke Vignale
Kun alufælg uden monteringsdele. Ekstra komponenter nødvendige til montering.

2 291 147
4.365,00 kr.3

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL
TILBEHØR TIL HJUL

RRP

Centerkapsel Blank sort, med Ford logo
Centerdæksler til at dække midtersektionen på alufælge er en elegant designdetalje.

2 037 230
72,00 kr.1

Centerkapsel blå, med Ford logo
Centerdæksler til at dække midtersektionen på alufælge er en elegant designdetalje.

1 429 118
72,00 kr.1

Centerkapsel knaptype, blank-sort, med rødt ST-logo
Centerdæksler til at dække midtersektionen på alufælge er en elegant designdetalje.

2 566 957
85,00 kr.1

Låsbare hjulmøtrikker til alufælge
Beskyt dine alufælge mod tyveri med vores tyverisikrede hjulmøtrikker. Kan kun
afmonteres med det medfølgende specialværktøj.
Sæt med 4, inkl. nøgle

2 108 467
629,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Campingbord med taske, aluminium
Campingbordet har plads til, at hele familien kan spise, drikke og hygge sig på
campingferie og udflugter.
Sammenklappeligt, robust campingbord med en stor og stærk aluminiumbordplade med
lameller og firkantede rørben samt tværstivere til ekstra forstærkning og støtte (det
eneste af sin slags på markedet). Passer til en familie på 4, men fylder ikke mere, end at
det pakkes nemt og praktisk ned i den medfølgende kompakte taske, når det ikke er i brug.

• Varmefast til brug ved madlavning
• Bordet kan bære op til 30 kg opslået
• Mål: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 mm sort-anodiserede bordben
• Der medfølger en kompakt taske med skulderrem
• Vægt: 4 kg

2 615 990
1.328,00 kr.1

ARB* Campingstol med taske, sort og beige
Foldbar campingstol som passer perfekt, hvad enten du opholder dig på campingpladsen,
eller har planer om at tage en tur på stranden. Praktisk og nem at håndtere når du har
behov for at slappe af.

Sammenklappelig campingstol og matchende taske med skulderrem til kompakt
opbevaring og nem transport. Fremstillet af stærkt og holdbart oxfordvævet materiale
med et pulvercoatet saksestel af stål.

• Vægt: nominelt op til 150 kg
• Polstret sæde og ryglæn
• Broderet ARB-logo
• Netlomme til aviser/blade bag på ryglænet
• Sidelomme med velcroflap til nøgler, pung og andre småting
• Bord med kopholdere til nem påhægtning på siden af stolen
• Komfortable armlæn med plan overflade
• Sædets mål: 56 (b) x 47 cm (d)
• Mål opstillet: 92 (h) x 61 (d) x 66 cm (b)

2 615 988
1.108,00 kr.1

ARB* Ledningsnet 12/24 V strømforsyning, til elektrisk køleboks
12/24 V DC ledningsnet med strømudtag til en ekstra permanent strømkilde, til el-
kølebokse mv. Indeholder fatningssæt til fastskruning på overflade og 6 m dobbeltisoleret
6 mm autokabel, formonteret med ledningssikring og batterikabelsko.

2 683 521
494,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Luftkompressor transportabel, høj ydeevne, 12 V
Luftkompressoren kan være uundværlig både arbejdsmæssigt og i fritiden, fx. til hurtig
oppumpning af dæk og alle former for fritidsudstyr.
Luftkompressoren er bygget af 100% lette højstyrkematerialer, er støjsvag og har ekstra
lang levetid. Den har markedets bedste flowhastighed, er beregnet til hurtig oppumpning
og har en række øvrige funktioner både til arbejde og fritid. I sættet medfølger en orange
luftslange (ca. 6 m), batteriklemmer og pumpesæt i en smart, slidstærk taske.

• Beskyttet mod fugt og støv
• Hårdanodiseret cylinderboring til nedsat friktion
• Teflonbelagt stempelpakning af kulfiber til maksimal, problemfri levetid
• Er udstyret med en overtryksventil
• Motoren er varmebeskyttet indvendigt mod beskadigelse på grund af ekstreme
temperatur
• Kraftig maxisikring beregnet til in-line kredsløbsbeskyttelse også til erhvervsbrug

2 616 039
3.177,00 kr.1

ARB* Opbevaringsboks lille
Plads til det meste og alt på sin rette plads; opbevaringsboksen er den optimale
opbevaringsløsning til det hele.
Opbevaringsboksen kan holde styr på det hele. Indholdet opbevares beskyttet mod snavs,
sikkert og transportabelt. Med gennemsigtigt låg så indholdet kan ses uden at åbne
boksen. Fremstillet af kraftig 600D PU-belagt oxfordnylon med kvalitetslynlåse og
håndtagsremme. Passer ned i de modulopbyggede rulleskuffer, eller kan bruges som en
selvstændig opbevaringsboks.

• Har gummifødder og står stabilt
• Flytbare og udtagelige opdelere, så der er nem adgang til alt indhold
• 4 individuelle etiketter til nemt at finde det ønskede indhold
• Let at opbevare og foldes fladt sammen, når den ikke er i brug
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

2 683 528
314,00 kr.1

Opbevaringsboks med bløde sider
Plads til det meste og alt på sin rette plads; opbevaringsboksen er den optimale
opbevaringsløsning til det hele.
Opbevaringsboksen udført i blødt materiale er velegnet til ren og sikker opbevaring af
dagligvarer og personlige ejendele.
Kan anvendes sammen med køletaske (serienr. 2181470) i blødt materiale, som passer
lige ned i et af opbevaringsboksens rum.

• 3 skimmelresistente rum med indbyggede håndtag
• Kan opbevares fladtliggende alt efter behov
• Nem at rengøre
• Sort med Ford logo
• Ca. 60 cm lang

2 181 468
1.184,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

42 FORD EDGE 09/2018 – Status: 19.05.2023



ARB* Opbevaringsboks medium
Plads til det meste og alt på sin rette plads; opbevaringsboksen er den optimale
opbevaringsløsning til det hele.
Opbevaringsboksen kan holde styr på det hele. Indholdet opbevares beskyttet mod snavs,
sikkert og transportabelt. Med gennemsigtigt låg så indholdet kan ses igennem uden at
åbne boksen. Fremstillet af kraftig 600D PU-belagt oxfordnylon med kvalitetslynlåse og
håndtagsremme. Passer ned i de modulopbyggede rulleskuffer, eller kan bruges som en
selvstændig opbevaringsboks.

• Har gummifødder og står stabilt
• Flytbare og udtagelige opdelere, så der er nem adgang til alt indhold
• 4 individuelle etiketter til nemt at finde det ønskede indhold
• Let at opbevare og foldes fladt sammen, når den ikke er i brug
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

2 683 525
432,00 kr.1

ARB* Opbevaringsboks stor
Plads til det meste og alt på sin rette plads; opbevaringsboksen er den optimale
opbevaringsløsning til det hele.
Opbevaringsboksen kan holde styr på det hele. Indholdet opbevares beskyttet mod snavs,
sikkert og transportabelt. Fremstillet af kraftig 600D PU-belagt oxfordnylon med
kvalitetslynlåse og håndtagsremme. Passer ned i de modulopbyggede rulleskuffer eller
kan bruges som en selvstændig opbevaringsboks.

• Har gummifødder og står stabilt
• Flytbare og udtagelige opdelere, så der er nem adgang til alt indhold
• 4 individuelle etiketter til nemt at finde det ønskede indhold
• Let at opbevare og foldes fladt sammen, når den ikke er i brug
• 400 x 400 x 180 mm (b x d x h)

2 616 000
689,00 kr.1

ARB* Opbevaringsboks til udtrækskøkken
Plads til det meste og alt på sin rette plads; opbevaringsboksen er den optimale
opbevaringsløsning til det hele.
Opbevaringsboksen kan holde styr på det hele. Indholdet opbevares beskyttet mod snavs,
sikkert og transportabelt. Med gennemsigtigt låg så indholdet kan ses uden at åbne.
Leveres med kvalitetslynlåse og håndtagsremme.

• Vandafvisende PVC-boks med praktisk, gennemsigtigt låg
• Flytbar og udtagelig opdeler, så der er nem adgang til alt indhold
• Til sikker opbevaring, når ARB-udtrækskøkkenet er lukket i
• Let at opbevare og foldes fladt sammen, når den ikke er i brug
• 450 x 150 x 150 mm (l x b x h)

2 683 519
482,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Opbevaringstaske til køkkenudstyr
Tasken er velegnet til opbevaring af køkkenredskaber eller til uundværligt værktøj ved off-
road kørsel. Den har lommer i forskellige størrelser til alle opbevaringsbehov med en stor
inderlomme til f.eks. tallerkner og mindre stroplommer til bestik. Lommerne har desuden
kraftigt netstof, så det er nemt at finde tingene. Kassen har et bærehåndtag af gummi og
en stærk lynlås med gummiring-træk.

• Materiale: Kraftig 600D Oxford-polyester
• Køkkenrulleholder fastgjort med stålspænder som glider nemt
• Remme med metalkroge til ophængning af kassen
• Kan også bruges til opbevaring af værktøj

2 683 517
980,00 kr.1

ARB* Starthjælp med powerpack, transportabel, 12 V
Med et fladt batteri risikerer du at strande; med starthjælpen undgår du dette, og er
hurtigt tilbage på vejen.
Transportabel starthjælp med powerpack m/litiumbatteri, der har rigelig strøm til at
starte alle bilmodeller med 12 V og motor på op til 5-liters V8-diesel eller 6-liters benzin.
Powerpacken oplades med DC- eller AC-opladeren, og med den intelligente sensor- og
opladeteknologi forhindrer de indbyggede sensorer, at litiumbatteriet over- eller
underoplades. Når starthjælpen skal bruges på din bil, overvåger de kraftige startkabler
med intelligent styring batterispændingen, polariteten og ladetilstanden og advarer
brugeren om potentielle monteringsproblemer via en række diodelamper. Når den ikke er i
brug, opbevares den praktisk i et robust og kompakt etui af sort og orange EVA-nylon med
ARB-logo.

• Orange neonfarvet litiumbatteri 24.000 mAh
• 500 CCA (koldstartstrøm) kontinuerligt og 1000 CCA startboost
• Batterimål: 188 x 134 x 37 mm
• Startkabler med intelligent styring og boostfunktion samt beskyttelse mod
polombytning og gnister
• Der medfølger både 12 V DC-oplader og 240 V AC-oplader
• Indbygget 100 lumen blink med 4 funktioner (kraftig, stroboskop, SOS, slukket)
• 12 V cigarettænder til strømforsyning af bl.a. belysning, dækpumpe og køleboks
• 2 stk. USB-porte og USB-smartledning til opladning af de fleste Android® og Apple®
mobiltelefoner
• Velegnet til familiebil, båd, motorcykel, havetraktor osv.

2 618 911
2.205,00 kr.1

Termotaske i blødt materiale
Køletasken er ideel på skovtur og udflugt til at holde mad og drikke afkølet (eller varmt!).
Desuden kan den bruges til indkøb til at transportere kølevarer i.

Den polstrede køletaske i blødt materiale holder kølevarer afkølet eller opvarmede føde-
og drikkevarer varme. Er isoleret med alufilm, som er vandfast og nem at rengøre.
Kan anvendes sammen med opbevaringsboks (serienr. 2181468), da denne køletaske
passer lige ned i et af opbevaringsboksens rum.

• Let og sammenfoldelig med lynlås i toppen
• Justerbar bærerem
• Sort med hvidt Ford logo
• Mål: 36 x 33 x 27 cm (b x l x h)

2 181 470
380,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
2. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
3. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.  Prisen er pr. alufælg uden dæk og monteringsdele.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Udgivet af
Ford Motor Company A/S
Borupvang 5 DE
2750 Ballerup

www.ford-tilbehoer.dk

Din Ford forhandler kan give dig enkle og overskuelige råd med hensyn til de forskellige måder, du kan finansiere det viste tilbehør på

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, farver og priser på de
modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation, og billedmaterialet kan variere. Kontakt den lokale Ford forhandler
for de seneste oplysninger. I denne publikation ses både Ford originalt tilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører.
*Producentmærket tilbehør er specielt udvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører, som ikke er dækket af Ford garanti, og som kan være
omfattet af andre garantibetingelser. Oplysninger herom kan fås enten ved at klikke på garantiikonet for hvert enkelt produkt eller ved at
kontakte din Ford forhandler. Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse heraf sker på licens givet til Ford
Motor Company Limited. iPhone/iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
Bemærk vedr. tal for brændstofforbrug og CO2-udledning: Se vejledningen "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power
consumption", som du kan få gratis hos din forhandler eller hente på https://www.datgroup.com/ for nærmere oplysninger om de
officielle tal for brændstofforbrug og officielle modelspecifikke tal for CO2-udledning.
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