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TRANSPORTSYSTEMER
BAGAGERUM/VARERUM

RRP

Lastdeler
Ladopdeleren gør livet nemmere ved at adskille og holde styr på last i ladet.
Praktisk til opdeling af ladet i 2 rum så ting kan holdes adskilt. Derved forhindres lasten i at
rutsche rundt med risiko for beskadigelse og forflytning af lasten til forreste del af ladet,
hvor den er svær at nå. Opdeleren monteres i den indbyggede C-rille i bilen og kan skydes
frem og tilbage for aflåsning med håndhjulet i forskellige positioner.

• Fremstillet af stærk og let aluminium med en robust 4 mm tyk midterplade
• Skydes nemt op forrest i ladet, når den ikke er i brug
• Holder tunge genstande adskilt fra skrøbelig last
• Holder snavsede genstande adskilt fra rene genstande

Ikke til enkeltkabine, kun sammen med lastsystem (Cargo Management System)

2 615 589
4.430,00 kr.2

Rulledækken sort, manuel
Dette robuste og praktiske rulledækken holder lasten sikkert på plads i ladet.
Robust konstruktion af ultrastærk ekstruderet aluminium. Med låsemekanisme af høj
kvalitet til fuld tyverisikring af ladet, værktøj og udstyr. Passer sammen med tværstænger
(tilgængelige separat som tilbehør)

• Sammenhængende stiksikre aluminiumslameller
• Uden udvendigt håndtag så uvedkommende adgang til ladet undgås
• 6 afløbspunkter der kan bortlede op til 40 l vand i minuttet

RAP-cab, ikke til Platinum og Raptor (bemærk for XL og XLT skal ladgitter afmonteres)

2 629 603
20.032,00 kr.1

Rulledækken sort, manuelt
Dette robuste og praktiske rulledækken holder lasten sikkert på plads i ladet.
Robust konstruktion af ultrastærk ekstruderet aluminium. Med låsemekanisme af høj
kvalitet til fuld tyverisikring af ladet, værktøj og udstyr. Passer sammen med tværstænger
(tilgængelige separat som tilbehør)

• Sammenhængende stiksikre aluminiumslameller
• Uden udvendigt håndtag så uvedkommende adgang til ladet undgås
• 6 afløbspunkter der kan bortlede op til 40 l vand i minuttet

Dobbeltkabine (bemærk at på XL og XLT skal ladgitter afmonteres)

2 639 141
18.204,00 kr.1

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Skydegulv til lad mat-sort
Slip for at kravle op eller strække dig med besværlig last ved hjælp af skydegulvet til ladet,
som blot trækkes ud for at læsse.
Skydegulvet er designet til at gøre det nemt at på- og aflæsse, så det ikke er nødvendigt
at kravle op på ladet.

• Bæreevne: 250 kg
• 6 lastsurreøjer til sikker fastgørelse af last på skydegulvet
• Brugervenligt design af håndtag og knap
• Sort coatet stålramme med letgående skydefunktion
• 3 låsepositioner: inde, halvvejs ude og 70% ude (maks.)
• Stærk, vakuumformet bakke af ABS-plast med robust, skridsikkert mønster
• Kan monteres med eller uden plastbakken
• 1200 x 320 x 90 mm (l x b x h)
• Vægt: 35 kg
• Kræver boring af huller

2 490 224
10.602,00 kr.1

Tværstænger til lad sort, til lad
Med tværstængerne til rulleladdækket er det nemt at øge lastkapaciteten til dine
individuelle transportbehov.
Sæt med 2 tværbøjler, med T-møtrikprofil, aluminium, vægt ca. 5 kg, lastkapacitet på
maks. 60 kg, aflåselig og leveres med 2 nøgler. – XL, XLT, FX4 og Limited

2 629 605
5.685,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SIKKERHED
VEJHJÆLP

RRP

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
239,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL
HJUL

RRP

Vinter-komplethjul, alufælg 18" 6 x 2-eget design, Medium Bolder Grey
Pris pr. stk/pr. komplethjul - (for 4 stk. pris - ganges prisen tilsvarende med 4).7,5J x 18 ET
55, Goodyear Ultragrip Performance + SUV, 255/65 R18 111H, mærkat med
dækegenskaber ifølge EU-direktiv (EF) nr. 2020/740 – Med dæktrykfølere.

Produktdatablad (PDF)

2 640 968
5.687,00 kr.2

Vinter-komplethjul, alufælg 20" 6 x 2-eget design, Asphalt Black
Pris pr. stk/pr. komplethjul - (for 4 stk. pris - ganges prisen tilsvarende med 4).8J X 20
ET55, Nokian WR SUV 4, 255/55 R20 110 V XL, mærkat med dækegenskaber ifølge EU-
direktiv (EF) nr. 2020/740 – Med dæktrykfølere.

Produktdatablad (PDF)

2 640 954
6.629,00 kr.2

Vinter-komplethjul, alufælg 20" 6 x 2-eget design, Asphalt Black
Pris pr. stk/pr. komplethjul - (for 4 stk. pris - ganges prisen tilsvarende med 4).
8J X 20 ET55, Continental WinterContact TS 870 P SUV, 255/55 R20 110 V XL, mærkat
med dækegenskaber ifølge EU-direktiv (EF) nr. 2020/740 – Med dæktrykfølere.

Produktdatablad (PDF)

2 640 964
7.008,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FRILUFTSLIV
FRILUFTSLIV

RRP

ARB* Bagageskinne- og surreøjesæt til fastsurring af ARB køleboks, sæt med 2
Sættet med bagageskinner og surreøjer indeholder 2 surreøjer, 2 stk. 45 mm lange
bagageskinner og monteringsdele. Det kan bruges som fastgørelsespunkt for
fastspændingssættet til ARB køleboks.

• Brugs- og tyverisikre lastsurrepunkter til effektiv anvendelse med bagageremme
• Stålringe med blå aluminiumsfod og sorte bagageskinner af metal

Dobbeltkabine

2 616 026
227,00 kr.2

ARB* Basis-tagbagagebærer aluminium
Den ultra strømlinede og lette basis-tagbagagebærer med lav profil og stor styrke
monteres tæt på bilens taglinje. Tværvangekonstruktion af fuldsvejset, ekstruderet
aluminium; alle indvendige og ydre tværvanger er fremstillet som en sømløs, ekstruderet
aluminiumkasse med indvendig afstivning som forstærkning, så der ikke er behov for en
bærende underramme. Basis-tagbagagebæreren har desuden et revolutionerende
skydemonteringssystem i siderne til nemmere, hurtigere og sikrere fastgøring, flytning og
afmontering af bagage tilbehør.
Kan anvendes sammen med ARB-interiørsæt (tilbehør, bestilles separat)

• Stærk og holdbar specialkonstruktion ud-i-ét
• Tagbagagebærer, der gør det nemmere, mere fleksibelt og tilpasningsdygtigt at montere
end noget andet system
• Skydemonteringssystemet i siderne giver mere bagageplads øverst på hver tværvange
• Uendelige monterings- og fastgøringsmuligheder
• Aftagelige hjørnedæksler til lysledningsføring
• Lav vindstøj

Dobbeltkabine. Bemærk: Ikke til montering på hardtop

2 616 010
4.527,00 kr.2

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.

2 615 990
1.328,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Deluxe-markiserum med gulv og sidepaneler, 2 x 2,5 m
Med luksus-markiserummet undgås nysgerrige blikke, og det beskytter samtidigt mod
vejrliget.
Bruges som et lukket rum eller myggenet, til at undgå nysgerrige blikke og som ekstra
beskyttelse mod vejrliget og insekter ved camping. Markiserummet opstilles nemt og
hurtigt ved at fastgøre det til markisen ved hjælp af markisens rebskinner og hægter til
markiserummet, hvorefter det fastgøres til gulvet med remmene. Rummet har 3
dobbeltlagede sideydervægge med robuste net-stofdøre med lynlås, 1 sidevæg med
robust dør med lynlås til bilen, eget loft af net-stof til temperaturkøling og et slidstærkt,
vandtæt gulv.
Anvendes sammen med ARB-markisen (købes separat)

• Kraftigt, vandtæt gulv af polyetylen
• Giver et ekstra 2 x 2,5 m tørt areal til camping
• 3 sideydervægge, der kan rulles op, så der er adgang til de indvendige netpaneler
• 2 åbninger med lynlås i de øverste hjørner til indføring af strømkabel
• Vandtæt og UV-beskyttende

Dobbeltkabine

2 616 033
2.682,00 kr.2

ARB* Fastsurringssæt til ARB Zero elektrisk køleboks
Fastsurringssættet er designet til den elektriske Zero-køleboks. Det fastgør den brugs- og
tyverisikkert, og hindrer den i at bevæge sig under kørsel. Køleboksen fastgøres med to
kroge og fastspændes med justerbare remme.

• Smart, funktionelt og elegant design
• Remme og fjederbelastede klemmer af høj kvalitet
• Sorte, pulvercoatede stålspænder
• To plastcoatede kroge
• Monteringsdele af rustfrit stål

Dobbeltkabine

2 616 035
333,00 kr.2

ARB* Forankringspunkter, sæt til fastsurring af køleboks, sæt med 4
Dette sæt med forankringspunkter indeholder 4 D-ringe og anvendes som et brugs- og
tyverisikkert fastgørelsespunkt til fastsurring af køleboks.

• Forankrer køleboksen brugs- og tyverisikkert til bilen, så den står sikkert selv det mest
krævende terræn

Dobbeltkabine

2 616 037
339,00 kr.2

ARB* Forbindelsessæt ARB Flinders tagtelt til ARB basis-tagbagagebærer
Forbindelsessættet passer sammen med basis-tagbagagebærerens skyde-
monteringssystem og anvendes til hurtig og stabil montering af ARB Flinders-tagteltet. –
Dobbeltkabine

2 616 024
427,00 kr.2

ARB* Friluftsstol med taske, sort og beige
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.

2 615 988
1.108,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Horizon LED-områdebelysning  magnetisk
Horizon LED-områdebelysningen er velegnet til belysning i værkstedet eller ved opstilling
på campingpladser i mørke. Elegant design i afdæmpet skovgrøn og sort farvetema; har
en magnetisk monteringsdrejefod med skridsikre gummifødder, så den kraftige COB LED-
projektørstråle kan rettes mod det ønskede sted. LED-områdebelysningen oplades med
en specialudviklet AC/DC-smartoplader og kan oplades, mens det bruges, så der altid er
lys, når der er brug for det.

2 618 909
1.095,00 kr.2

ARB* Kabelskinne til ARB køleboks-skuffe og ARB rulleskuffe
Kabelskinnen hindrer ledningsnet i at komme i klemme i bagage eller hænge fast, når
køleboksens rulleskuffe trækkes ud/skubbes ind. Den lukkede skinne beskytter og holder
styr på ledningerne. Kabelskinnen, der leveres i 1 m længde, kan forkortes, så den passer til
den installerede køleboks og skuffe.

• Passer til 12 V køleskabsledninger og kabler
• Ledninger og kabler holdes på plads i skinnen ved hjælp af 2 sorte pulvercoatede beslag
• Skinnemateriale: nylon
• Længde: 1000 mm
• Størrelse indvendigt: 11 x 10 mm
• Størrelse udvendigt: 17,5 x 14 mm

Dobbeltkabine

2 615 998
283,00 kr.2

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.

2 616 039
3.177,00 kr.2

ARB* Lynkoblingssæt ARB markise til ARB basis-tagbagagebærer
Med lynkoblingssættet monteres og afmonteres ARB markisen hurtigt på ARB basis-
tagbagagebæreren, så det tager mindre tid at pakke og klargøre, og giver mere tid til
camping.

• Passer sammen med alle markiser fra ARB
• Fremstillet af stærkt pulvercoatet stål
• Monteres nemt på basis-bagagebæreren i skydeskinnen
• Højdejusterbar; kan vendes ved behov for ekstra højdeafstand

Dobbeltkabine

2 616 016
499,00 kr.2

ARB* Læsejl til markise, 2 m
Læsejlet står skråt ud fra markisen som ekstra beskyttelse mod regn og skygge mod
solen. Læsejlet afskærmer samtidig for stole og andet som findes under markisen.
Anvendes sammen med ARB-markisen (tilbehør, bestilles separat)

• Fremstillet af let, PU-coatet 300 g/m² lærred af polyester/bomuld
• 100% vandtæt og UV-beskyttelsesfaktor 50+
• Ekstra beskyttende udstyr til markisen
• 4 justerbare lastsurrepunkter

Dobbeltkabine

2 616 031
952,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Markise med LED-lys, 2 x 2,5 m
Markisen overdækker et udendørs areal, som giver dig ly for regnen og skygge for solen.
Selvstående, udtrækkelig markise til camping, effektiv skygge for solen eller som ly for
regn. Monteres diskret på bilens ARB basis-tagbagagebærer, og opstilles på blot 30
sekunder. Det beskyttende overtræk lynes blot op, de to velcroremme åbnes, og markisen
rulles ud. Understøttes med to højdejusterbare teleskoppæle, og holdes udstrakt ved
hjælp af to vandrette teleskopstænger.
Kan anvendes sammen med det lukkede ARB deluxe-markiserum og ARB-læsejlet
(tilbehør, bestilles separat)

• Tåler og kan anvendes under barske forhold i naturen
• Fremstillet af stærk PU-coatet 300 g/m² ripstop-lærred af polyester/bomuld
• 100% vandtæt og UV-beskyttelsesfaktor 50+
• Indbygget LED-lysbånd (1200 lumen) med digital lysdæmperregulering, 2 farvetyper
(kølig hvid eller varm gul) og 4 m ledning til strømforsyning fra bilens cigarettænder
• Højdejusterbare teleskoppæle af anodiseret aluminium
• Velcrobånd til at fastgøre taglærred til vandrette stænger
• Markise opbevares i et kraftigt, UV-stabilt og lamineret pvc-overtræk med
dobbeltlynlåse
• Beslag af rustfrit stål til at montere markisen på basis-bagagebæreren

Dobbeltkabine

2 616 029
3.973,00 kr.2

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. 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)

2 616 004
343,00 kr.2

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.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Opbevaringsboks mellem
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
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

2 616 002
489,00 kr.2

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.2

ARB* Rulleskuffe med fast gulv øverst
Rulleskuffen holder ryddeligt og sikkert styr på tingene. Og kan rumme stort set alt.
Med rulleskuffen er der nem adgang til et udtrækkeligt opbevaringsrum. Leveres med en
fast topplade, der kan bruges som et fladt underlag til opbevaring af diverse genstande.
Konstrueret af vandfast, limet krydsfiner med kraftige, stålforstærkede afskærmninger
samt med et UV-stabilt tæppe i slidstærk kvalitet som overfladebelægning.Kan anvendes
sammen med ARB-udtrækskøkken, ARB-gulvsæt, side og ARB-gulvsæt, front (tilbehør,
bestilles separat)

• Aflåselig med nøgle og har smæklåse, så den er nem at bruge
• Raslefri konstruktion til kørsel på vej og i terræn
• Ultra letglidende skuffer med ombukkede kuglelejeskinner af rustfrit stål
• Fuldt forseglede, støv- og vandbestandige rullelejer med lang levetid
• Selvlåsende modrulningsholdere i helt udtrukket position, så skuffen ikke kan rulle
tilbage og lukke i på skråninger
• Modulopbygningen betyder, at enhederne kan placeres ved siden af eller oven på
hinanden, og er derfor ekstra fleksibel ved ændrede behov fremover
• Kan også anvendes til opbevaring uden for bilen, f.eks. i udhus eller garage
• Skuffens maks. bæreevne: 150 kg
• Udvendige mål: 1355 x 505 x 310 mm
• Indvendige mål: 1255 x 435 x 250 mm
• Vægt: 54,5 kg

Dobbeltkabine

2 615 994
9.302,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Rulleskuffe med rullegulv øverst
Rulleskuffen holder ryddeligt og sikkert styr på tingene. Og kan rumme stort set alt.
Med rulleskuffen er der nem adgang til et udtrækkeligt opbevaringsrum. Der er en plade
ovenpå, der kan bruges som en plan overflade til placering af et køle-/fryseskab, så
skuffen kan rulles ud og ind. Konstrueret af vandfast, limet krydsfiner med kraftige,
stålforstærkede afskærmninger samt med et UV-stabilt tæppe i slidstærk kvalitet som
overfladebelægning.
Kan anvendes sammen med ARB-udtrækskøkken, ARB-gulvsæt, side og ARB-gulvsæt,
for (tilbehør, bestilles separat)

• Aflåselig med nøgle og smæklåse for nem og brugervenlig funktionalitet
• Designet til en raslefri kørsel på vej og i terræn
• Ultra letglidende skuffer med ombukkede kuglelejeskinner af rustfrit stål
• Fuldt forseglede, støv- og vandbestandige rullelejer med lang levetid
• Selvlåsende modrulningsholdere i helt udtrukket position, så skuffen ikke kan rulle
tilbage og lukke i som f.eks. på skråninger
• Modulopbygningen betyder, at enhederne kan placeres ved siden af eller oven på
hinanden, hvilket giver ekstra fleksibilitet ved ændrede behov
• Kan også anvendes til opbevaring uden for bilen, f.eks. i udhus eller garage
• Skuffens maks. bæreevne: 150 kg
• Rullegulvets maks. bæreevne: 100 kg (75 kg i udtrukket position)
• Udvendige mål: 1355 x 505 x 310 mm
• Indvendige mål: 1255 x 435 x 250 mm
• Vægt: 54,5 kg

Dobbeltkabine

2 615 996
9.678,00 kr.2

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.

2 618 911
2.205,00 kr.2

ARB* Sæt med øjebolte til fastsurring til ARB basis-tagbagagebærer, sæt med 4
Øjeboltene til fastsurring skydes på plads på basis-tagbagagebæreren til hurtig og sikker
brug som lastsurrepunkter.

• Beregnet til basis-bagagebærerens monteringssystem med skydefunktion i siderne
• Robust konstruktion til håndtering af bagage i alt terræn
• Sikre lastsurrepunkter til rem med J-krog, skralde- og remspænde
• Kan blot forblive på basis-bagagebæreren, når de ikke er i brug

Dobbeltkabine

2 616 018
580,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tagtelt Flinders med stige
Find det helt rigtige sted at slå tagteltet op - du kan sove, lige der hvor bilturen går hen.
Flinders-tagteltet er beregnet til montering på bilens tværstænger eller på ARB basis-
tagbagagebæren. Det er stærkt, bøjningsstift og regnafvisende og velegnet til alle former
for camping. Der er plads til to voksne, og det kan bruges i al slags vejr. Teltet kan
opstilles, lige der hvor turen går hen, til en god nats søvn. Opstilles nemt og hurtigt med
indbygget sengeudstyr og ramme. Overtrækket lynes blot op (skal ikke tages af), slå teltet
op ved at bruge stigen og skyde de udtrækkelige teltpæle på plads, hvorefter alle
indvendige stænger strækkes ud. Via den udtrækkelige alustige er det nemt at komme i og
ud af sengen. Teltet pakkes nemt ned ved hjælp af de indvendige elastikremme til at
trække teltet ind, mens det foldes ned.
Anvendes sammen med ARB-forbindelsessættet til ARB basis-tagbagagebæreren eller
ARB monteringsbeslagsættet til tværgående tagbøjler.

• 50 mm tyk skummadras med høj tæthed, aftageligt betræk og remme til fastholdelse af
sengeudstyr
• 4 indbyggede opbevaringslommer/skolommer
• Indbygget LED-touchlygte med 300 lumen, 2 stk. USB-opladningsporte og et 12 V
strømudtag
• Insektnet, 3 vinduer med lynlås, dør med lynlås, tagvindue og udluftningsåbning til brug i
al slags vejr
• Regn- og solmarkiser på sidevinduer og indgang
• Nedpakket kun 200 mm i højden (uden stige), så vindmodstanden er minimal
• Mål nedpakket: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm med stige (l x b x h))
• Mål slået op: 1400 x 2400 x 1400 mm (l x b x h)
• Stigens bæreevne: 120 kg
• Vægt: 56 kg (tørt)

Dobbeltkabine. Bemærk kan ikke monteres på hardtop

2 616 022
14.619,00 kr.2

Termotaske i blødt materiale
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.2

ARB* T-rilleadaptersæt til ARB basis-tagbagagebærer, sæt med 2
T-rilleadapterne skydes på plads på basis-tagbagagebæreren, så eksisterende tilbehør
beregnet til T-rillemontering kan monteres på basis-tagbagagebæreren.

• Beregnet til basis-bagagebærerens skydemonteringssystem i siderne
• Giver mulighed for at montere cykelholdere, kajakholdere mv. fra mange forskellige
producenter
• Kan forblive monteret på basis-bagagebæreren, når de ikke er i brug

Dobbeltkabine

2 616 020
400,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Udtrækskøkken med komfur
Med udtrækskøkkenet kan du tilberede måltider ligesom hjemme med alt, hvad du skal
bruge på en camping-tur, bilferie eller ved arbejde på byggeplads mv.
Udtrækskøkkenet er super praktisk og multifunktionelt, og det opbevares kompakt i en
1355 mm modulopbygget skufferamme. Det har indbygget komfur, vask, skuffe til
køkkenredskaber/bestik og en køkkenbordplade af rustfrit stål, og det kan opstilles og
pakkes sammen på blot 15 sekunder! Når køkkenet er trukket ud, drejes komfuret og
vasken til venstre og danner et L-formet arbejdsområde. Gaskomfuret har 3 brændere i
nemt rengjorte, skålformede forsænkninger af rustfrit stål til vindafskærmning, og det
hærdede glaslåg til at klappe op fungerer samtidig som stænkplade, når komfuret er i
brug. Den store køkkenbordplade af rustfrit stål er velegnet til at tilberede og servere mad
samt meget nem at rengøre.

Kan anvendes sammen med ARB-rulleskuffen, ARB-gulvsæt, side og ARB-gulvsæt, for
(tilbehør, bestilles separat)

• Selvlåsende i helt udtrukket position, alle låsekomponenter er røde
• Gaskomfur med 3 brændere med 6 kW effekt, 1 stor 2,5 kW hurtigbrænder og 2 mindre
1,75 kW brændere med batteridrevet elektronisk tænding
• Gastilførsel via en bajonetlynkobling på 1,2 m slange med regulator, der som en
sikkerhedsforanstaltning kun kan tilkobles efter opstilling
• Automatisk gasafbrydelse, hvis låget lukkes, eller brænderflammen slukker
• Køkkenbordplade af rustfri stål-kvalitet 304: 1250 x 485 mm med en bæreevne på 30 kg
ved jævn vægtfordeling
• Den sammenfoldelige silikonevask rummer 12 l og har afløbsprop, holder til redskaber og
tørrebund til tallerkner; foldes sammen i redskabsskuffen, når vasken er sammenfoldet
• Stor opbevaringsskuffe til køkkenredskaber, indvendige mål: 450 x 345 x 140 mm (d x b x
h)
• Udtrækskøkken, der passer til alle 1355 mm ARB-skuffer
• Velegnet til camping, udflugt, fisketure, festival, sportsbegivenheder, arbejdspladser mv.
• Udtrækskøkken, vægt: 89 kg

Dobbeltabine

2 616 047
27.583,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero elektrisk køleboks 36 liter
Transportabel enkeltzone-køleboks til strømforsyning med topåbning forrest; kan bruges
som køleskab eller fryser og har den helt rigtige størrelse til et par eller den lille familie på
camping. Nem at bære med forsænkede håndtag. Har praktiske DC-strømindgange
forrest og bagest til brug i bilen og en AC-strømindgang forrest til brug hjemme eller på
campingplads med strøm. Med touch-betjeningspanel til temperaturregulering og ekstra
køling. App, der kan downloades gratis fra Google Play eller App Store, så du kan overvåge
og regulere køleboksen trådløst via en Bluetooth-kompatibel enhed.
Kan anvendes sammen med ARB-fastsurringssættet eller ARB-bagageskinne- og
surreøjesættet (tilbehør, bestilles separat)

• Rummer: 36 liter (47 stk. 375 ml dåser)
• LED-lampe indvendigt med minimalt strømforbrug
• Køleeffekt: -22° til +10° C
• Har en 5 V USB-port til opladning af USB-strømforsynede enheder
• Afløbsprop til nem rengøring
• Lynkoblingsbolte til afmontering af låg og fastgøring
• Skridsikkert glas-/flaskeunderlag oven på låget
• Højeffektiv kompressor med variabel hastighed til hurtig ekstrakøling
• 2 fastsurringshuller til fastgøring af køleboksen under kørsel
• Udvendige mål: 675 x 423 x 436 mm (l x b x h)
• Indvendige mål: Øverste rum 482 x 292 x 143 mm (l x b x h), nederste rum 316 x 292 x 180
mm (l x b x h)
• Effekt: 12/24 V DC 100/240 V AC med indbygget batteribeskyttelsessystem
• Strømtræk: 0,8 Ah (DC 12 V indstillet til 5° C ved 32° omgivelsestemperatur)
• Leveres med euro-stik type F
• Vægt: 22,2 kg

Dobbeltkabine

2 615 992
9.865,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero elektrisk køleboks 44 liter
Transportabel enkeltzone-køleboks til strømforsyning med topåbning forrest; kan bruges
som køleskab eller fryser og har den helt rigtige størrelse til et par eller den lille familie på
camping. Nem at bære med forsænkede håndtag. Har praktiske DC-strømindgange
forrest og bagest til brug i bilen og en AC-strømindgang forrest til brug hjemme eller på
campingplads med strøm. Med touch-betjeningspanel til temperaturregulering og ekstra
køling. App, der kan downloades gratis fra Google Play eller App Store, til at overvåge og
regulere køleboksen trådløst via en Bluetooth-kompatibel enhed.
< div>Kan anvendes sammen med ARB-fastsurringssættet og ARB-bagageskinne- og
surreøjesættet (tilbehør, bestilles separat)< div>

• Rummer: 44 liter (65 stk. 375 ml dåser)
• LED-lampe indvendigt med minimalt strømforbrug
• Køleeffekt: -22° til +10° C
• Har en 5 V USB-port til opladning af USB-strømforsynede enheder
• Afløbsprop til nem rengøring
• Lynkoblingsbolte til afmontering af låg og fastgøring
• Skridsikkert glas-/flaskeunderlag oven på låget
• Højeffektiv kompressor med variabel hastighed til hurtig ekstrakøling
• 2 fastsurringshuller til fastgøring af køleboksen under kørsel
• Udvendige mål: 675 x 423 x 496 mm (l x b x h)
• Indvendige mål: Øverste rum 482 x 292 x 203 mm (l x b x h), nederste rum 316 x 292 x
180 mm (l x b x h)
• Effekt: 12/24 V DC 100/240 V AC med indbygget batteribeskyttelsessystem
• Strømtræk: 0,8 Ah (DC 12 V indstillet til 5° C ved 32° omgivelsestemperatur)
• Leveres med euro-stik type F
• Vægt: 21,6 kg

Dobbeltkabine

2 616 045
10.639,00 kr.2

* Garanti dækket af Ford leverandør.
1. Vejledende detailpris, inkl. moms. Kontakt venligst din Ford-forhandler for oplysninger om priser for montering. Bemærk, at der eventuelt kræves supplerende
dele til montering.
2. Vejledende udsalgspris inkl. moms.
Prices valid from 25.01.2023. 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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