
Lisävarusteet
Ford BRONCO
11/2022 - 



Sisällysluettelo
 

03KULJETUSJÄRJESTELMÄT 
Kattokuljetusjärjestelmä
Takaosan kuljetusjärjestelmät
Sisätilojen kuljetusjärjestelmät
Tavaratilan varusteet

11AUTON SUOJAUS 
Ulkoinen suojaus

13TURVALLISUUS 
Tiepalvelu

15MUKAVUUS 
Mukavuustuotteet

16VIIHDE- JA TIETOJÄRJESTELMÄT 
Audio
Muut viihde/tietojärj. tarvikkeet

19PYÖRÄT 
Pyörien tarvikkeet

20OUTDOOR LIFESTYLE 
Outdoor Lifestyle

02 FORD BRONCO 11/2022 - Status: 15.02.2023



KULJETUSJÄRJESTELMÄT
KATTOKULJETUSJÄRJESTELMÄ

RRP

Thule®* Kajakkiteline DockGrip 895
Älykäs ratkaisu, jonka ansiosta voit ottaa mukaasi kaikki tärkeimmät varusteet veden
äärelle suuntautuvalle matkalle. Soveltuu muotoilunsa ansioista erityisen hyvin kajakille.
Leveät kiinnikkeet ja neljä säädettävää kumitukea pitävät kajakin tukevasti paikallaan
kuljetuksen aikana.
Kajakki asetetaan neljän kääntyvän suojaosan päälle, jotka liukuvat kattopalkkien T-
uraan ja mukautuvat kajakin pohjan profiilin mukaisesti. Kiinnitetään 2 x 400 cm vahvoilla
säädettävillä kuormahihnoilla.

2 527 029
166,00 €1

G3* Kiinnityssarja
G3 T-Mutteri (4kpl) kattolaatikon kiinnittämiseksi kattotelineeseen.

2 486 295
13,00 €1

G3* Kuljetuslaatikko Elegance Europe 330, mattamusta kohopainatus
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
1440 x 860 x 375 cm, 330 l, kaksoisavausominaisuus ja keskuslukitus, paino 10 kg, suurin
kuormauskapasiteetti 75 kg. Vakaa, aerodynaaminen muotoilu ja joka sään suojaus. Sopii
kaikkiin poikkitankoihin, joiden halkaisija on 33–90 mm / 1,3–3,55 tuumaa, vaadittu
poikkitankojen välinen etäisyys vähintään 570 mm / 22,44 tuumaa ja enintään 840 mm /
33,07 tuumaa. Huomioithan, että ajoneuvon mallin mukaan kuljetuslaatikko voi ylittää
katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa.

2 191 625
292,00 €1

G3* Kuljetuslaatikko Elegance Europe 370, mattamusta kohopainatus
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
1928 x 550 x 492 cm, 370 l, kaksoisavausominaisuus ja keskuslukitus, paino 12 kg, suurin
kuormauskapasiteetti 75 kg. Vakaa, aerodynaaminen muotoilu ja joka sään suojaus. Sopii
kaikkiin poikkitankoihin, joiden halkaisija on 33–90 mm / 1,3–3,55 tuumaa, vaadittu
poikkitankojen välinen etäisyys vähintään 570 mm / 22,44 tuumaa ja enintään 840 mm /
33,07 tuumaa. Huomioithan, että ajoneuvon mallin mukaan kuljetuslaatikko voi ylittää
katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa.

2 191 628
317,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Kuljetuslaatikko Elegance Europe 390, mattamusta kohopainatus
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
1950 x 738 x 360 cm, 390 l, kaksoisavausominaisuus ja keskuslukitus, paino 13 kg, suurin
kuormauskapasiteetti 75 kg. Vakaa, aerodynaaminen muotoilu ja joka sään suojaus. Sopii
kaikkiin poikkitankoihin, joiden halkaisija on 33–90 mm / 1,3–3,55 tuumaa, vaadittu
poikkitankojen välinen etäisyys vähintään 570 mm / 22,44 tuumaa ja enintään 840 mm /
33,07 tuumaa. Huomioithan, että ajoneuvon mallista riippuen kuljetuslaatikko voi ylittää
katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa.

2 191 632
306,00 €1

Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT Alpine, Titan Gloss
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 232 cm x 95 cm x 35 cm / 222 cm x 85 cm x 30 cm, tilavuus: 450 l, paino
n. 25 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg. Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet:
suunnittelussa optimoitu paras tilankäyttötehokkuus, aerodynamiikka ja ajoneuvosovitus.
Helppo kiinnittää erikoisleveän, esiasennetun PowerClick-pikakiinnitysjärjestelmän
ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi integroidusta
väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein. Helppo avata ja sulkea
kaikissa olosuhteissa hyvien ulkokahvojen ja kannen nostotukien ansiosta. SlideLock-
järjestelmä erillisillä lukitus- ja avaustoiminnoilla lukitsee kannen automaattisesti
paikoilleen ja ilmaisee, kun laatikko on suljettu kunnolla. Molemminpuolinen avautuminen
mahdollistaa helpon pääsyn koko laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin.
Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua
takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 271
691,00 €1

Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT L, mattamusta
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 190 cm x 84 cm x 46 cm / 177 cm x 73 cm x 41 cm, tilavuus: 450 l,
korkeus taakkatelineestä: n. 43 cm, paino: n.18,7 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg.
Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet: helppo kiinnittää PowerClick-
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi
integroidusta väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein.
LockKnobin ansiosta mukava avata ja sulkea, estää samalla Thule®* Comfort Keyn
vaurioitumisen. Molemminpuolinen avautuminen mahdollistaa helpon pääsyn koko
laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin. Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen
kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 267
655,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT M, mattamusta
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm / 162 cm x 71 cm x 40 cm, tilavuus: 400 l,
korkeus taakkatelineestä: n. 42 cm, paino: n.16,4 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg.
Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet: helppo kiinnittää PowerClick-
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi
integroidusta väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein.
LockKnobin ansiosta mukava avata ja sulkea, estää samalla Thule®* Comfort Keyn
vaurioitumisen. Molemminpuolinen avautuminen mahdollistaa helpon pääsyn koko
laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin. Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen
kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 265
596,00 €1

Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT S, mattamusta
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm / 127 cm x 78 cm x 34 cm, tilavuus: 300 l,
korkeus taakkatelineestä: n. 39 cm, paino: n. 14,3 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg.
Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet: helppo kiinnittää PowerClick-
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi
integroidusta väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein.
LockKnobin ansiosta mukava avata ja sulkea, estää samalla Thule®* Comfort Keyn
vaurioitumisen. Molemminpuolinen avautuminen mahdollistaa helpon pääsyn koko
laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin. Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen
kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 262
484,00 €1

Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT Sport, Aeroskin mattamusta
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm / 179 cm x 52 cm x 37 cm, tilavuus: 300 l,
korkeus taakkatelineestä: n. 40 cm, paino: n.14,7 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg.
Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet: helppo kiinnittää PowerClick-
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi
integroidusta väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein.
LockKnobin ansiosta mukava avata ja sulkea, estää samalla Thule®* Comfort Keyn
vaurioitumisen. Molemminpuolinen avautuminen mahdollistaa helpon pääsyn koko
laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin. Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen
kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 260
536,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Kuljetuslaatikko FORCE XT XL, Aeroskin mattamusta
Paranna Fordisi kuormauskapasiteettia helposti. Kestävät Thule®+-kuljetuslaatikot on
suunniteltu kantamaan erilaisia kuormia sekä suojaamaan ne säältä ja varkailta. Tarkasti
suunnitellun aerodynamiikan ansiosta sinun ei tarvitse olla huolissasi
polttoaineenkulutuksen ja melun lisääntymisestä. Tyylikäs ulkoasu ja monipuoliset
kokovaihtoehdot sopivat täydellisesti Fordiisi.
Mitat (ulko/sisä): 210 cm x 86 cm x 44 cm / 197 cm x 75 cm x 39 cm, tilavuus: 500 l,
korkeus taakkatelineestä: n. 41 cm, paino: n. 21,3 kg, suurin sallittu kuorma: 75 kg.
Keskuslukituksella. Tärkeimmät ominaisuudet: helppo kiinnittää PowerClick-
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta. Nopean ja turvallisen kiinnittämisen varmistamiseksi
integroidusta väännönilmaisimesta kuuluu klikkaus, kun se on kiinnitetty oikein.
LockKnobin ansiosta mukava avata ja sulkea, estää samalla Thule®* Comfort Keyn
vaurioitumisen. Molemminpuolinen avautuminen mahdollistaa helpon pääsyn koko
laatikkoon ajoneuvon molemmilta puolin. Huomaathan, että ajoneuvon mallista riippuen
kuljetuslaatikko voi ylittää katon ja osua takaluukkuun sitä avattaessa

2 430 269
745,00 €1

Thule®* Polkupyöräteline katolle Expert 298
Tällä helposti asennettavalla kattotelineellä kuljetat polkupyörän minne tahansa.
Kätevä polkupyöräteline, itsesäätyvä rungon kiinnitys, soveltuu enintään halkaisijaltaan
100 mm:n pyörärungoille (soikea 80 x 100 mm, pyöreä 22–80 mm), kaikkiin käytössä
oleviin kattotelineprofiileihin, paino 4,2 kg, suurin sallittu kuorma 20 kg. Lisäturvallisuuden
vuoksi teline on myös lukittava.

2 143 360
192,00 €1

Thule®* Polkupyöräteline katolle FreeRide 532
Tällä helposti asennettavalla kattotelineellä kuljetat polkupyörän minne tahansa.
Helppokäyttöinen, pystysuoraan katolle asennettava, yhden pyörän polkupyöräteline.
Valmistettu kevyestä alumiinista. Helppo kiinnitys pyörään vakaalla pehmeällä
pehmustetulla runkopidikkeellä ja pikalukitus hihnoilla. Pyörä voidaan lukita tukevasti
alustaan ja teline autoosi. Sopii kaikkiin polkupyörän runkoihin halkaisijaltaan 80 mm
(soikea 65 × 80 mm, pyöreä 22–70 mm), paino 3,5 kg, enimmäiskuormituskyky 17 kg.
Yhteensopiva kaikkien kattotelineiden profiilien kanssa.

1 746 077
107,00 €1

Thule®* Suksi- ja lumilautateline SnowPack 7326
Täydellinen kuljetusratkaisu talviurheiluvarusteille. Suksitelineeseen sopii valintasi
mukaan helposti jopa 8 suksiparia tai 6 lumilautaa.
Tarkoitettu kuudelle parille suksia tai neljälle lumilaudalle. Voidaan lukita
suksiin/lumilautoihin ja taakkatelineeseen, lastausleveys 75 cm, yhdysrakenteinen
pystyjousijärjestelmä mahdollistaa korkeussäädön. Sukset ja lumilaudat kiinnitetään
tukevasti erittäin pehmeillä kumivarsilla, jotka puristavat pintoja naarmuttamatta ja ovat
helppo avata ja sulkea suurella painonapilla käsineitä käytettäessä. Mukana tulevien
jatkokiinnitysjalkojen avulla teline asettuu korkeammalle, jolloin katon ja telineen väliin jää
tilaa suksille, joissa on korkeat siteet. Soveltuu kaikille käytettäville taakkatelineprofiileille,
paino 4,8 kg.

2 117 636
287,00 €1

Thule®* Suksi- ja lumilautateline SnowPack Extender 7325
Täydellinen kuljetusratkaisu talviurheiluvarusteille. Suksitelineeseen sopii valintasi
mukaan helposti jopa 8 suksiparia tai 6 lumilautaa.
Viidelle suksiparille tai kahdelle lumilaudalle. Aerodynaaminen muotoilu ulosliuku-
toiminnolla helppoon lastaamiseen ja purkamiseen. Suunniteltu kuljettamaan
kaikentyyppiset sukset ja lumilaudat. Ultrapehmeä kumi tarttuu naarmuttamatta suksien
ja lautojen pintaan. Helppo avata ja sulkea hanskat kädessä suuren painonapin ansiosta.
Lastausleveys on 62,5 cm. Lukitsee lastin ja lukittuu kattotelineisiin. Telineen nostopalat,
joilla estetään korkeiden siteiden osumista ajoneuvon kattoon, sisältyvät pakettiin. Paino
4,8 kg.

2 318 742
341,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.

06 FORD BRONCO 11/2022 - Status: 15.02.2023



KULJETUSJÄRJESTELMÄT
TAKAOSAN KULJETUSJÄRJESTELMÄT

RRP

G3* Kuljetuslaatikko GP, vetokoukkuun asennettava
Italialaiseen tyyliin suunniteltu vetokoukkuun asennettava kuljetuslaatikko antaa
ajoneuvoosi lisää kuormaustilaa. Tuotteeseen sisältyy maalattu teräsristikko ja
kiinnityssarja. Sopii käytettäväksi kuljetuslaatikkotelineen kanssa (saatavana erikseen).

2 559 660
522,00 €1

G3* Kuljetuslaatikkoteline vetokoukkuun asennettava
Vetokoukkuun asennettava kuljetuslaatikkoteline, suunniteltu erityisesti G3-tyyppiselle
kuljetuslaatikolle (saatavana erikseen).

2 559 650
486,00 €1

Uebler* Kuljetuspussi Uebler-takapyörätelineelle I21
Kuljetuspussi mahdollistaa helpon käsittelyn ja säilytyksen. Se on käytännöllinen ja
järkevä lisävaruste Uebler-pyörätelineeseen.
Taakse asennettavan polkupyörätelineen siistiä säilytystä ja suojausta varten

2 474 447
75,00 €1

Uebler* Kuljetuspussi Uebler-takapyörätelineelle I31
Kuljetuspussi mahdollistaa helpon käsittelyn ja säilytyksen. Se on käytännöllinen ja
järkevä lisävaruste Uebler-pyörätelineeseen.
Taakse asennettavan polkupyörätelineen siistiä säilytystä ja suojausta varten

2 474 452
86,00 €1

Mottez* Lumilauta- ja suksiteline vetokoukkuun asennettava
Hinauskoukkuun kiinnitettävä Ski & Snowboard Carrier -teline on kokoontaitettava,
helppokäyttöinen ja suunniteltu kuljettamaan talviurheiluvarusteesi turvallisesti perille –
ei muuta kuin tavarat autoon ja suunta kohti rinteitä!
6 suksiparille tai 4 suksiparille ja 1 lumilaudalle tai 2 suksiparille ja 2 lumilaudalle. Teline
kiinnitetään pikakiinnitysjärjestelmällä vetokuulaan ilman työkaluja. Sukset ja lumilaudat
voidaan lukita telineeseen ja teline voidaan lukita vetokuulaan.

2 483 279
350,00 €1

Thule®* Polkupyöräteline taakse Coach 274, kahdelle pyörälle, kallistettava ja
taitettava
Laaja valikoima laadukkaita pyöränkuljetustelineitä varmistaa, että voit kuljettaa pyöräsi
turvallisesti ja helposti.
Thulen® pienimmän ja kevyimmän telineen käytännöllinen kallistuspoljin mahdollistaa
helpon pääsyn tavaratilaan silloinkin, kun telineessä on polkupyöriä. Patentoitu
taittojärjestelmä on erittäin pienikokoinen ja sopii säilytettäväksi useimpiin tavaratiloihin.
Fiksu ja kevyt rakenne, laajennettavat kiskot pidemmän akselivälin polkupyörille,
varkaudenesto ja irrotettavat pyöränrungon pidikkeet vaivattomaan pyörien
kiinnittämiseen. Yhdellä kädellä säädettävä liitin mahdollistaa helpon asennuksen
vetokoukkuun. Pyörien pidikevarsi sopii halkaisijaltaan 22–80 mm:n rungoille. Telineen voi
lukita vetokoukkuun, minkä lisäksi polkupyörät voi lukita telineeseen. Enintään 46 kg:n
kantavuus, 25 kg kullekin pyörälle, paino noin 14,2 kg, mukana 13-napainen sovitin. Koko:
106 x 60 x 27 cm. Huomaa: Bruttopaino asennettuna vetokoukkuun (tuotteen ja kuorman
yhteispaino) ei saa ylittää sallittua aisapainoa. Ole varovainen kallistaessasi telinettä
silloin, kun siihen on kiinnitetty pyöriä. Ulostyöntyvät osat, kuten ohjaustanko, voivat
koskettaa maata ja vaurioitua. Huolehdi turvallisuudesta

2 353 442
670,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Polkupyöräteline taakse F14, yhdelle pyörälle
Laaja valikoima laadukkaita pyöränkuljetustelineitä varmistaa, että voit kuljettaa pyöräsi
turvallisesti ja helposti.
Hyvin pieni ja kevyt vetokoukkuun asennettava pyöräteline yhdelle pyörälle. Pyörärungon
pidikkeeseen sopii halkaisijaltaan enimmillään 75 mm:n pyöreä ja 75 x 45 mm:n soikea
runko. Patentoidun taittojärjestelmän ansiosta takavalot, polkupyöräpidikkeet ja
tukikehys voidaan helposti taittaa kokonaan. Telineen voi lukita vetokoukkuun ja
polkupyörät voi lukita telineeseen. Kuormauskapasiteetti on 30 kg, sopii myös
sähköpyörälle. Telineen paino 9.9 kg, sisältää 13-nastaisen sovittimen. Koko: 1180 x 570 x
380 mm, koko taitettuna: 610 x 200 x 500 mm. Pystykuorma enintään 30 kg vetokoukun
75 kg:n kuormasta ja D-arvo 6,7 kN, 33 kg vetokoukun 75 kg:n kuormalla ja D-arvo 5,3 kN,
30 kg vetokoukun 50 kg:n kuormasta ja D-arvo 5,3 kN. Polkupyörän pyörien napojen
enimmäisetäisyys: 1300 mm. Huom.! Bruttopaino asennettuna vetokoukkuun (tuotteen ja
kuorman yhteispaino) ei saa ylittää sallittua aisapainoa.

2 474 454
431,00 €1

Uebler* Polkupyöräteline taakse F24, kahdelle pyörälle
Laaja valikoima laadukkaita pyöränkuljetustelineitä varmistaa, että voit kuljettaa pyöräsi
turvallisesti ja helposti.
Hyvin pieni ja kevyt vetokoukkuun asennettava pyöräteline kahdelle pyörälle. Pyörärungon
pidikkeeseen sopii halkaisijaltaan enimmillään 75 mm:n pyöreä ja 75 x 45 mm:n soikea
runko. Patentoidun taittojärjestelmän ansiosta takavalot, polkupyöräpidikkeet ja
tukikehys voidaan helposti taittaa kokonaan. Telineen voi lukita vetokoukkuun ja
polkupyörät voi lukita telineeseen. Kunkin pyörän kuormauskapasiteetti on 30 kg, sopii
myös sähköpyörille. Telineen paino 12 kg, sisältää 13-nastaisen sovittimen. Koko: 1180 x
670 x 560 mm, koko taitettuna: 610 x 200 x 600 mm. Pystykuorma enintään 60 kg
vetokoukun 75 kg:n kuormasta ja D-arvo 6,7 kN, 38 kg vetokoukun 75 kg:n kuormalla ja D-
arvo 5,3 kN, 38 kg vetokoukun 50 kg:n kuormasta ja D-arvo 5,3 kN. Polkupyörän pyörien
napojen enimmäisetäisyys: 1300 mm. Huom.! Bruttopaino asennettuna vetokoukkuun
(tuotteen ja kuorman yhteispaino) ei saa ylittää sallittua aisapainoa

2 474 456
553,00 €1

Uebler* Polkupyöräteline taakse I21, 2 pyörälle, 60° kallistuva
Laaja valikoima laadukkaita pyöränkuljetustelineitä varmistaa, että voit kuljettaa pyöräsi
turvallisesti ja helposti.
Pieni ja kevyt vetokoukkuun kiinnitettävä polkupyöräteline kahdelle polkupyörälle.
Näppärä kallistuspoljin mahdollistaa helpon pääsyn tavaratilaan silloinkin, kun telineessä
on polkupyöriä. Telineessä on uusi vivuton iQ-kiinnitin, mikä helpottaa telineen käsittelyä
entisestään. Telineen pyörävarsi soveltuu halkaisijakooltaan enintään 75 mm:n pyöreille
ja 75 x 45 mm:n soikeille polkupyörän runkoputkille. Patentoidun taittojärjestelmän
ansiosta takavalot, polkupyöräpidikkeet ja tukikehys voidaan helposti taittaa kokonaan.
Telineen voi lukita vetokoukkuun ja polkupyörät voi lukita telineeseen. Kunkin pyörän
kuormauskapasiteetti on 30 kg, sopii myös sähköpyörille. Telineen paino n. 13 kg, sisältää
13-napaisen sovittimen. Koko: 118 x 69 x 56 cm, koko taitettuna: 61 x 20 x 60 cm.
Pystykuorma enintään 60 kg vetokoukun 75 kg:n kuormasta ja D-arvo 6,7 kN, 37 kg
vetokoukun 75 kg:n kuormasta ja D-arvo 6,7 kN, 37 kg vetokoukun 50 kg kuormasta ja D-
arvo 5,3 kN. Polkupyörän pyörän navan etäisyys max 1300mm. Huomaa: Bruttopaino
asennettuna vetokoukkuun (tuotteen ja kuorman yhteispaino) ei saa ylittää sallittua
nokan painorajaa.

2 241 803
755,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Polkupyöräteline taakse X21-S kahdelle pyörälle, 60°kallistuva
Laaja valikoima laadukkaita pyöränkuljetustelineitä varmistaa, että voit kuljettaa pyöräsi
turvallisesti ja helposti.
Hyvin pieni ja kevyt vetokoukkuun asennettava pyöräteline 2 pyörälle. Näppärä
kallistuspoljin mahdollistaa helpon pääsyn tavaratilaan pyörien ollessa telineessä. Sopii
enintään 75 mm:n pyöreille rungoille ja 75 x 45 mm:n soikeille rungoille. Patentoidun
taittojärjestelmän ansiosta takavalot, polkupyöräpidikkeet ja tukikehys voidaan taitaa
helposti ja täydellisesti sekunneissa. Teline on lukittavissa vetokoukkuun ja pyörät ovat
myös lukittavissa telineeseen, 30 kg:n kuormauskapasiteetti kullekin pyörälle, sopii myös
sähköpyörille. Paino noin 13,5 kg, sis. telineen takavaloille 13-napaisen liittimen
vetokoukun sähköpistokkeeseen. Koko: 77 x 119 x 64 mm, koko taitettuna: 24 x 63 x 64
mm. Pystysuuntainen kuorma: 36 kg D-arvo 5,3 kN, 60 kg D-arvo 6,7 kN. Polkupyörän
pyörän navan etäisyys max 1300mm. Huomaa: Bruttopaino (telineen ja pyörien
yhteispaino) ei saa ylittää vetokoukun suurinta sallittua pystykuormaa.

1 948 382
686,00 €1

KULJETUSJÄRJESTELMÄT
SISÄTILOJEN KULJETUSJÄRJESTELMÄT

RRP

4pets®* Caree ISOFIX-liitin Caree-kuljetuslaatikoille
Perheen lemmikin kuljetuksesta tuli juuri helpompaa ja turvallisempaa Caree ISOFIX
Attachment -kiinnittimen myötä.
Kiinnitä Caree-kuljetuslaatikko mukavasti ja joustavasti ajoneuvosi mihin tahansa ISOFIX-
kiinnikkeisiin. Kissojen ja pienempien koirien kuljetukseen joiden paino on enintään 8 kg.

2 461 044
57,00 €1

4pets®* Caree- vaihdettava istuinsuojus “Cool Grey” -väriselle Caree-
kuljetushäkeille
Tarjoa perheen lemmikille lokoisat oltavat korkealaatuisella ja irrotettavalla Caree
Replacement Seat Cushion -istuintyynyllä.
Onko alkuperäinen istuin vaurioitunut tai perusteellisen puhdistuksen tarpeessa? Vaihda
se vain uuteen ja pysy liikkeellä lemmikkisi kanssa.

2 461 207
50,00 €1

4pets®* Caree- vaihdettava istuinsuojus “Smoked Pearl” -väriselle Caree-
kuljetushäkille
Tarjoa perheen lemmikille lokoisat oltavat korkealaatuisella ja irrotettavalla Caree
Replacement Seat Cushion -istuintyynyllä.
Onko alkuperäinen istuin vaurioitunut tai perusteellisen puhdistuksen tarpeessa? Vaihda
se vain uuteen ja pysy liikkeellä lemmikkisi kanssa.

2 461 209
50,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree-kuljetuslaatikko kissojen ja koirien turvalliseen matkustukseen, mille
tahansa istuimelle asennettava, Cool Grey -väri
Mukavuutta matkustukseen! Caree Transport Box -kuljetuslaatikko pitää uskollisen
ystäväsi turvassa niin edessä kuin takanakin koko matkan ajan.
Innovatiivinen ja turvallinen kuljetusratkaisu enintään 8 kiloa painaville kissoille ja pienille
koirille. Suunniteltu erityisesti sopimaan täydellisesti auton mihin tahansa istuimeen ja
lemmikkisi mukavaa matkakokemusta varten. Kauniisti muotoiltu ja valmistettu
kestävistä, korkealaatuisista materiaaleista. Voidaan kiinnittää istuimeen helposti ja
turvallisesti joko turvavyöllä tai lisävarusteena saatavalla ISOFIX-pikakiinnittimellä.
Täyttää viimeisimmät ja korkeimmat turvallisuusvaatimukset, ja on altistettu tiukimmille
testeille TÜV Südin virallisessa testi-instituutissa Saksassa, mukaan lukien
törmäystesteille ja materiaalien myrkyllisyystesteille. Tärkeimmät ominaisuudet: “Pull &
Klick”- yksikätinen ovilukitus laatikon avaukseen ja sulkemiseen, muokattavan
takaosansa ansiosta täydellinen soveltuvuus kaikille auton istuimille, etu- ja takakahvat
laatikon helppoa käsittelyä varten, irroitettava kaksiosainen sisäpehmuste –
pesunkestävä 40 °C:ssa, saranoitu etupehmuste suojelemaan iskuilta ja yksityisyyttä,
“Fixlock” -pikakiinnitysvyön opas, ISOFIX-yhteensopiva. Väriltään yhteensopivat
vaihdettavat istuinsuojukset saatavana lisävarusteena.
Huom! Jos käytetään etupenkillä, matkustajan turvatyynyn tulee olla poiskytketty.

2 460 886
371,00 €1

Sateenvarjopidike
Tämän hyödyllisen lisävarusteen ansiosta sateenvarjosi on aina juuri oikeassa paikassa.
Kätevä sateenvarjojen säilytys, kiinnitä kotelo ruuvein tai Velcro®-nauhalla minne
tahansa missä on tilaa

1 524 823
41,00 €1

KULJETUSJÄRJESTELMÄT
TAVARATILAN VARUSTEET

RRP

Kokoontaitettava kuljetuslaatikko musta kangas, valkoinen Ford-ovaali molemmin
puolin
Tämä näppärä taitettava kuljetuslaatikko estää laatikossa olevia esineitä pyörimästä
ympäriinsä ja pitää tavarat turvassa, järjestyksessä ja siistinä yhdessä paikassa.
Käytännöllinen säilytysratkaisu ajoneuvon tavaratilaan. Helppo taittaa kokoon, kun ei
käytetä. Mitat: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
31,00 €1

Taitettava järjestäjälaatikko musta kangas, valkoinen Ford-ovaali molemmin puolin
Ei enää kynän tai puhelimen latauskaapelin etsimistä – pidä tärkeät henkilökohtaiset
tavarasi järjestyksessä ja käden ulottuvilla taitettavassa lokerikossa.
Kätevä säilytysratkaisu, joka kiinnitetään etumatkustajan istuimeen tai takaistuinriville.
Turvavyön lukitustoiminto takaa turvallisen ja varman kiinnityksen matkan ajaksi. Helppo
taittaa kokoon, kun sitä ei käytetä. Mitat: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825
40,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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AUTON SUOJAUS
ULKOINEN SUOJAUS

RRP

Bimini-aurinkosuoja ajoneuvon katolle pehmeää verkkomateriaalia, musta
Ajoneuvon katolle asennettava Bimini-aurinkosuoja tarjoaa miellyttävää suojaa
porottavalta keskipäivän auringolta kesäpäivien avokattoajeluille.

Pehmeästä verkkomateriaalista valmistettu aurinkosuoja suojaa matkustajia porottavalta
auringolta, kun ajoneuvon katto on avattu.

• Aurinkosuojan asentaminen on helppoa: yhtään ruuvia ei tarvitse porata, vaan suojan
saa asetettua paikoilleen muutamassa minuutissa j-koukkujen ja tarranauhojen avulla
• Suoja on suunniteltu siten, ettei se haittaa auton turvajärjestelmien toimintaa (ml.
sivuturvatyynyt)
• Ei estä ilmavirtausta ja suodattaa autoon kohdistuvaa auringonvaloa
• Suunniteltu yhteensopivaksi alkuperäisten kattorakenteiden kanssa
• UV-kestävä, ehkäisee homeen muodostumista

5-oviset mallit

5 850 175
823,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M2700, ultraäänisuojalla
Säteilee voimakkaita ultraääniaaltoja 360°:n säteelle. Säteilee jaksottaisia puhtaita
ultraääniaaltoja, joihin ei liity tottumisvaikutusta, 110 dB:n äänenpaineen taajuus 22 kHz.
Vedenpitävyyden ansiosta voidaan asentaa moottoritilan alaosaan suuremman tehon
aikaansaamiseksi.

2 033 207
102,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M4700, yhdistelmälaite
Yhdistää sähköiskutoiminnallisuuden ja ultraääniaaltosäteilyn. Sisältää kuusi
ruostumattomasta teräksestä valmistettua korkeajännitteistä pohjakosketinta, jotka
asennetaan joustavasti moottoritilaan. Virrankulutus enintään 7 mA, säteilee jaksottaisia
puhtaita ultraääniaaltoja, joten niillä ei ole tottumisvaikutusta, 115 dB:n äänenpaineen
taajuus 22,5 kHz, säteilykulma 360°, täysin (100 %) vesitiivis kaiutinrunko ja
komponenttien suojausluokka IP65. Huomaa: sähköiskut ovat juuri riittävän suuria
hätistämään näädät tiehensä, mutta ne eivät vahingoita eläintä!

2 033 208
211,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M4700B, yhdistelmälaite
Yhdistää sähköiskutoiminnallisuuden ja ultraääniaaltosäteilyn. Sisältää kuusi
korkeajännitteistä monikosketusanturia, jotka asennetaan joustavasti moottoritilaan.
Anturit koskettavat turkkia, tassuja ja kuonoa, mikä kasvattaa tehokasta vaikutuspintaa.
Virrankulutus enintään 5,5 mA, säteilee jaksottaisia puhtaita ultraääniaaltoja, joihin ei liity
tottumisvaikutusta, 105 dB:n äänenpaineen taajuus 22,5 kHz, säteilykulma 360°, täysin
(100 %) vesitiivis kaiutinrunko ja komponenttien suojausluokka IP65. Soveltuu suurempiin
moottoritiloihin. Huomaa: sähköiskut ovat juuri riittävän suuria hätistämään eläimet
tiehensä, mutta ne eivät vahingoita eläintä!

2 046 845
255,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Näädänkarkotin M5700N, yhdistelmälaite
Korkeatasoinen ratkaisu tarjoaa tehokkaan karkotuksen kolmella eri tavalla. Yhdistää
sähköiskutoiminnallisuuden, ultraääniaaltosäteilyn ja välkkyvän LED-valon. Sisältää kuusi
vesitiiviisti koteloitua satelliittikaiutinta, joissa on metallikalvot. Kaiuttimet säteilevät
voimakkaita jaksottaisia puhtaita ultraääniaaltoja 180°:n kulmassa ja latautuvat noin
200–300 V:n korkeajännitteellä. Samalla lähetetään lisäksi vilkkuvaa valoa. Virrankulutus
enintään 10 mA, 105 dB:n äänenpaineen taajuus 22 kHz, täysin (100 %) vesitiivis
kaiutinrunko ja komponenttien suojausluokka IP65. Huomaa: sähköiskut ovat juuri
riittävän suuria hätistämään eläimet tiehensä, mutta ne eivät vahingoita eläintä!

2 033 209
281,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M8700, ultraäänisuojaus, paristotoiminen
Säteilee voimakkaita ultraääniaaltoja. Toimii auton akusta erillisenä ja voidaan käyttää
suojaamaan esimerkiksi autoja ja asuntoautoja, joiden akun virransyöttö on poistettu
käytöstä. Soveltuu myös ullakoille ja ulkotiloihin pitämään eläimet loitolla alueeltasi.
Virrankulutus noin 0,33 mA, säteilee jaksottaisia puhtaita ultraääniaaltoja,  joten niillä ei
ole tottumisvaikutusta, 105 dB:n äänenpaineen taajuus 23 kHz, säteilyetäisyys 6 m /
säteilykulma 180°, täysin (100 %) vesitiivis kaiutinrunko. Komponenttien suojausluokka
IP65

2 033 210
97,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M9300, sähköiskusuojauksella
Sähköiskutoiminto kuuden korkeajännitteisen moottoritilaan asennettavan
monikosketusanturin avulla. Anturit koskettavat turkkia, tassuja ja kuonoa, mikä
kasvattaa tehokasta vaikutuspintaa. Konepellin turvakytkin saatavana erikseen. Huomaa:
sähköiskut ovat juuri riittävän suuria hätistämään eläimet tiehensä, mutta eivät vahingoita
niitä !

2 540 999
242,00 €1

K&K* Näädänkarkotin M9700, yhdistelmälaite
Yhdistää sähköiskutoiminnallisuuden ja ultraääniaaltosäteilyn. Sisältää kuusi
korkeajännitteistä monikosketusanturia, jotka asennetaan moottoritilaan. Anturit
koskettavat turkkia, tassuja ja kuonoa, mikä kasvattaa tehokasta vaikutuspintaa. Kaiutin
lähettää sykähtelevää sini-ultraääntä 110 dB:n äänenpaineella ja 22,5 KHz:n taajuudella
360 ° ympärilleen ja eläimet eivät totu ääneen. Sisältää konepellin turvakytkimen.
Huomaa: sähköiskut ovat juuri riittävän suuria hätistämään eläimet tiehensä, mutta eivät
vahingoita niitä !

2 541 005
307,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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TURVALLISUUS
TIEPALVELU

RRP

Ensiapulaukku
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Ensiapupakkaus täyttää uusimmat
eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset.
231 x 152 x 83 mm. Sisältää varoituskolmion ja huomioliivin. Vastaa viimeisimpien DIN
13164-2014-, E27 R- ja EN ISO 20471 -standardien vaatimuksia.

2 431 452
32,00 €1

Life Safety Products* Hätävasara automaattinen
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Hätävasara täyttää uusimmat
Euroopan lainsäädäntövaatimukset.
Automaattinen hätävasara. Sis. pidikkeen, jonka avulla vasara saadaan kiinnitettyä
paikoilleen tukevasti ja turvallisesti. Rikkoo lasin välittömästi. Kädensija on varustettu
turvavyöleikkurilla. Harmaa luistamaton kahva.

2 471 504
18,00 €1

Life Safety Products* Ikkunanpuhdistin teleskooppivarrella
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Hätävasara täyttää uusimmat
Euroopan lainsäädäntövaatimukset.
Tämän kaikkiin vuodenaikoihin sopivan ikkunanpuhdistimen avulla saat jään, lumen,
veden ja lian pois autosi ikkunoista.

2 471 674
18,00 €1

Kalff* Premium-turvapaketti Nano ”Duo”
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Premium-turvallisuuspaketti täyttää
uusimmat Euroopan lainsäädäntövaatimukset.
Laajennettu ensiapupakkaus pehmeässä laukussa, lisävarusteena varoituskolmio. Pienen
kokonsa ansiosta yksi markkinoiden tilaa säästävimmistä ratkaisuista. Taustan
tarranauhojen ansiosta varma asennus paikalleen ja kaksilokeroinen järjestelmä, jossa
erillinen lokero varoituskolmiolle. Mukaan tulee ensiapuesite, jossa on tärkeitä ja
käytännöllisiä ohjeita. Tiedot ja sisällysluettelo englanniksi, espanjaksi, hollanniksi,
italiaksi, portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi. Sisältö noudattaa uusinta DIN-standardia ja
ECE R27 -standardia

2 332 712
17,00 €1

Kalff* Premium-turvapaketti Nano ”Trio”
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Premium-turvallisuuspaketti täyttää
uusimmat Euroopan lainsäädäntövaatimukset.
Laajennettu ensiapupakkaus pehmeässä laukussa, lisävarusteena keltainen turvaliivi ja
varoituskolmio. Pienen kokonsa ansiosta yksi markkinoiden tilaa säästävimmistä
ratkaisuista. Taustan tarranauhojen ansiosta varma asennus paikalleen ja kaksilokeroinen
järjestelmä, jossa erillinen lokero varoituskolmiolle. Mukaan tulee ensiapuesite, jossa on
tärkeitä ja käytännöllisiä ohjeita. Tiedot ja sisällysluettelo englanniksi, espanjaksi,
hollanniksi, italiaksi, portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi. 225 x 190 x 65 mm, sisältö
noudattaa uusimpia DIN-standardeja sekä ECE R27- ja EN ISO 20471 -standardeja

2 332 709
19,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Premium-turvapaketti Vakio ”Duo”
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus hätätilanteessa. Premium-turvallisuuspaketti täyttää
uusimmat Euroopan lainsäädäntövaatimukset.
Laajennettu ensiapupakkaus pehmeässä laukussa, lisävarusteena varoituskolmio.
Taustan tarranauhojen ansiosta varma asennus paikalleen, tuotteessa steriili sisätasku.
Mukaan tulee ensiapuesite, jossa on tärkeitä ja käytännöllisiä ohjeita. 440 x 120 x 60 mm,
sisältö noudattaa uusinta DIN-standardia 13164

2 332 723
15,00 €1

Kalff* Turvaliivi keltainen
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus auton rikkoutuessa tai onnettomuuksissa. Kaikki
tuotteet täyttävät uusimmat eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset. Kaikki Ford-autot
sisältävät kiinnikkeet, joissa hätävarusteita voi säilyttää turvallisesti mutta kuitenkin
käsien ulottuvilla, kun niitä ei käytetä. Fordin varoituskolmiot ja ensiapupakkaukset on
valittu erityisesti sopimaan näihin kiinnikkeisiin.
Yksi koko. Heijastinraidat parantavat näkyvyyttä

1 871 128
4,00 €1

Life Safety Products* Turvaliivi keltainen
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus auton rikkoutuessa tai onnettomuuksissa. Kaikki
tuotteet täyttävät uusimmat eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset. Kaikki Ford-autot
sisältävät kiinnikkeet, joissa hätävarusteita voi säilyttää turvallisesti mutta kuitenkin
käsien ulottuvilla, kun niitä ei käytetä. Fordin varoituskolmiot ja ensiapupakkaukset on
valittu erityisesti sopimaan näihin kiinnikkeisiin.
Yksi koko. Heijastinraidat parantavat näkyvyyttä. Taitettuna liivi on erittäin litteä.
Suunniteltu säilytettäväksi lattiamaton alla, mikä vuoksi liivi on varustettu
tarrakiinnityksellä.

2 471 506
7,00 €1

Kalff* Turvaliivi oranssi
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus auton rikkoutuessa tai onnettomuuksissa. Kaikki
tuotteet täyttävät uusimmat eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset. Kaikki Ford-autot
sisältävät kiinnikkeet, joissa hätävarusteita voi säilyttää turvallisesti mutta kuitenkin
käsien ulottuvilla, kun niitä ei käytetä. Fordin varoituskolmiot ja ensiapupakkaukset on
valittu erityisesti sopimaan näihin kiinnikkeisiin.
Yksi koko, heijastavat raidat parantavat näkyvyyttä

1 882 039
4,00 €1

Kalff* Varoituskolmio Nano, punaisessa laatikossa
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus auton rikkoutuessa tai onnettomuuksissa. Kaikki
tuotteet täyttävät uusimmat eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset. Kaikki Ford-autot
sisältävät kiinnikkeet, joissa hätävarusteita voi säilyttää turvallisesti mutta kuitenkin
käsien ulottuvilla, kun niitä ei käytetä. Fordin varoituskolmiot ja ensiapupakkaukset on
valittu erityisesti sopimaan näihin kiinnikkeisiin.
Pienen kokonsa ansiosta yksi markkinoiden tilaa säästävimmistä varoituskolmioista.
Toimitetaan kovassa kotelossa, helppo ja nopea koota vakaasti tien sivuun. 220 x 65 x 50
mm, suunniteltu ECE-standardien vaatimusten mukaisesti

2 332 717
9,00 €1

Kalff* Varoituskolmio punaisessa laatikossa
Ford-hätävarusteiden tarkoituksena on taata Fordin kuljettajille ja matkustajille
mahdollisimman hyvä turvallisuus auton rikkoutuessa tai onnettomuuksissa. Kaikki
tuotteet täyttävät uusimmat eurooppalaiset lainsäädäntövaatimukset. Kaikki Ford-autot
sisältävät kiinnikkeet, joissa hätävarusteita voi säilyttää turvallisesti mutta kuitenkin
käsien ulottuvilla, kun niitä ei käytetä. Fordin varoituskolmiot ja ensiapupakkaukset on
valittu erityisesti sopimaan näihin kiinnikkeisiin.

1 460 220
8,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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MUKAVUUS
MUKAVUUSTUOTTEET

RRP

NEXTBASE* Kojelautakamera 380GWX, etu- ja takaosan kojelautakamera
Nauhoittaa videokuvaa, joka voi auttaa tieliikenneonnettomuuksien selvittämisessä.
Älykkäät, huomaamattomat ja GPS-toiminnolla varustetut kamerat voidaan asentaa
tuulilasiin ja takalasiin. Etukamera on kytketty takakameraan 6,5 m:n kaapelilla.
Molemmat kamerat saavat virran virtajohdosta, joka kytketään tupakansytyttimen
pistorasiaan, jolloin kameroiden tallennus alkaa automaattisesti, kun auton virta
kytketään päälle. Sarja sisältää: etukameran ja kiinnikkeen, takakameran, 6,5 m:n
liitäntäkaapelin, virtajohdon, USB-kaapelin, akun, 32 Gt:n Micro SD -kortin, turvapaketin,
pika-aloitusoppaan, ikkuna-tarrat ja ohjelmistolevyn, jossa on myös ohjekirja.

2 534 404
440,00 €1

Garmin®* Kojelautakamera Kojelautakamera 66 W
Nauhoittaa videokuvaa, joka voi auttaa tieliikenneonnettomuuksien selvittämisessä.
Kompakti ja huomaamaton GPS/GALILEO-yhteensopiva kamera, jossa on kahden
tuuman LCD-näyttö sekä erittäin laaja katselukulma. Kiinnitetään tuulilasiin. Kuvaa
jatkuvasti, ja tallentaa videomateriaalia automaattisesti mahdollisessa
onnettomuustilanteessa. Aloittaa kuvaamisen automaattisesti, kun laite kytketään
virtalähteeseen. Settiin kuuluu magneettinen pidike, kaksois-USB-virta-adapteri
tupakansytyttimeen, 4 m:n ja 1,5 m:n USB-johdot ja käyttöohjekirja. Huom.! Garmin®-
laitteen käyttöä koskevat Garminin ehdot sekä kuljettajan tarkkaavaisuutta edistäviin
toimintoihin liittyvät käyttörajoitteet. Lisätietoja on saatavilla Garmin®in verkkosivuilta.

2 489 135
262,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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VIIHDE- JA TIETOJÄRJESTELMÄT
AUDIO

RRP

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Täydennä äänentoistoa tehokkaalla, mutta silti pienikokoisella Pioneer+-subwooferilla,
niin voit nauttia syvistä bassoäänistä. Pienen kokonsa ansiosta subwoofer voidaan
asentaa jopa etumatkustajan istuimen alle – suorituskyvystä tinkimättä.
Kompakti ja tehokas aktiivinen subwoofer-järjestelmä, jossa sisäänrakennettu 150 W:n
MOSFET-vahvistin. Erittäin ohuen muotoilunsa ansiosta voidaan asentaa jopa penkin alle.
Ainutlaatuinen vaaka-pystysiirtotekniikka (HVT) tuottaa pystyvärinää vaakatasoisella
voimalla, luoden selkeää ja laaja-alaista bassoääntä. Tuotetiedot: Enimmäissyöttövirta
150 W, nimellissyöttövirta 50 W. Rungon mitat: 340 mm x 60 mm x 250 mm (l x k x s).

2 409 070
283,00 €2

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Täydennä äänentoistoa tehokkaalla, mutta silti pienikokoisella Pioneer+-subwooferilla,
niin voit nauttia syvistä bassoäänistä. Pienen kokonsa ansiosta subwoofer voidaan
asentaa jopa etumatkustajan istuimen alle – suorituskyvystä tinkimättä.
Kompakti ja tehokas aktiivinen subwoofer, ultralitteän muotoilun vuoksi voidaan asentaa
jopa istuimena alle. Sisäänrakennettuna maks. 160 W:n vahvistin ja digitaalinen
bassonsäätö syville ja dynaamisille bassotiloille. 20 cm:n alumiini-woofer, 50 W
nimellissyöttöteho. Helppo asentaa. Mitat 280 x 70 x 200 mm, paino 3,5 kg. Ei sovellu
yhdessä sähkötoimisen istuimen säädön kanssa, kun asennetaan istuimen alle.
Subwoofer voidaan asentaa kaikkiin autoihin pikaliittimellä tai kaiutinkaapelilla. Joissain
tapauksissa voidaan vaatia lisäksi yleiskaiutinkaapeli (noin 0.5 m).

2 302 684
246,00 €2

VIIHDE- JA TIETOJÄRJESTELMÄT
MUUT VIIHDE/TIETOJÄRJ. TARVIKKEET

RRP

Dension* Autoteline älypuhelimille
Imukuppikiinnitys tuulilasiin tai kojetauluun (ei yhteensopiva A-pilarin viestintäkonsolin
kanssa). Tukee handsfree-puheluja, musiikin suoratoistoa ja latausta.
Monikäyttöinen teline, joka kiinnitetään tuulilasiin tai kojelautaan. Äänentoisto Ford-
audiojärjestelmän kautta. Telineessä sisäänrakennettu mikrofoni sekä AUX- ja FM audio-
liitennät. Puhelimen latausominaisuus auton 12V-pistokkeen kautta, sisältää AUX-
kaapelin. Sopii kaikkiin älypuhelimiin, joissa Micro-USB latausportti ja puhelimen leveys on
56 - 70 mm. Iphone 5 -puhelimen latausta varten tarvitaan Apple Lighting - Micro-USB
adapteri.

1 831 835
100,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* POWERMOUNT-järjestelmä
POWERMOUNT System ei tunne rajoja kun kyse on estetiikasta ja toiminnallisesta
suunnittelusta! Varmista mukavuutesi sijoittamalla matkapuhelimesi itsellesi
kätevimpään paikkaan.
Alkuperäinen Premium-tason älypuhelinpidike keskikonsoliin, keskimmäiseen konsoliin tai
mittaristoon taikka vaihtoehtoisesti A-pilariin. Yleismallinen helppokäyttöinen
älypuhelimen latausjärjestelmä, joka koostuu kiinnitysalustasta, joustavasta
pidikevarresta ja USB-lataustelineestä. Hyvillä säätömahdollisuuksilla varustettu
neliakselijärjestelmä varmistaa laitteen optimaalisen sijoittelun telineeseen. Sopii
saumattomasti mihin tahansa Fordin sisätiloihin nykyaikaisen muotoilunsa,
korkealaatuisten materiaaliensa ja useiden eri asentovaihtoehtojensa ansiosta.
Järjestelmän voi asentaa kiinnitysteipin avulla, minkä vuoksi sen pystyy vaihtamaan myös
toiseen autoon ja poistamaan ilman teippijäämiä. Myös pysyvä asennus ruuveilla on
mahdollinen. Erikseen saatavana on USB --> Lightning -sovitin iPhone®-puhelimien
lataamiseen (alkaen mallista iPhone® 5) ja Micro USB -liitin kaikille muille laitteille.
Hyväksynnät: CE, BIN/RECYCLING ja RoHS.

2 279 204
96,00 €1

Bury* POWERMOUNT-järjestelmä Lataussarja Qi
POWERMOUNT System ei tunne rajoja kun kyse on estetiikasta ja toiminnallisesta
suunnittelusta! Varmista mukavuutesi sijoittamalla matkapuhelimesi itsellesi
kätevimpään paikkaan.
Alkuperäinen premium-tason älypuhelinpidike keskikonsoliin, keskimmäiseen konsoliin,
mittaristoon tai vaihtoehtoisesti A-pilariin. Yleismallinen helppokäyttöinen älypuhelimen
latausjärjestelmä, joka koostuu kiinnitysalustasta, joustavasta pidikevarresta ja
langattomasta Qi-induktiivisesta USB-lataustelineestä Qi-yhteensopiville älypuhelimille.
Mukana on myös yksi USB-C-liitin kaapeliliitäntään, jota voidaan käyttää muihin kuin Qi-
yhteensopiviin puhelimiin. LED-latauksen tilan ilmaisin. Hyvillä säätömahdollisuuksilla
varustettu neliakselijärjestelmä varmistaa laitteen optimaalisen sijoittelun telineeseen.
Sopii saumattomasti mihin tahansa Fordin sisätiloihin nykyaikaisen muotoilunsa,
korkealaatuisten materiaaliensa ja useiden eri asentovaihtoehtojensa ansiosta.
Järjestelmän voi asentaa kiinnitysteipin avulla, minkä vuoksi sen pystyy vaihtamaan myös
toiseen autoon ja poistamaan ilman teippijäämiä. Myös pysyvä asennus ruuveilla on
mahdollinen. Erikseen saatavilla ovat USB --> Lightning -sovitin iPhone®-puhelimien
lataamiseen (alkaen mallista iPhone® 5) ja Micro-USB-liitin kaikille muille laitteille.
Puhelimen enimmäismitat: korkeus: yleismallinen, leveys: 60–90 mm, syvyys: 6–10 mm.
Käyttöjännite: 10–16 V, virrankulutus enintään: 2 A. Induktiivinen latausteho: 5 W,
latausjännite USB:n kautta: 5 V, latausvirta USB:n kautta: 3 A. Lämpötila-alue: –20 °C ...
+70 °C. Hyväksynnät: CE, BIN/RECYCLING ja RoHS.

2 332 681
132,00 €1

Bury* USB-sovitin Micro USB -> USB C-tyyppi
USB-sovitin Bury* POWERMOUNT -järjestelmän kanssa käytettäväksi.
Tarvitaan yhdessä Bury* POWERMOUNT -järjestelmän kanssa älypuhelimien
lataamiseen Micro USB-liittimellä.

2 279 208
5,00 €1

Bury* USB-sovitin Micro-USB -> Apple® Lightning -liitin
USB-sovitin Bury* POWERMOUNT -järjestelmän kanssa käytettäväksi.
Tarvitaan yhdessä Bury* POWERMOUNT -järjestelmän kanssa, kun ladataan iPhone® 5,
tai sitä uudempia malleja.

2 279 206
12,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Kojelautakamera 380GWX, etu- ja takaosan kojelautakamera
Nauhoittaa videokuvaa, joka voi auttaa tieliikenneonnettomuuksien selvittämisessä.
Älykkäät, huomaamattomat ja GPS-toiminnolla varustetut kamerat voidaan asentaa
tuulilasiin ja takalasiin. Etukamera on kytketty takakameraan 6,5 m:n kaapelilla.
Molemmat kamerat saavat virran virtajohdosta, joka kytketään tupakansytyttimen
pistorasiaan, jolloin kameroiden tallennus alkaa automaattisesti, kun auton virta
kytketään päälle. Sarja sisältää: etukameran ja kiinnikkeen, takakameran, 6,5 m:n
liitäntäkaapelin, virtajohdon, USB-kaapelin, akun, 32 Gt:n Micro SD -kortin, turvapaketin,
pika-aloitusoppaan, ikkuna-tarrat ja ohjelmistolevyn, jossa on myös ohjekirja.

2 534 404
440,00 €1

Garmin®* Kojelautakamera Kojelautakamera 66 W
Nauhoittaa videokuvaa, joka voi auttaa tieliikenneonnettomuuksien selvittämisessä.
Kompakti ja huomaamaton GPS/GALILEO-yhteensopiva kamera, jossa on kahden
tuuman LCD-näyttö sekä erittäin laaja katselukulma. Kiinnitetään tuulilasiin. Kuvaa
jatkuvasti, ja tallentaa videomateriaalia automaattisesti mahdollisessa
onnettomuustilanteessa. Aloittaa kuvaamisen automaattisesti, kun laite kytketään
virtalähteeseen. Settiin kuuluu magneettinen pidike, kaksois-USB-virta-adapteri
tupakansytyttimeen, 4 m:n ja 1,5 m:n USB-johdot ja käyttöohjekirja. Huom.! Garmin®-
laitteen käyttöä koskevat Garminin ehdot sekä kuljettajan tarkkaavaisuutta edistäviin
toimintoihin liittyvät käyttörajoitteet. Lisätietoja on saatavilla Garmin®in verkkosivuilta.

2 489 135
262,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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PYÖRÄT
PYÖRIEN TARVIKKEET

RRP

Pyörien lukkomutterisarja kevytmetallivanteille
Lukkomuttereilla suojaat vanteesi varkaudelta. Lukkomutterit saadaan auki vain sarjaan
sisältyvällä erikoistyökalulla.
Alumiinivanteiden varkaudenestosuoja vanteillesi. 5 kpl:n sarja sisältää myös varapyörän
lukkomutterisarjan.

1 849 463
86,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Apukäynnistin virtalähteellä, kannettava, 12 V
Litiumilla toimivassa apukäynnistimessä on mukana erillinen virtalähde. Sen avulla
käynnistät vaivatta minkä tahansa 12 V:n järjestelmää käyttävän ajoneuvon
(moottoritilavuus maks. 5 l V8 Diesel -koneiden kohdalla tai 6 l tavanomaisten
bensiinikäyttöisten ajoneuvojen kohdalla). Virtalähde voidaan ladata sekä DC- että AC-
laturin avulla, ja se hyödyntää älykästä seuranta- ja lataustekniikkaa, jonka avulla akun
anturit estävät sen yli- tai alilatautumisen. Käytettäessä laitetta sen kestävät, älykkäät
käynnistyskaapelit tarkkailevat akun jännitettä, sen napaisuutta ja latauksen tilaa ja
ilmoittavat käyttäjälle mahdollisista ongelmista erillisten LED-valojen avulla. Kun laite ei
ole käytössä, sitä on kätevä säilyttää omassa tukevassa ja kompaktissa, EVA-nailonista
valmistetussa säilytyslaukussaan, jonka mustanoranssia pintaa koristaa tyylikäs ARB-
logo.

2 618 911
294,00 €1

ARB* Ilmakompressori kannettava, korkeatehoinen, 12 V
Ilmakompressori on valmistettu kevyestä, lujasta materiaalista, minkä ansiosta se on
hiljainen ja kestää käyttöä pitkään. Laitteessa on luokkansa johtava virtaama, ja se on
suunniteltu mahdollistamaan renkaiden nopean täyttämisen. Se on myös varustettu
joukolla muita hyödyllisiä ominaisuuksia niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Sarjaan kuuluu
noin 6 metrin mittainen oranssi ilmaletku, paristonpidikkeet sekä täyttösarja, jotka on
pakattu tyylikkääseen, kestävään kantolaukkuun.

2 616 039
423,00 €1

ARB* LED-yleisvalaisin, Horizon  magneettinen
Horizon-yleisvalaisin sopii hyvin työpajan tai oman leirintäpaikan valaisemiseen pimeän
aikaan. Elegantin, mustan ja pehmeän metsänvihreän sävyisen valaisimen mukana
toimitetaan liukumista estävillä kumitassuilla varustettu magneettinen, kääntyvä jalusta,
jonka avulla voit kohdistaa COB LED -lampun tuottaman kirkkaan valokeilan juuri sinne,
missä sitä eniten tarvitaan. LED-yleisvalaisin ladataan ainutlaatuisella AC/DC-älylaturilla.
Valaisinta voi ladata myös silloin kun se on päällä, joten se on aina valmiina käytettäväksi.

2 618 909
146,00 €1

ARB* Retkipöytä kantokassilla, alumiinia
Taitettava retkipöytä, jossa on suuri ja kestävä alumiinisälepöytälevy ja neliskulmaiset
putkijalat sekä poikkipienat, joiden ansiosta pöytä on muita vastaavia tuotteita tukevampi
ja vakaampi. Pöydän ääreen mahtuu vaivatta neljän hengen perhe, mutta kokoon
taitettuna se kulkee myös helposti mukana kompaktissa kantokassissa.

2 615 990
177,00 €1

ARB* Retkituoli sis. kantolaukun, musta ja beige
Taitettava retkituoli on helppo säilyttää tai kuljettaa mukana siihen sopivan olkahihnalla
varustetun kantolaukun ansiosta. Valmistettu kestävästä oxford-sidoksesta. Kokoon
taittuva runko jauhemaalattua terästä.

2 615 988
148,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sähkökäyttöinen Zero-matkajääkaappi 36 l
Kannettava sähkökäyttöinen matkajääkaappi, jossa etuosasta avattava kansi. Sopii
käytettäväksi jääkaappina tai pakastimena. Täydellisen kokoinen retkeileville
pariskunnille tai pienille perheille. Upotettujen kahvojen ansiosta matkajääkaappi on
helppo siirtää paikasta toiseen. Etu- ja takaosan kätevät DC-liitännät tekevät käytöstä
helppoa autoillessa, kun taas etuosan AC-liitäntä sopii käytettäväksi kotona tai
leirintäalueella. Laitteen lämpötilaa on helppo hallita helppokäyttöisten
hipaisunäppäinten avulla. Lataamalla ilmaisen sovelluksen Google Playsta tai Applen
App Storesta voit myös tarkkailla ja hallita matkajääkaappisi lämpötilaa langattomasti
Bluetooth-laitteen avulla.
Sopii käytettäväksi ARB-kiinnityssarjan tai ARB-kuormankiinnitysurien tai -
kuormankiinnitysrenkaiden kanssa (saatavana erikseen).

• Kapasiteetti: 36 l (47 kpl 375 ml tölkkiä)
• Virtaa säästävä LED-sisävalo
• Jäähdytysteho: –22 °C... +10 °C
• Varustettu 5 V:n USB-liitännällä, jonka avulla lataat kätevästi erilaiset laitteet
• Tyhjennystulppa helpottaa puhdistamista
• Pikalukkopultit kannen irrotusta ja kiinnitystä varten
• Liukumattomalla pinnalla varustettu paikka lasille tai pullolle kannen päällä
• Erittäin tehokas, säädettävänopeuksinen kompressori jäähdyttää laitteen nopeasti
• Laite pysyy tiukasti paikallaan kahden erillisen kiinnityskohdan avulla
• Ulkomitat: 675 x 423 x 436 mm (p x l x k)
• Sisämitat: ylälokero 482 x 292 x 143 mm (p x l x k), alalokero 316 x 292 x 180 mm (p x l x
k)
• Teho: 12/24 V DC, 100/240 V AC sisäänrakennetulla akun suojajärjestelmällä
• Virrankulutus: 0,8 Ah (12 V:n DC-virralla, kun laite on asetettu 5 °C lämpötilaan ja
ympäristön lämpötila on 32 °C)
• Pakettiin sisältyy F-tyypin europistoke
• Paino: 22,2 kg

2 615 992
1 312,00 €1

ARB* Tavaralokerikko iso
Tavaralokerikko pitää matkatavarasi paikoillaan koko matkan ajan. Se pitää kuljettamasi
tavarat puhtaina, suojaa niitä ja helpottaa niiden kantamista. Valmistettu kestävästä 600
denierin PU-pinnoitetusta oxford-nylonkankaasta. Laadukkaat vetoketjut ja
verkkokahvat. Sopii käytettäväksi vetolaatikoissa tai yksinään.

2 616 000
92,00 €1

ARB* Tavaralokerikko keskikokoinen
Tavaralokerikko pitää matkatavarasi paikoillaan koko matkan ajan. Se pitää kuljettamasi
tavarat puhtaina, suojaa niitä ja helpottaa niiden kantamista. Valmistettu kestävästä 600
denierin PU-pinnoitetusta oxford-nylonkankaasta. Laadukkaat vetoketjut ja
verkkokahvat. Sopii käytettäväksi vetolaatikoissa tai yksinään.

2 616 002
66,00 €1

ARB* Tavaralokerikko pieni
Tavaralokerikko pitää matkatavarasi paikoillaan koko matkan ajan. Se pitää kuljettamasi
tavarat puhtaina, suojaa niitä ja helpottaa niiden kantamista. Valmistettu kestävästä 600
denierin PU-pinnoitetusta oxford-nylonkankaasta. Laadukkaat vetoketjut ja
verkkokahvat. Sopii käytettäväksi vetolaatikoissa tai yksinään.

2 616 004
46,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
Prices valid from 15.02.2023. The right is reserved to change prices.
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Oy Ford Ab
Huolto ja varaosat
Äyritie 24
01510 Vantaa
www.ford-lisaevarusteet.fi

Tiedustele omalta Ford-jälleenmyyjältäsi lisävarusteiden rahoitusmahdollisuuksista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE:
Ford pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan. Oikeudet tämän sivuston tuotetietojen ja hintojen muuttamiseen
pidätetään. Sivustolla on alkuperäisten Ford lisävarusteiden lisäksi muiden toimittajien tuotteita, jotka on merkitty +-tunnuksella. +-
tunnuksella merkityt tuotteet ovat laadukkaita merkkituotteita, jotka eivät kuulu Ford-takuun piiriin vaan takuusta vastaa tuotteen
valmistaja. Bluetooth®-tavaramerkin ja logon omistaa Bluetooth® SIG, Inc. –yhtiö, jolta Ford Motor Company on saanut käyttöoikeuden.
iPhone/iPod-sanamerkki ja -logot ovat Apple Inc. -yhtiön omaisuutta.
Huomautus polttoaineen kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä: Lisätietoja virallisesta polttoaineenkulutuksesta ja virallisista
mallikohtaisista hiilidioksidipäästöistä on polttoainetaloutta, hiilidioksidipäästöjä ja virrankulutusta koskevassa oppaassa. Se on
saatavissa jälleenmyyjältäsi ja maksutta osoitteesta https://www.datgroup.com/.
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