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KULJETUSJÄRJESTELMÄT
TAVARATILAN VARUSTEET

RRP

Pickup Attitude* Liukuva tilan alusta mattamusta
Hankalien kuormien lastaaminen sujuu ilman kiipeilyä käyttämällä vetolavaa, joka on
helppo liu’uttaa sisään ja ulos.
Liukualusta on suunniteltu tekemään lastaamisesta ja purkamisesta helppoa ilman
tarvetta kiivetä kuormatilaan.

2 490 224
1 410,00 €1

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. 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 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.

04 FORD RANGER 06/2022 - Status: 25.01.2023



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 €2

ARB* Deluxe-markiisihuone lattia- ja verkkopaneeleilla, 2 m x 2,5 m
Deluxe-markiisihuone on suunniteltu käytettäväksi erillisenä huoneena tai hyttysverkkona.
Se tuo retkiolosuhteisiin lisää yksityisyyttä ja suojaa tarvittaessa hyttysiltä tai muilta
hyönteisiltä. Huoneen pystyttäminen on helppoa ja nopeaa, sillä se kiinnitetään markiisiin
markiisin omilla kiinnityskiskoilla ja huoneen mukana toimitettavilla klipseillä, minkä
jälkeen se kiinnitetään kangashihnoilla maahan. Huoneen sivuseinät on varustettu
kolmikerroksisilla paneeleilla, joissa on sekä kiinteät että verkkomateriaalista valmistetut,
vetoketjulliset ovet, joista voi kulkea ajoneuvoon ja takaisin. Myös huoneen katto on
varustettu verkkopaneelilla, joka auttaa pitämään huoneen viileänä. Lattia on kestävää ja
vedenpitävää materiaalia.
Käytetään yhdessä ARB:n markiisin kanssa (myydään erikseen).

• Kestävä, vedenpitävä polyeteenistä valmistettu lattia
• Tarjoaa 2 m x 2,5 m lisää kuivaa oleskelutilaa retkille
• Ulkosivuseinissä kolme paneelia, jotka voidaan rullata pois tieltä niin, että niiden alla
olevat verkkopaneelit paljastuvat
• Kaksi vetoketjusisääntuloa yläkulmissa virtajohtoja varten
• Vedenpitävä, suojaa UV-säteilyltä

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 616 033
357,00 €2

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 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kaapeliopas ARB-kylmälaatikoon ja ARB-rullalaatikkoon
Kaapeliohjain estää johtokaapeleita takertumasta kuormaan tai jääkaapin rullalaatikon
liukuliikkeeseen. Se mahdollistaa johdotuskaapeleiden poistamisen ja suojaamisen
turvallista ja suljettua rataa pitkin. Yhden metrin pituisena toimitettavaa kaapelin ohjainta
voidaan lyhentää jääkaappi- ja vetolaatikkokokoonpanon mukaan.

• Sopii jääkaapin 12 V virtakaapeleille ja autokaapeleille
• 2 mustaa jauhemaalattua kiinnikettä. Aseta ja kohdista kaapelisi ohjaimeen
• Ohjausmateriaali: nylonia
• Pituus: 1000 mm
• Sisämitat: 11 x 10 mm
• Ulkomitat: 17,5 x 14 mm

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 615 998
38,00 €2

ARB* Kapeiden poikkipuiden asennuslevysarja ARB Flinders -kattoteltan
kiinnittämiseksi kattotelineisiin
Asennuslevyt on helppo asentaa kattotelineisiin. Niiden avulla pystytät Flinders-
kattoteltan nopeasti ja turvallisesti. – Double Cab -ohjaamomalliin

2 616 024
57,00 €2

ARB* Kattoteltta Flinders, sis. tikapuut
ARB Flinders-kattoteltta on suunniteltu kiinnitettäväksi ajoneuvon ARB-kattotelineen
pohjaan tai katon poikittaistankoihin. Kestävä ja vedenpitävä teltta on täydellinen
kumppani kaikenlaiseen retkeilyyn. Telttaan mahtuu kaksi aikuista, ja se sopii
käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa. Teltan voi pystyttää minne vain, ja
nukkumapaikka on aina lähellä. Sisäänrakennettujen makuupaikkojen ja rungon ansiosta
teltan pystytys sujuu nopeasti. Sinun tarvitsee vain avata teltan paikalleen jätettävän
suojuksen vetoketju, avata teltta tikapuiden avulla ja liu’uttaa sen ulosvedettävät tangot
auki, jolloin teltan sisällä sijaitsevat tangot loksahtavat automaattisesti oikeille
paikoilleen. Kulku telttaan sujuu helposti sisäänvedettävien alumiinitikapuiden avulla.
Teltan saa pakattua kätevästi vetämällä sen seiniä sisäänpäin kahden teltan sisältä
löytyvän mustekalan avulla ja taittamalla samalla telttaa kokoon.
Käytetään yhdessä ARB:n kattotelineeseen kiinnitettävän asennuslevysarjan tai katon
poikittaistankoihin asennettavan ARB:n kiinnitysosasarjan kanssa (saatavilla erikseen).

• Tiivis 50 mm:n vaahtomuovipatja, jossa irrotettava päällinen ja hihnat pitämään
vuodevaatteet paikoillaan
• Neljä sisäänrakennettua säilytystaskua/kenkätaskua
• Sisäänrakennettu, kosketuksella ohjattava 300 lumenin LED-valaisin, kaksi USB-
latausliitäntää ja 12 V:n pistorasia
• Hyönteisverkot, kolme vetoketjullista ikkunaa, vetoketjullinen ovi, kattoikkuna ja joka
säähän sopiva tuuletusaukko
• Sateelta ja auringolta suojaavat katokset sisäänkäynnin ja sivuikkunoiden yllä
• Kokoon taitettuna teltan korkeus on vain 200 mm (ilman tikkaita), mikä vähentää
ilmanvastusta ja parantaa ajoneuvon aerodynaamisia ominaisuuksia
• Mitat kokoon taitettuna: 1 400 x 1 200 x 200 mm (tikkaiden kanssa 300 mm) (l x l x k)
• Mitat avattuna: 1400 x 2400 x 1400 mm (P x L x K)
• Tikkaiden kantavuus: 120 kg
• Paino: 56 kg (kuiva)

Double Cab -ohjaamomalleihin. Huomaa että ei voida asentaa Kova katto -lavakatteen
päälle.

2 616 022
1 944,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kiinnityssarja sähkökäyttöisen ARB Zero -matkajääkaapin kiinnittämiseen
Kiinnityssarja on suunniteltu erityisesti sähkökäyttöistä ARB Zero-matkajääkaappia
varten. Se varmistaa, että matkajääkaappi pysyy turvallisesti paikallaan matkan aikana ja
estää sitä liikkumasta. Laite kiinnitetään paikoilleen kahdella koukulla ja hihnoilla, jotka
pitävät sen tiukasti paikoillaan.

• Älykäs, käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu
• Kangashihnat ja laadukkaat, jousikuormitteiset klipsit
• Puristimet mustaa, jauhemaalattua terästä
• Kaksi muovipäällysteistä koukkua
• Helat ruostumatonta terästä

Double Cab -ohjaamomalliin

2 616 035
45,00 €2

ARB* Kuormaura- ja kuormankiinnitysrengassarja ARB-matkajääkaapin
kiinnittämiseen, 2 kpl:n sarja
Kuormaura- ja kuormankiinnitysrengassarja sisältää kaksi kuormankiinnitysrengasta, kaksi
45 mm:n pituista kuormauraa ja niihin kuuluvat kiinnitystarvikkeet. Sitä voidaan käyttää
kiinnityspisteenä matkajääkaapin kiinnittämiseen kiinnityssarjan avulla.

• Urat ja renkaat tarjoavat lujat kiinnityspisteet, joiden avulla kuorma pysyy kuljetuksen
aikana tiukasti paikoillaan
• Teräksestä valmistetut renkaat ja mustat, metalliset kuormaurat

Double Cab -ohjaamoihin

2 616 026
31,00 €2

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 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Liukukeittiö liedellä
Liukukeittiö on käytännöllinen ja monikäyttöinen ulos liu’utettava keittiö, jonka sisältö
mahtuu yhteen 1355 mm:n modulaariseen laatikkorunkoon. Siinä on sisäänrakennettu
liesi, pesuallas, ruokailuvälinelaatikko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu
työtaso, ja se voidaan avata tai sulkea vain 15 sekunnissa! Kun keittiö on vedetty ulos, liesi
ja pesuallas kääntyvät vasemmalle puolelle muodostaen L-muotoisen työskentelyalueen.
Kaasuliedessä on kolme poltinta, jotka on kaikki sijoitettu helposti puhdistettavaan,
upotettuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun astiaan, joka suojaa tuulelta.
Ylös taitettava karkaistu lasikansi suojaa lisäksi roiskeilta, kun liesi on käytössä.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla työtasolla on paljon tilaa ruoan valmistusta
ja tarjoilua varten, ja taso on myös erittäin helppo puhdistaa.

Voidaan käyttää yhdessä ARB-rullalaatikon, ARB-sivulattiasarjan ja ARB-etulattiasarjan
kanssa (saatavana erikseen).

• Lukkiutuu paikoilleen täysin ulos vedettynä, kaikki lukitusosat on korostettu punaisella
• Kolmen polttimen kaasuliesi 6 kW keittoteholla, 1 iso 2,5 kW pikapoltin ja 2 pienempää
1,75 kW poltinta akkukäyttöisellä sähkösytytyksellä
• Kaasu toimitetaan pikaliittimen bajonettikaasuliittimen kautta 1,2 m letkussa säätimellä
ja se voidaan turvallisuuden vuoksi kytkeä vasta asennuksen jälkeen
• Automaattinen kaasun turvasammutustoiminto, jos kansi suljetaan tai polttimen liekki
sammuu
• 304-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu työtaso: Pinta-ala 1250 x 485
mm ja kantavuus 30 kg tasaisesti levitettynä
• Kokoon taittuva 12 litran silikoninen tiskiallas sisältää pistokkeen, astioiden pidikkeen ja
astiankuivausalustan. Sen voi taiteltuna pakata astialaatikkoon.
• Iso astialaatikko astioiden säilytykseen, sisämitat: 450 x 345 x 140 mm (s x l x k)
• Liukukeittiö, joka on yhteensopiva minkä tahansa 1355 mm:n ARB-laatikon kanssa
• Ihanteellinen retkeilyä, päiväretkiä, kalastusta, festivaaleja, urheilupäiviä, työmaita jne.
varten
• Liukukeittiön paino: 89 kg

Double Cab -ohjaamoihin

2 616 047
3 668,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Markiisi LED-valolla, 2 m x 2,5 m
Kokoon taitettava markiisi, joka suojaa niin sateelta kuin polttavalta auringoltakin
retkeillessä. Markiisin mukana toimitetaan sen pystyttämiseen tarvittavat tuet. Markiisin
saa kiinnitettyä siististi ajoneuvon kattotelineeseen, ja se on käyttövalmis käytännöllisesti
katsottuna heti, sillä sen avaaminen kestää vain 30 sekuntia. Sinun tarvitsee vain avata
markiisin suojapussi, avata kaksi tarranauhaa ja rullata markiisi auki. Markiisia kannattelee
kaksi säädettävää teleskooppijalkaa, ja kangas pysyy kireänä kahden vaakatasossa
kulkevan teleskooppitangon ansiosta.
Sopii käytettäväksi yhdessä ARB Deluxe -markiisihuoneen ja tuulensuojan kanssa
(myydään erikseen).

• Suunniteltu kestämään ankaria erämaaolosuhteita
• Valmistettu kestävästä ripstop-ranteellisesta, polyuretaanilla päällystetystä 300 gsm
polypuuvillakankaasta
• Täysin vedenpitävä, UV-suojakerroin >50
• Kattoon integroitu 1 200 lumenin LED-valonauha on varustettu digitaalisella
himmentimellä, valittavina on kaksi eri väritilaa (kylmä valkoinen tai meripihka), kytketään
4 metrin pituisella virtajohdolla tupakansytytinpistokkeeseen
• Anodisoidusta alumiinista valmistetut, säädettävät teleskooppijalat
• Kangas kiinnitetään vaakatasossa kulkeviin tankoihin tarranauhoilla
• UV-säteilyltä suojaava ja kestävä, kaksivetoketjuinen pinnoitetusta PVC:stä valmistettu
säilytyspussi
• Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, joilla markiisi kiinnitetään
kattotelineeseen

Double Cab -ohjaamoihin

2 616 029
529,00 €2

ARB* Pikakiinnitettävä asennussarja kattotelineisiin kiinnitettävää ARB-markiisia
varten
Pikakiinnitettävän asennussarjan ansiosta markiisin kiinnittäminen ja irrottaminen sujuu
nopeasti, joten säästät aikaa pakkaamisessa ja voit keskittyä täysillä retkeilyyn.

• Sopii käytettäväksi kaikkien ARB-markiisien kanssa
• Kestävää, jauhemaalattua terästä
• Helppo kiinnittää kattotelineeseen pyrstöliitoksen avulla
• Säädettävä korkeus – voidaan kääntää säätövaran lisäämiseksi

Double Cab -ohjaamoihin

2 616 016
67,00 €2

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 €2

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 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Silmukkapulttikiinnityssarja ARV-kattotelinettä varten, 4 kpl:n sarja
Silmukkapulttikiinnikkeet voidaan liu’uttaa mihin tahansa kattotelineen kohtaan. Ne
toimivat kätevinä kiinnityspisteinä ja tekevät kuorman kiinnittämisestä helppoa ja
turvallista.

• Suunniteltu erityisesti kattotelineen sivussa sijaitsevaan pyrstöliitoksia hyödyntävään
kiinnitysjärjestelmään
• Tehty kestämään raskaitakin kuormia ja vaikeitakin maastoja
• Turvallinen kiinnityspiste räikällä ja J-koukuilla varustetuille kuormaliinoille
• Tuotetta voidaan säilyttää ARB-kattotelineessä, kun se ei ole käytössä

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 616 018
78,00 €2

ARB* Sovitinsarja T-uraan ARB-kattotelinettä varten, 2 kpl:n sarja
T-uran kanssa käytettävät sovittimet voidaan liu’uttaa mihin tahansa kattotelineen
kohtaan. Niiden avulla voit kiinnittää kaikki T-liitoksella varustetut lisävarusteet helposti
kattotelineeseen.

• Suunniteltu erityisesti kattotelineen sivussa sijaitsevaan pyrstöliitoksia hyödyntävään
kiinnitysjärjestelmään
• Sovittimien avulla kiinnität telineeseen helposti esimerkiksi eri valmistajien polkupyörä-
tai kajakkitelineet
• Tuotetta voidaan säilyttää ARB-kattotelineessä, kun se ei ole käytössä

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 616 020
54,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. 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

Double Cab -ohjaamoihin

2 615 992
1 312,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sähkökäyttöinen Zero-matkajääkaappi 44 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 laitteen lämpötilaa langattomasti Bluetooth-
laitteen avulla.
Sopii käytettäväksi ARB:n kiinnityssarjan, kuormankiinnitysurien ja
kuormankiinnitysrenkaiden kanssa (myydään erikseen)

• Kapasiteetti: 44 l (65 x 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 496 mm (P x L x K)
• Sisämitat: ylälokero 482 x 292 x 203 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: 21,6 kg

Double Cab -ohjaamoihin

2 616 045
1 415,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Taakkatelineen jalusta alumiinia
Tyylikäs, huomaamaton ja kevyt taakkatelineen jalusta voidaan asentaa erittäin lähelle
ajoneuvon katon pintaa, sillä se on äärimmäisen luja. Hitsatusta suulakepuristetusta
alumiinista valmistettu jalusta on varustettu poikittaisilla palkeilla, ja jokainen sen
ulkosyrjän palkeista on valmistettu yhdestä saumattomasta suulakepuristetusta
alumiinikappaleesta, jossa on vahvikkeet sisäpuolella. Tämän ansiosta jalusta ei tarvitse
lainkaan ylimääräisiä tukirakenteita. Kattotelineen jalustan sivuun on sijoitettu liukuva
pyrstökiinnitysjärjestelmä, jonka ansiosta kuorman tai lisätarvikkeiden kiinnittäminen on
helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa.
Käytetään yhdessä ARB:n ohjaamoasennussarjan kanssa (myydään erikseen).

• Ainutlaatuinen, yksiosainen muotoilu takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän
• Taakkateline on helppo asentaa ja sopii moneen erilaiseen kokoonpanoon
• Sen sivussa sijaitsevan pyrstökiinnitysjärjestelmän ansiosta jokaisen palkin yläosassa on
enemmän yhtenäistä tavaratilaa
• Loputtomasti erilaisia asennus- ja kiinnitysvaihtoehtoja
• Irrotettavat kulmasuojukset valaistuskaapeleiden hallintaa varten
• Vain vähän tuulesta aiheutuvaa ääntä

Double Cab -ohjaamoihin. HUOM! Ei voida asentaa ajoneuvoihin joissa on Kova katto -
lavakate.

2 616 010
602,00 €2

ARB* Taitettava ankkuripistesarja matkajääkaapin kiinnittämiseen, 4 kpl:n sarja
Taitettava ankkuripistesarja sisältää neljä D-rengasta. Sen kiinnityspisteiden ansiosta
ARB-matkajääkaapin kiinnittäminen paikoilleen sujuu helposti ja turvallisesti.

• Varmistaa, että matkajääkaappi pysyy turvallisesti paikoillaan ajoneuvossa
vaikeammassakin maastossa

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 616 037
46,00 €2

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 €2

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 €2

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 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.

13 FORD RANGER 06/2022 - Status: 25.01.2023



ARB* Tuulensuoja markiisiin, 2 m
Markiisiin nähden optimaaliseen kulmaan asennettava tuulensuoja tarjoaa lisäsuojaa
sateelta ja auringolta. Tuulensuoja suojaa myös markiisin alla sijaitsevia tuoleja tai
säilytyskalusteita.
Käytetään yhdessä ARB:n markiisin kanssa (myydään erikseen).

• Valmistettu kevyestä, polyuretaanilla päällystetystä 300 gsm polypuuvillakankaasta
• Täysin vedenpitävä, UV-suojakerroin >50
• Suojaa markiisia sivulta
• Neljä säädettävää kiinnityspistettä

Double Cab -ohjaamomalleihin

2 616 031
127,00 €2

* Takuu Ford tavarantoimittajan kautta.

1. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen ALV:n. Kysy asennushinnat Ford-jälleenmyyjältäsi. Huomaathan, että lisäosia saatetaan tarvita.
2. Suositeltu jälleenmyyntihinta sisältäen alv:n.
Prices valid from 25.01.2023. 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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