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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

RRP

Κάλυμμα καρότσας, συρόμενο ρολό σε μαύρο χρώμα, χειροκίνητης λειτουργίας
Ασφαλής προστασία του φορτίου σας στον χώρο φόρτωσης με αυτό το ανθεκτικό και
πρακτικό συρόμενο κάλυμμα.
Ανθεκτική κατασκευή από υπερισχυρό εξελασμένο αλουμίνιο. Διαθέτει υψηλής ποιότητας
μηχανισμό που κλειδώνει και ασφαλίζει απόλυτα τον χώρο φόρτωσης, προστατεύοντας τα
εργαλεία και τον εξοπλισμό σας. Συμβατό με μπάρες καρότσας (διατίθενται ξεχωριστά).

• Περσίδες αλουμινίου αλληλεμπλεκόμενες με αντοχή στα αιχμηρά αντικείμενα.
• Δεν υπάρχει εξωτερική λαβή για να μην υπάρχει δυνατότητα αναρμόδιας πρόσβασης
στην καρότσα.
• Σύστημα αποστράγγισης νερού 6 σημείων με δυνατότητα αποστράγγισης 40 λίτρων
νερού το λεπτό.

Rap Cab, εκτός Platinum και Raptor (παρακαλούμε σημειώστε: σε XL και XLT πρέπει να
αφαιρεθεί η μπάρα στήριξης φορτίου)

2 629 603
2.663,76 €1

Κάλυμμα καρότσας, συρόμενο ρολό σε μαύρο χρώμα, χειροκίνητης λειτουργίας
Ασφαλής προστασία του φορτίου σας στον χώρο φόρτωσης με αυτό το ανθεκτικό και
πρακτικό συρόμενο κάλυμμα.
Ανθεκτική κατασκευή από υπερισχυρό εξελασμένο αλουμίνιο. Διαθέτει υψηλής ποιότητας
μηχανισμό που κλειδώνει και ασφαλίζει απόλυτα τον χώρο φόρτωσης, προστατεύοντας τα
εργαλεία και τον εξοπλισμό σας. Συμβατό με μπάρες καρότσας (διατίθενται ξεχωριστά).

• Περσίδες αλουμινίου αλληλεμπλεκόμενες με αντοχή στα αιχμηρά αντικείμενα.
• Δεν υπάρχει εξωτερική λαβή για να μην υπάρχει δυνατότητα αναρμόδιας πρόσβασης
στην καρότσα.
• Σύστημα αποστράγγισης νερού 6 σημείων με δυνατότητα αποστράγγισης 40 λίτρων
νερού το λεπτό.

Double Cab και Raptor (παρακαλούμε σημειώστε: σε XL και XLT πρέπει να αφαιρεθεί η
μπάρα στήριξης φορτίου)

2 639 141
2.420,60 €1

Μπάρες για οροφή μαύρες, για καρότσα με εσωτερική επένδυση
Κιτ με 2 μπάρες από αλουμίνιο, με υποδοχή για παξιμάδια τύπου T, βάρους περίπου 5 kg,
μέγιστης ικανότητας φορτίου 60 kg, κλειδώνουν, διατίθενται με 2 κλειδιά. – XL, XLT, FX4
και Limited

2 629 605
755,18 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Πρόσθετο συρόμενο δάπεδο μαύρο ματ
Για να μην σκαρφαλώνετε ή τεντώνεστε, μπορείτε να φορτώνετε και να ξεφορτώνετε
άβολα φορτία χρησιμοποιώντας αυτό το δάπεδο, το οποίο μπορείτε απλά να σύρετε έξω
από τον χώρο αποσκευών.
Το συρόμενο δάπεδο είναι σχεδιασμένο να κάνει τη φόρτωση και την εκφόρτωση εύκολη,
χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνετε στο δάπεδο φόρτωσης.

• Ικανότητα φορτίου 250 kg
• Διαθέτει 6 δακτύλιους πρόσδεσης για να μπορείτε να ασφαλίσετε το φορτίο σας.
• Άνετη λαβή, φιλική προς τον χρήστη, και κουμπί.
• Χαλύβδινο πλαίσιο με μαύρη επίστρωση, με ομαλή συρόμενη κίνηση.
• Ασφαλίζει σε 3 θέσεις: μέσα, μισό έξω και 70% έξω (μέγιστο)
• Ανθεκτική πλαστική λεκάνη από πολυμερές ABS με γραμμωμένη αντιολισθητική
επιφάνεια.
• Μπορεί να τοποθετηθεί με ή χωρίς την πλαστική λεκάνη.
• 1200 x 320 x 90 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Βάρος 35 kg
• Απαιτείται διάτρηση

2 490 224
1.409,06 €1

Χώρισμα καρότσας
Το χώρισμα της καρότσας κάνει τη ζωή σας ευκολότερη αφού σας επιτρέπει να
οργανώσετε και να ξεχωρίσετε τα πράγματά σας.
Αυτό το χώρισμα διαχωρίζει εξυπηρετικά τον χώρο φόρτωσης σε 2 διαμερίσματα και σας
επιτρέπει να διαχωρίσετε τα πράγματά σας. Δεν αφήνει το φορτίο σας να περιφέρεται
προκαλώντας ζημιές και να μετακινείται προς τα εμπρός όπου είναι δυσκολότερο στην
πρόσβαση. Το χώρισμα τοποθετείται στα ενσωματωμένα κανάλια C του οχήματος και
σύρεται εμπρός και πίσω, ασφαλίζοντας σε πολλαπλές θέσεις με τη βοήθεια του
χειροτροχού.

• Είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ ανθεκτικό αλουμίνιο με μια ισχυρή κεντρική πλάκα 4
mm.
• Μπορεί να μετακινηθεί στο εμπρός μέρος της καρότσας για να αφήνει ελεύθερο τον χώρο
όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Διαχωρίζει τα βαριά αντικείμενα από τα εύθραυστα.
• Διαχωρίζει λερωμένα αντικείμενα από τα καθαρά.

Όχι με απλή καμπίνα, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διαχείρισης φορτίου

2 615 589
589,00 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

RRP

Φαρμακείο με προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Τα κυτία πρώτων βοηθειών ικανοποιούν τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
231 x 152 x 83 mm, περιλαμβάνει προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο ασφαλείας. Σύμφωνα
με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας DIN 13164-2014, E27 R και EN ISO 20471.

2 431 452
31,78 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΤΡΟΧΟΙ
ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ

RRP

Ζάντα ελαφρού κράματος 16" 6 x 2 ακτίνων, με ασημί φινίρισμα Dark Sparkle Silver
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7" x 16", offset 55 mm, για ελαστικά 255/70 R16. – XLT

2 606 456
314,53 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ

RRP

ARB* Αεροσυμπιεστής φορητός, υψηλής απόδοσης, 12 V
Για δουλειά ή για διασκέδαση, ο αεροσυμπιεστής μπορεί να αποδειχθεί το ιδανικό εργαλείο
που πρέπει να έχετε μαζί σας για να φουσκώσετε τα ελαστικά σας ή κάθε είδους εκδρομικό
εξοπλισμό.
Ο αεροσυμπιεστής είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ελαφρά υλικά υψηλής
αντοχής για αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει κορυφαία στην κατηγορία
του παροχή και έχει σχεδιαστεί για γρήγορη πλήρωση ελαστικών μαζί με μια σειρά από
άλλες λειτουργίες για εργασία ή ψυχαγωγία. Το κιτ περιλαμβάνει πορτοκαλί ελαστικό
σωλήνα αέρα 19 ποδών (5,8 μέτρων), δαγκάνες για τη μπαταρία και κιτ πλήρωσης
ελαστικών, όλα σε μια έξυπνη ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

2 616 039
422,32 €2

ARB* Αντίσκηνο οροφής Flinders, με σκάλα
Βρείτε το ιδανικό σημείο για να κατασκηνώσετε και ανοίξτε το αντίσκηνο οροφής, το
κρεββάτι σας είναι κυριολεκτικά εκεί που μπορεί να σας πάει το όχημά σας.
Το αντίσκηνο οροφής Flinders είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται στη σχάρα οροφής ή στις
μπάρες οροφής του οχήματός σας. Ισχυρό, σταθερό και αδιάβροχο, αποτελεί τον ιδανικό
σύντροφο για όλα τα κατασκηνωτικά σας ταξίδια. Κοιμίζει δύο ενήλικες και είναι κατάλληλο
για όλες τις καιρικές συνθήκες. Το αντίσκηνό σας μπορεί να στηθεί όπου και αν σας πάει το
όχημά σας και το μόνο που χρειάζεται για να πέσετε για ύπνο είναι να το ξεδιπλώσετε. Το
στήσιμο είναι γρήγορο και εύκολο αφού πλαίσιο και στρώμα είναι πλήρως ενσωματωμένα.
Απλά ανοίγετε το φερμουάρ του καλύμματος, το οποίο δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε,
ανοίγετε το αντίσκηνο χρησιμοποιώντας τη σκάλα, σύρετε τα στηρίγματα έξω και τα
ανοίγετε, και όλα τα εσωτερικά στηρίγματα ανοίγουν στη θέση τους. Μπαίνετε και βγαίνετε
εύκολα χρησιμοποιώντας την ανασυρόμενη σκάλα αλουμινίου. Μαζεύεται εύκολα
χρησιμοποιώντας τα 2 εσωτερικά κορδόνια που τραβούν τα πλαϊνά του αντίσκηνου προς
τα μέσα και το διπλώνουν.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κιτ στενών γεφυρών στήριξης ARB για τη σχάρα
οροφής ARB ή το κιτ βραχιόνων στήριξης ARB για τις μπάρες οροφής.

• Αφρώδες στρώμα υψηλής πυκνότητας με αφαιρούμενο κάλυμμα και λωρίδες
συγκράτησης.
• 4x ενσωματωμένες αποθηκευτικές τσέπες / θήκες για παπούτσια.
• Ενσωματωμένη λάμπα αφής LED 300 lumen, 2x θύρες φόρτισης USB και υποδοχή
ρεύματος 12 V.
• Με σίτες για προστασία από τα έντομα, 3x παράθυρα με φερμουάρ, πόρτα με φερμουάρ,
ανοιγόμενη οροφή για θέα στον ουρανό και θυρίδα αερισμού παντός καιρού.
• Προεξοχές κάλυψης πλαϊνών παραθύρων και εισόδου για προστασία από τη βροχή και
τον ήλιο.
• Ύψος, συσκευασμένο, μόλις 200 mm (χωρίς τη σκάλα) για μειωμένη αντίσταση στον
αέρα και βελτιωμένη αεροδυναμική.
• Διαστάσεις, συσκευασμένο: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm με σκάλα) (μήκος x πλάτος
x ύψος)
• Διαστάσεις, ανοικτό: 1400 x 2400 x 1400 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Σκάλα, ικανότητα φορτίου: 120 kg
• Βάρος: 56 kg (στεγνό)

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 022
1.943,94 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Δωμάτιο τέντας οχήματος deluxe με δάπεδο και πλαϊνά, 2 m x 2,5 m
Το δωμάτιο τέντας deluxe σάς προσφέρει ιδιωτικότητα και προσωπικό χώρο με
παράλληλη προστασία από τον καιρό.
Σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται ως πλήρως κλειστό δωμάτιο ή σίτα και να παρέχει
ιδιωτικότητα και πρόσθετη προστασία από καιρικές συνθήκες και έντομα όταν κάνετε
κατασκήνωση. Το στήσιμο είναι γρήγορο και εύκολο, το δωμάτιο προσαρτάται τυλιγμένο
στους βραχίονες της τέντας με τα άγκιστρα που διαθέτει και στη συνέχεια ξετυλίγεται προς
τα κάτω ανοίγοντας τις λωρίδες που το κρατούν δεμένο. Το δωμάτιο διαθέτει 3 διπλά
εξωτερικά τοιχώματα, με πόρτες και σίτες με φερμουάρ, 1 πλαϊνό τοίχωμα με πόρτα με
φερμουάρ για πρόσβαση στο όχημα, σίτα οροφής για να διατηρείται δροσερό και να
αερίζεται και ανθεκτικό αδιάβροχο δάπεδο.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τέντα ARB (διατίθεται ξεχωριστά).

• Δάπεδο από αδιάβροχο πολυαιθυλένιο βαρέος τύπου.
• Παρέχει πρόσθετο στεγνό χώρο 2 m x 2,5 m για κατασκήνωση.
• 3x εξωτερικά τοιχώματα που τυλίγονται προς τα πάνω με ή χωρίς τις εσωτερικές σίτες.
• 2x ανοίγματα με φερμουάρ στις πάνω γωνίες για ηλεκτρικό καλώδιο.
• Αδιάβροχο, παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Διπλοκάμπινο

2 616 033
356,51 €2

ARB* Εκκινητής μπαταρίας με μπαταρία, φορητός, 12 V
Μια πεσμένη μπαταρία μπορεί να σας αφήσει στη μέση του δρόμου, αλλά ο εκκινητής
μπαταρίας είναι η λύση για να βγείτε από τη δύσκολη θέση και να συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Ο φορητός εκκινητής με μπαταρία λιθίου διαθέτει ικανή ισχύ για την εκκίνηση
οποιουδήποτε οχήματος 12 V με κυβισμό κινητήρα έως 5L V8 diesel ή 6L βενζίνης. Η
μπαταρία φορτίζεται χρησιμοποιώντας φορτιστή DC ή AC και χάρη στην έξυπνη
τεχνολογία ανίχνευσης και φόρτισης, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες δεν επιτρέπουν
υπερφόρτιση ή υποφόρτιση της μπαταρίας λιθίου. Όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον
εκκινητή στο όχημά σας, το έξυπνο σύστημα των καλωδίων εκκίνησης βαρέος τύπου
παρακολουθεί την τάση της μπαταρίας του οχήματος, την πολικότητα και τις συνθήκες
φόρτισης, ειδοποιώντας τον χρήστη για ενδεχόμενα προβλήματα σύνδεσης με τη βοήθεια
λυχνιών LED. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται σε μικρή θήκη αντοχής, από νάιλον
EVA, μαύρου και πορτοκαλί χρώματος, με το λογότυπο της ARB.

2 618 911
293,07 €2

Ισοθερμική τσάντα με μαλακά πλαϊνά
Τσάντα με μαλακά πλαϊνά και αφρώδη επένδυση που διατηρεί τρόφιμα και αναψυκτικά από
το ψυγείο κρύα ή ζεστό φαγητό και ροφήματα ζεστά. Φέρει μόνωση με φύλλο αλουμινίου
που είναι αδιάβροχο και καθαρίζεται εύκολα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το σύστημα οργάνωσης φορτίου Finis
2181468, γιατί χωράει και εφαρμόζει άψογα σε ένα από τα διαμερίσματά του.

• Ελαφριά και πτυσσόμενη, κλείνει με φερμουάρ στο πάνω μέρος.
• Ρυθμιζόμενη λωρίδα μεταφοράς
• Μαύρη με το λογότυπο της Ford
• Διαστάσεις: 36 x 33 x 27 cm (πλάτος x μήκος x ύψος)

2 181 470
50,67 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Κανάλι καλωδίων για το κυλιόμενο συρτάρι/ψυγείο
Το κανάλι καλωδίων προφυλάσσει τα καλώδια για να μην μπλεχτούν στο φορτίο ή
πιαστούν στον κυλιόμενο μηχανισμό του ψυγείου. Επιτρέπει στα καλώδια να είναι ελεύθερα
και προστατευμένα, παρέχοντας μια ασφαλή, περίκλειστη δίοδο. Διατίθεται σε τεμάχια
μήκους 1 m και μπορεί να κοπεί στο μήκος που απαιτείται για να εξυπηρετεί το δικό σας
ψυγείο και συρτάρι.

• Κατάλληλο για τα καλώδια 12 V του ψυγείου και τα καλώδια του αυτοκινήτου.
• Για την τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των καλωδίων στο κανάλι χρησιμοποιούνται 2
βραχίονες με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
• Υλικό καναλιού: νάιλον
• Μήκος: 1000 mm
• Εσωτερικό μέγεθος: 11 x 10 mm
• Εξωτερικό μέγεθος: 17,5 x 14 mm

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 615 998
37,63 €2

ARB* Κατασκηνωτική καρέκλα με τσάντα μεταφοράς, μαύρη και μπεζ
Αναδιπλούμενη κατασκηνωτική καρέκλα και αντίστοιχη τσάντα μεταφοράς με λουρί για
τον ώμο, για εύκολη αποθήκευση και εύκολη μεταφορά. Κατασκευάζεται από ισχυρό,
ανθεκτικό πλεκτό υλικό Oxford με χαλύβδινο σπαστό σκελετό με ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας.

2 615 988
147,34 €2

ARB* Κατασκηνωτικό τραπέζι με τσάντα μεταφοράς, από αλουμίνιο
Πτυσσόμενο κατασκηνωτικό τραπέζι, με μεγάλη και ισχυρή επενδεδυμένη επιφάνεια από
αλουμίνιο και τετραγωνικής διατομής στραντζαριστά πόδια για σταθερότητα, με κάθετους
βραχίονες για πρόσθετη αντοχή και ευστάθεια, κάτι που δεν συναντά κανείς σε ανάλογα
τραπέζια. Αρκετά μεγάλο για να εξυπηρετήσει μια τετραμελή οικογένεια, αλλά σε ιδανικό
μέγεθος για να τακτοποιηθεί μέσα στην τσάντα μεταφοράς όταν δεν χρησιμοποιείται.

2 615 990
176,59 €2

ARB* Κιτ αναδιπλούμενων σημείων αγκύρωσης για πρόσδεση ψυγείου, σετ των 4
Το κιτ αναδιπλούμενων σημείων αγκύρωσης περιλαμβάνει 4x δακτύλιους D και
χρησιμοποιείται ως ασφαλές και σταθερό σημείο για την πρόσδεση του ψυγείου.

• Εξασφαλίζει ότι το ψυγείο θα είναι με ασφάλεια προσδεδεμένο και ασφαλισμένο στο
όχημά σας, ακόμα και στο πιο δύσκολο έδαφος.

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 037
45,02 €2

ARB* Κιτ δακτυλίων πρόσδεσης για τη σχάρα οροφής, σετ των 4
Οι δακτύλιοι πρόσδεσης σύρονται σε οποιαδήποτε θέση της σχάρας και παρέχουν έναν
γρήγορο και ασφαλή τρόπο πρόσδεσης για την ασφάλιση των φορτίων.

• Ειδικά σχεδιασμένοι για το πλαϊνό σύστημα dovetail της σχάρας οροφής.
• Ανθεκτικής κατασκευής για να διαχειρίζονται οποιοδήποτε φορτίο σε οποιοδήποτε
έδαφος.
• Ασφαλές σημείο πρόσδεσης για άγκιστρα πρόσδεσης και ιμάντες πρόσδεσης.
• Μπορούν να παραμείνουν στη σχάρα οροφής όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Διπλοκάμπινο

2 616 018
77,14 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Κιτ με ράγες και δακτύλιους πρόσδεσης για πρόσδεση ψυγείου, σετ των 2
Το κιτ περιλαμβάνει 2x δακτύλιους, 2x ράγες μήκους 45 mm και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία πρόσδεσης για το κιτ πρόσδεσης ψυγείου.

• Επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των ιμάντων πρόσδεσης, παρέχοντας ασφαλή και
σταθερά σημεία πρόσδεσης.
• Χαλύβδινοι δακτύλιοι με μπλε βάση αλουμινίου και μαύρες μεταλλικές ράγες
τοποθέτησης.

Διπλοκάμπινο

2 616 026
30,21 €2

ARB* Κιτ μπρακέτων ταχείας απόσπασης  για την τέντα οχήματος στη σχάρα
οροφής
Το κιτ μπρακέτων ταχείας απόσπασης επιτρέπει την γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση
της τέντας οχήματος, ώστε να δαπανάτε λιγότερο χρόνο για τακτοποίηση και
προετοιμασία και περισσότερο χρόνο για κατασκήνωση.

• Συμβατό με όλες τις τέντες ARB.
• Κατασκευασμένο από ισχυρό χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
• Προσαρτάται εύκολα στη σχάρα οροφής χρησιμοποιώντας την τροχιά dovetail.
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος, μπορεί να αναδιπλωθεί για μεγαλύτερο περιθώριο ύψους.

Διπλοκάμπινο

2 616 016
66,38 €2

ARB* Κιτ προσαρμογέων για εγκοπή T για τη σχάρα οροφής, σετ των 2
Οι προσαρμογείς για εγκοπή T σύρονται σε οποιαδήποτε θέση της σχάρας οροφής και
επιτρέπουν την τοποθέτηση συμβατών αξεσουάρ.

• Ειδικά σχεδιασμένοι για το πλαϊνό σύστημα dovetail της σχάρας οροφής.
• Επιτρέπουν την τοποθέτηση βάσεων ποδηλάτων, καγιάκ κλπ. πολλών διαφορετικών
κατασκευαστών αξεσουάρ.
• Μπορούν να παραμείνουν στη σχάρα οροφής όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 020
53,22 €2

ARB* Κιτ πρόσδεσης για το Zero Electric Coolbox
Το κιτ πρόσδεσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για το ψυγείο Zero Electric Coolbox. Εξασφαλίζει
ασφαλή και σταθερή πρόσδεση, αποτρέποντας μετακινήσεις κατά τη μεταφορά. Διπλά
άγκιστρα προσαρτώνται στο ψυγείο και ρυθμιζόμενοι πλεκτοί ιμάντες χρησιμοποιούνται
για την τάνυση.

• Έξυπνη, λειτουργική και κομψή σχεδίαση.
• Πλεκτοί ιμάντες και ποιοτικοί ελατηριωτοί συνδετήρες.
• Χαλύβδινοι σφιγκτήρες με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
• Διπλά άγκιστρα με πλαστική επένδυση.
• Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα.

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 035
44,21 €2

ARB* Κιτ στενών γεφυρών για τη σχάρα οροφής για το αντίσκηνο οροφής Flinders
Οι στενές γέφυρες στήριξης τοποθετούνται στο σύστημα dovetail της σχάρας οροφής και
είναι ένας γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος για να τοποθετήσετε το αντίσκηνο οροφής
Flinders. – Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 024
56,73 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Κυλιόμενο συρτάρι με κυλιόμενο άνω δάπεδο
Το κυλιόμενο συρτάρι παρέχει έναν οργανωμένο και εύχρηστο χώρο για να αποθηκεύετε
και να μεταφέρετε με ασφάλεια κάθε είδους εξοπλισμό.
Συρτάρι που παρέχει αποθηκευτικό χώρο, συρόμενο προς τα έξω, με εύκολη πρόσβαση.
Διατίθεται με κυλιόμενο άνω δάπεδο, το οποίο έχει επίπεδη επιφάνεια για την τοποθέτηση
ψυγείου και σύρεται προς τα έξω για εύκολη πρόσβαση.Είναι κατασκευασμένο από
ναυτικού τύπου κόντρα πλακέ με αντοχή στο νερό και προστατευτικά με χαλύβδινες
ενισχύσεις για κορυφαία αντοχή, φέρει επένδυση από επαγγελματικού τύπου μοκέτα με
ευστάθεια στην υπεριώδη ακτινοβολία για ανάδειξη του χώρου αποσκευών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συρόμενη κουζίνα ARB, κιτ πλαϊνών
καλυμμάτων ARB και κιτ μπροστινού καλύμματος ARB (διατίθενται ξεχωριστά).

• Κλειδώνει με κλειδί και ασφαλίζει όταν κλείσει με δύναμη, για ευκολία στη χρήση.
• Σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός δρόμου, ώστε να μην κάνει κρότους.
• Ράγες ρουλεμάν από αναδιπλωμένο φύλλο χάλυβα για ιδιαίτερα ομαλή κύλιση.
• Πλήρως στεγανοποιημένα έναντι σκόνης και νερού ρουλεμάν για αντοχή στον χρόνο.
• Σύστημα που ασφαλίζει αυτόματα σε πλήρως ανοικτή θέση, για να μην κυλίσει το συρτάρι
και κλείσει ακόμα και υπό κλίση.
• Πλήρως σπονδυλωτό σύστημα με τις μονάδες να μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα δίπλα
ή η μία επάνω στην άλλη, για μεγαλύτερη ευελιξία αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές.
• Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση εκτός του οχήματος, όπως σε
υπόστεγα και γκαράζ.
• Μέγιστη ικανότητα φορτίου του συρταριού: 150 kg
• Μέγιστη ικανότητα φορτίου του κυλιόμενου δαπέδου: 100 kg (75 kg σε ανοικτή θέση)
• Εξωτερικές διαστάσεις: 1355 x 505 x 310 mm
• Εσωτερικές διαστάσεις: 1255 x 435 x 250 mm
• Βάρος: 54,5 kg

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 615 996
1.286,88 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Κυλιόμενο συρτάρι με σταθερό άνω δάπεδο
Το κυλιόμενο συρτάρι παρέχει έναν οργανωμένο και εύχρηστο χώρο για να αποθηκεύετε
και να μεταφέρετε με ασφάλεια κάθε είδους εξοπλισμό.
Συρτάρι που παρέχει αποθηκευτικό χώρο, συρόμενο προς τα έξω, με εύκολη πρόσβαση.
Διατίθεται με σταθερή οροφή, η οποία αποτελεί μια επίπεδη επιφάνεια που επιτρέπει την
τοποθέτηση άλλων ειδών. Είναι κατασκευασμένο από ναυτικού τύπου κόντρα πλακέ με
αντοχή στο νερό και προστατευτικά με χαλύβδινες ενισχύσεις για κορυφαία αντοχή, φέρει
επένδυση από επαγγελματικού τύπου μοκέτα με ευστάθεια στην υπεριώδη ακτινοβολία για
ανάδειξη του χώρου.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με συρόμενη κουζίνα ARB,
κιτ πλαϊνών καλυμμάτων ARB και κιτ μπροστινού καλύμματος ARB (διατίθενται
ξεχωριστά).

• Κλειδώνει με κλειδί και ασφαλίζει όταν κλείσει με δύναμη, για ευκολία στη χρήση.
• Σχεδιασμένο για χρήση εντός και εκτός δρόμου, ώστε να μην κάνει κρότους.
• Ράγες ρουλεμάν από αναδιπλωμένο φύλλο χάλυβα για ιδιαίτερα ομαλή κύλιση.
• Πλήρως στεγανοποιημένα έναντι σκόνης και νερού ρουλεμάν για αντοχή στον χρόνο.
• Σύστημα που ασφαλίζει αυτόματα σε πλήρως ανοικτή θέση, για να μην κυλίσει το συρτάρι
και κλείσει ακόμα και υπό κλίση.
• Πλήρως σπονδυλωτό σύστημα με τις μονάδες να μπορούν να τοποθετηθούν δίπλα δίπλα
ή η μία επάνω στην άλλη, για μεγαλύτερη ευελιξία αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές.
• Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση εκτός του οχήματος, όπως σε
υπόστεγα και γκαράζ.
• Μέγιστη ικανότητα φορτίου του συρταριού: 150 kg
• Εξωτερικές διαστάσεις: 1355 x 505 x 310 mm
• Εσωτερικές διαστάσεις: 1255 x 435 x 250 mm
• Βάρος: 54,5 kg

Διπλοκάμπινο

2 615 994
1.236,84 €2

ARB* Πλαϊνή τέντα για την τέντα οχήματος, 2 m
Σχεδιασμένη να τοποθετείται υπό γωνία στο πλάι της τέντας οχήματος προσφέρει
πρόσθετη προστασία από τη βροχή και πρόσθετη σκίαση από τον ήλιο. Οι πλαϊνές τέντες
προσφέρουν επίσης προστασία για καρέκλες και άλλα αποθηκευτικά αξεσουάρ κάτω από
την τέντα οχήματος.
Για χρήση σε συνδυασμό με την τέντα οχήματος ARB (διατίθεται ξεχωριστά).

• Κατασκευάζεται από ελαφριά πολυουρεθάνη με επίστρωση πολυβαμβακερού καμβά 300
GSM.
• Απόλυτα υδατοστεγανή, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 50+.
• Πρόσθετη πλαϊνή προστασία για την τέντα οχήματος.
• 4 ρυθμιζόμενα σημεία πρόσδεσης.

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 031
126,47 €2

ARB* Προβολέας LED Horizon   μαγνητικό
Ο προβολέας LED Horizon είναι εξαιρετικός για να φωτίσετε το εργαστήριό σας ή τον χώρο
που έχετε κατασκηνώσει τη νύχτα. Κομψής σχεδίασης, με απαλό χακί και μαύρο χρώμα,
περιλαμβάνει μαγνητική περιστρεφόμενη βάση με αντιολισθητικά ελαστικά πόδια, για να
μπορείτε να κατευθύνετε την ισχυρή δέσμη του προβολέα COB LED εκεί που χρειάζεται. Ο
προβολέας LED φορτίζεται με έναν ιδιαίτερο έξυπνο φορτιστή AC/DC και μπορεί να
φορτίζεται κατά τη λειτουργία του, ώστε να μη μείνετε ποτέ χωρίς φως.

2 618 909
145,59 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Συρόμενη κουζίνα με στόφα
Προετοιμάστε τα γεύματά σας με όλες τις ανέσεις που θα είχατε στο σπίτι σας, η συρόμενη
κουζίνα διαθέτει όλο τον εξοπλισμό μιας κουζίνας όταν κάνετε κατασκήνωση, τουρισμό ή
εργάζεστε έξω.
Η συρόμενη κουζίνα είναι απόλυτα πρακτική, πολυλειτουργική, συρόμενη προς τα έξω,
μέσα σε συρταρωτό πλαίσιο 1355 mm. Διαθέτει στόφα, νεροχύτη, συρτάρι-σκευοθήκη,
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα και μπορεί να στηθεί ή να μαζευτεί σε μόλις 15
δευτερόλεπτα! Μόλις η στόφα τραβηχτεί έξω, η στόφα και ο νεροχύτης περιστρέφονται
στην αριστερή πλευρά, σχηματίζοντας έναν γωνιακό χώρο εργασίας. Η στόφα αερίου έχει 3
μάτια που στεγάζονται σε έναν βαθύ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα που καθαρίζεται
εύκολα και παρέχει προστασία από τον άνεμο, ενώ το καπάκι από σκληρυμένο κρύσταλλο
που σηκώνεται προς τα πάνω χρησιμεύει ως πλάτη προστασίας όταν χρησιμοποιείται η
στόφα. Η επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα είναι μια μεγάλη επιφάνεια για την
προετοιμασία και το σερβίρισμα φαγητού και καθαρίζεται και αυτή πολύ εύκολα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κυλιόμενο συρτάρι ARB, κιτ πλαϊνών
καλυμμάτων ARB και κιτ μπροστινού καλύμματος ARB (διατίθενται ξεχωριστά).

• Σε πλήρη έκταση ασφαλίζει στη θέση της, όλα τα εξαρτήματα που ασφαλίζουν
επισημαίνονται με κόκκινο.
• Στόφα αερίου με 3 μάτια, ισχύος 6 kW, 1 μεγάλο 2,5 kW και 2 μικρότερα 1,75 kW με
ηλεκτρικό καυστήρα μπαταρίας.
• Το αέριο διοχετεύεται μέσω συνδέσμου μπαγιονέτ σε εύκαμπτο σωλήνα 1,2 m με βαλβίδα
ρύθμισης που για ασφάλεια μπορεί να συνδεθεί μόνο μετά το στήσιμο.
• Αυτόματη διακοπή παροχής αερίου για ασφάλεια αν κλείσει το καπάκι ή ξεφύγει η φλόγα
του καυστήρα.
• Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα 304 βαθμών: 1250 x 485 mm με ικανότητα
φορτίου 30 kg αν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.
• Πτυσσόμενος νεροχύτης σιλικόνης, χωρητικότητας 12 λίτρων με τάπα, θήκη για
μαχαιροπίρουνα και πιατοθήκη, συμπτύσσεται μέσα στο συρτάρι-σκευοθήκη όταν
μαζεύεται.
• Μεγάλο συρτάρι-σκευοθήκη με διαστάσεις: 450 x 345 x 140 mm (βάθος x πλάτος x
ύψος).
• Η συρόμενη κουζίνα είναι συμβατή με οποιοδήποτε συρτάρι ARB 1355.
• Ιδανικό για κατασκήνωση, ημερήσιες εκδρομές, ψάρεμα, υπαίθριες γιορτές και αθλητικές
εκδηλώσεις, εργοτάξια κλπ.
• Βάρος συρόμενου μαγειρείου: 89 kg

Διπλοκάμπινο

2 616 047
3.667,81 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Σύστημα οργάνωσης φορτίου με μαλακά πλαϊνά
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να περιορίσετε τα ψώνια
και τα προσωπικά σας αντικείμενα, διατηρώντας τα καθαρά και ασφαλή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ισοθερμική τσάντα με μαλακά πλαϊνά Finis
2181470 που εφαρμόζει άψογα μέσα σε ένα από τα διαμερίσματά του.

• 3 διαμερίσματα με ενσωματωμένες λαβές, έχουν αντοχή στη μούχλα.
• Μπορεί να αποθηκευτεί διπλωμένο, αν χρειάζεται.
• Καθαρίζεται εύκολα.
• Μαύρο με το λογότυπο της Ford
• Μήκος περίπου 60 cm

2 181 468
157,16 €2

ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μεγάλο
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιοτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 000
91,35 €2

ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μεσαίου μεγέθους
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 002
65,06 €2

ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μικρό
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιοτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 004
45,68 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Σχάρα οροφής από αλουμίνιο
Η πολύ κομψή, χαμηλού προφίλ και μικρού βάρους σχάρα οροφής τοποθετείται κοντά
στην οροφή του οχήματος χάρη στην κορυφαία αντοχή της. Είναι κατασκευασμένη εξ
ολοκλήρου από συγκολλημένο αλουμίνιο, με κάθετες μπάρες, ενώ κάθε εσωτερική και
περιμετρική μπάρα είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο στραντζαριστό τμήμα
αλουμινίου με εσωτερικό βραχίονα για πρόσθετη αντοχή, ώστε να μην απαιτείται
υποπλαίσιο στήριξης. Η σχάρα οροφής διαθέτει, επίσης, ένα επαναστατικό συρόμενο
πλαϊνό σύστημα φόρτωσης dovetail που κάνει την προσάρτηση, επανατοποθέτηση και
αφαίρεση φορτίων και αξεσουάρ ευκολότερη, ταχύτερη και πιο ασφαλή.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κιτ τοποθέτησης στην καμπίνα της ARB (διατίθεται
ξεχωριστά).

• Ιδιαίτερη μονοκόμματη σχεδίαση για αντοχή και ανθεκτικότητα.
• Η σχάρα οροφής παρέχει απαράμιλλη απλότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στον
τρόπο που θέλετε να φορτώσετε.
• Το πλαϊνό σύστημα φόρτωσης dovetail απελευθερώνει περισσότερο χώρο φόρτωσης
πάνω σε κάθε μπάρα.
• Απεριόριστες επιλογές τοποθέτησης και προσάρτησης.
• Αφαιρούμενες γωνίες για τη διαχείριση καλωδίων φωτισμού.
• Μειωμένος θόρυβος από τον αέρα.

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 616 010
601,82 €2

ARB* Τέντα οχήματος με φως LED, 2 m x 2,5 m
Η τέντα δημιουργεί έναν υπαίθριο χώρο, όταν κάνετε κατασκήνωση, και παρέχει την
προστασία που τόσο χρειάζεστε από τον ήλιο και τη βροχή.
Αναδιπλούμενη τέντα με τα δικά της στηρίγματα που παρέχει σκίαση από τον ήλιο ή
προστασία από τη βροχή όταν κατασκηνώνετε. Είναι καλά προσαρτημένη στη σχάρα του
οχήματος και έτοιμη για άμεση χρήση αφού χρειάζεται μόνο 30 δευτερόλεπτα για να
στηθεί. Απλά ανοίγετε το φερμουάρ του προστατευτικού σάκου, ανοίγετε τις λωρίδες
velcro και την ξετυλίγετε. Στηρίζεται σε δύο ρυθμιζόμενου ύψους κατακόρυφα
τηλεσκοπικά πόδια και παραμένει τεντωμένη με δύο οριζόντια τηλεσκοπικά στηρίγματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το δωμάτιο deluxe ARB και τις πλαϊνές τέντες ARB
(διατίθενται ξεχωριστά).

• Σχεδιασμένη για σκληρές συνθήκες.
• Είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής πολυβαμβακερό καμβά 300 GSM με πλέξη
ripstop και επένδυση πολυουρεθάνης.
• Απόλυτα υδατοστεγανή, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 50+.
• Ενσωματωμένη λωρίδα φωτισμού LED 1200 lumen με ψηφιακό ροοστάτη, 2 επιλογές
ψυχρού ή θερμού φωτισμού και καλώδιο 4 m για τροφοδοσία από την υποδοχή αναπτήρα
του οχήματος.
• Τηλεσκοπικά πόδια ρυθμιζόμενου ύψους από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
• Λωρίδες velcro ασφαλίζουν την τέντα στα οριζόντια στηρίγματα.
• Η τέντα αποθηκεύεται μέσα σε σάκο βαρέος τύπου με αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία, από λαμιναρισμένο PVC, με διπλό φερμουάρ.
• Για την προσάρτηση της τέντας στη σχάρα οροφής χρησιμοποιούνται χαλύβδινα
στηρίγματα.

Διπλοκάμπινο

2 616 029
528,13 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Ψυγείο Zero Electric Coolbox 36 λίτρων
Το Transformer Pack συνδυάζει βελτιωμένη ευστάθεια και συμπεριφορά στην οδήγηση με
αναβαθμισμένο στυλ, δίνοντας στο όχημά σας πιο στιβαρή εμφάνιση και φαρδύτερο
μετατρόχιο.
Φορητό ηλεκτρικό ψυγείο μίας ζώνης, με πάνω καπάκι που ανοίγει από εμπρός, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ψυγείο ή καταψύκτης και είναι ιδανικού μεγέθους για ένα ζευγάρι ή μια
μικρή οικογένεια που κάνει κατασκήνωση. Διαθέτει λαβές που δεν προεξέχουν για εύκολη
μεταφορά. Διαθέτει εξυπηρετικές υποδοχές ρεύματος DC εμπρός και πίσω για λειτουργία
μέσα στο όχημα και υποδοχή ρεύματος AC εμπρός για λειτουργία στο σπίτι ή σε
κατασκηνωτικό χώρο με παροχή ρεύματος. Ένας πίνακας ελέγχου αφής επιτρέπει χειρισμό
και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου χωρίς χρέωση από το
Google Play ή το Apple App Store επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του
ψυγείου ασύρματα μέσω bluetooth από το κινητό τηλέφωνο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το κιτ πρόσδεσης ARB και το κιτ με ράγες και
δακτύλιους πρόσδεσης ARB (διατίθενται ξεχωριστά).

• Χωρητικότητα: 36 λίτρα (47 δοχεία ποτών των 375 ml)
• Εσωτερικό φως LED χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος
• Ψυκτική ικανότητα: -22°C έως +10°C
• Διαθέτει έξοδο USB 5 V για φόρτιση συσκευών USB.
• Τάπα αποστράγγισης για να καθαρίζεται εύκολα.
• Μπουλόνια ταχείας απασφάλισης για να αφαιρείται και να τοποθετείται το καπάκι.
• Αντιολισθητική επένδυση πάνω στο καπάκι για να μη γλιστρούν γυαλί και μπουκάλια.
• Υψηλής απόδοσης, μεταβλητής ταχύτητας συμπιεστής με ικανότητα ταχείας ψύξης.
• 2 εγκοπές πρόσδεσης για την ασφάλιση του ψυγείου κατά τη μεταφορά.
• Εξωτερικές διαστάσεις: 675 x 423 x 436 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Εσωτερικές διαστάσεις: άνω διαμέρισμα 482 x 292 x 143 mm (μήκος x πλάτος x ύψος),
κάτω διαμέρισμα 316 x 292 x 180 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Τροφοδοσία: 12/24 V DC, 100/240 V AC με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας
μπαταρίας
• Απορρόφηση ρεύματος: 0,8 Ah (DC 12 V στους 5°C, με 32°C θερμοκρασία
περιβάλλοντος)
• Διατίθεται με φις ευρωπαϊκού τύπου F.
• Βάρος: 22,2 kg

Διπλοκάμπινο, όχι με κουβούκλιο

2 615 992
1.311,81 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Ψυγείο Zero Electric Coolbox 44 λίτρων
Το Transformer Pack συνδυάζει βελτιωμένη ευστάθεια και συμπεριφορά στην οδήγηση με
αναβαθμισμένο στυλ, δίνοντας στο όχημά σας πιο στιβαρή εμφάνιση και φαρδύτερο
μετατρόχιο.
Φορητό ηλεκτρικό ψυγείο μίας ζώνης, με πάνω καπάκι που ανοίγει από εμπρός, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ψυγείο ή καταψύκτης και είναι ιδανικού μεγέθους για ένα ζευγάρι ή μια
μικρή οικογένεια που κάνει κατασκήνωση. Διαθέτει λαβές που δεν προεξέχουν για εύκολη
μεταφορά. Διαθέτει εξυπηρετικές υποδοχές ρεύματος DC εμπρός και πίσω για λειτουργία
μέσα στο όχημα και υποδοχή ρεύματος AC εμπρός για λειτουργία στο σπίτι ή σε
κατασκηνωτικό χώρο με παροχή ρεύματος. Ένας πίνακας ελέγχου αφής επιτρέπει χειρισμό
και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου χωρίς χρέωση από το
Google Play ή το Apple App Store επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του
ψυγείου ασύρματα μέσω Bluetooth από το κινητό τηλέφωνο.
< div>Μπορεί αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το κιτ πρόσδεσης ARB και το κιτ με
ράγες και δακτύλιους πρόσδεσης ARB (διατίθενται ξεχωριστά).</ div>

• Χωρητικότητα: 44 λίτρα (65 δοχεία ποτών των 375 ml)
• Εσωτερικό φως LED χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος
• Ψυκτική ικανότητα: -22°C έως +10°C
• Διαθέτει έξοδο USB 5 V για φόρτιση συσκευών USB.
• Τάπα αποστράγγισης για να καθαρίζεται εύκολα.
• Μπουλόνια ταχείας απασφάλισης για να αφαιρείται και να τοποθετείται το καπάκι.
• Αντιολισθητική επένδυση πάνω στο καπάκι για να μη γλιστρούν γυαλί και μπουκάλια.
• Υψηλής απόδοσης, μεταβλητής ταχύτητας συμπιεστής με ικανότητα ταχείας ψύξης.
• 2 εγκοπές πρόσδεσης για την ασφάλιση του ψυγείου κατά τη μεταφορά.
• Εξωτερικές διαστάσεις: 675 x 423 x 496 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Εσωτερικές διαστάσεις: άνω διαμέρισμα 482 x 292 x 203 mm (μήκος x πλάτος x ύψος),
κάτω διαμέρισμα 316 x 292 x 180 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Τροφοδοσία: 12/24 V DC, 100/240 V AC με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας
μπαταρίας
• Απορρόφηση ρεύματος: 0,8 Ah (DC 12 V στους 5°C, με 32°C θερμοκρασία
περιβάλλοντος)
• Διατίθεται με φις ευρωπαϊκού τύπου F.
• Βάρος: 21,6 kg

Διπλοκάμπινο

2 616 045
1.414,52 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Εκδίδεται απο τη Ford Motor Hellas AEBE
Ακακιών 39 & Μονεμβασιάς 25,
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου,
Τηλ. 210 - 5709900, Fax 210 – 5709800
www.fordaccessories.gr

Ο Επίσημος Έμπορος / Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford μπορεί να σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση των αξεσουάρ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα
χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι
εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα
προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι
προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες
για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους
εμπόρους της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από
τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPhone/iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα
εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: για τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα στοιχεία
κατανάλωσης καυσίμου και τα επίσημα στοιχεία εκπομπών CO2 για κάθε μοντέλο, παρακαλούμε ανατρέξτε στον "οδηγό οικονομίας
καυσίμου, εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας" που μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο δίκτυο της Ford  και στη διεύθυνση
https://www.datgroup.com/.

Status: 25.01.2023


