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SZÁLLÍTÁS
RAKTÉRI TARTOZÉKOK

RRP

Görgős platófedél fekete, kézi működtetésű
Védje rakományát a raktérben ezzel a strapabíró és praktikus platófedéllel, rolós
kivitelben.
Tartós konstrukció rendkívül erős extrudált alumíniumból. Kiváló minőségű reteszelő
mechanizmussal rendelkezik, amely teljesen rögzíti a rakodóteret és védi szerszámait és
felszereléseit. A keresztrudakkal is kompatibilis (külön kapható)

• Késálló, egymásba illeszkedő alumínium lamellák
• Nincs külső fogantyú, így ez megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rakodóágyhoz
• 6 pontos vízelvezető rendszer, amely percenként 40 liter vizet képes elvezetni

Rap Cab, a Platinum és a Raptor kivételével (kérjük, vegye figyelembe: XL és XLT esetén a
tehertámasztó rudat el kell távolítani)

2 629 603
1 115 745,00 Ft1

Görgős platófedél fekete, kézi működtetésű
Védje rakományát a raktérben ezzel a strapabíró és praktikus platófedéllel, rolós
kivitelben.
Tartós konstrukció rendkívül erős extrudált alumíniumból. Kiváló minőségű reteszelő
mechanizmussal rendelkezik, amely teljesen rögzíti a rakodóteret és védi szerszámait és
felszereléseit. A keresztrudakkal is kompatibilis (külön kapható)

• Késálló, egymásba illeszkedő alumínium lamellák
• Nincs külső fogantyú, így ez megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a rakodóágyhoz
• 6 pontos vízelvezető rendszer, amely percenként 40 liter vizet képes elvezetni

Duplafülkés modellhez (figyelem: XL és XLT esetén a tehertámasztó rudat el kell
távolítani)

2 639 141
1 085 515,00 Ft1

Keresztrúd fekete, platóhoz
2 db-os keresztrúd készlet, T-anya profillal, alumínium, tömeg kb. 5 kg, maximális
teherbírása 60 kg, zárható, 2 kulccsal szállítva. – XL, XLT, FX4 és Limited

2 629 605
298 350,00 Ft2

Pickup Attitude* Kihúzható platótálca matt fekete
A kihúzható platótálcát úgy tervezték, hogy megkönnyítse a be- és kirakodást anélkül,
hogy fel kellene mászni a platóra.

• Teherbírás: 250 kg
• 6 rögzítőhurokkal rendelkezik a rakomány rögzítéséhez a tálcán
• Kényelmes, felhasználóbarát fogantyú és gomb
• Fekete bevonatú acél váz, akadálytalanul ki- és becsúsztatható
• 3 pozícióban rögzíthető: behúzott, középút és 70%-ban (max) kihúzott
• Strapabíró, vákuumformázott ABS műanyag tálca masszív csúszásgátló mintával
• Műanyag tálcával vagy anélkül is felszerelhető
• 1200 x 320 x 90 mm (h x szé x ma)
• Súlya kb. 35 kg
• Fúrás szükséges

2 490 224
570 180,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Platóelválasztó
A raktérelválasztó kényelmesen 2 rekeszre osztja a rakodóterületet, és lehetővé teszi a
tárgyak szétválasztását. Megakadályozza a rakomány sérüléseket okozó megcsúszását,
illetve megakadályozza, hogy a szállítmány olyan helyre csússzon előre, ahol már nehezen
érhető el. A jármű integrált C-csatornájába illesztve az elválasztó előre és hátra
csúsztatható és a kézikerék segítségével több helyzetben is rögzíthető.

• Erős, könnyű alumíniumból készült, strapabíró, 4 mm-es középső lemezzel
• Könnyen eltávolítható vagy eltolható a plató elejébe, ha nincs használatban
• Távol tartja a nehéz és törékeny tárgyakat egymástól
• Távol tartja a koszos és tiszta tárgyakat egymástól

A Single Cab kivételével, csak rakománykezelő rendszerrel kombinálva

2 615 589
257 760,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BIZTONSÁG
ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉG

RRP

Elsősegélynyújtó készlet elakadásjelző háromszöggel és láthatósági mellénnyel
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
231 x 152 x 83 mm. Tartalmazza az elakadásjelző háromszöget és a láthatósági mellényt.
Megfelel a DIN 13164-2014, E27 R és EN ISO 20471 szabványoknak

2 431 452
12 080,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SZABADTÉRI ÉLETMÓD
SZABADTÉRI ÉLETMÓD

RRP

ARB* Árnyékoló LED lámpával, 2 m x 2,5 m
A ponyvatető nyitott teret biztosít kempingezéshez, miközben védelmet nyújt az esőtől és
tűző napsütéstől.
Önálló, visszahúzható napellenző, amely biztosítja a szükséges árnyékot a napfény elől
vagy védelmet nyújt az eső ellen kempingezéskor. Megérkezését követően gépkocsija
alaptartójához gondosan rögzítve azonnal használatra kész, mivel a felszerelés
mindössze 30 másodpercet vesz igénybe. Húzza ki a védőtáskát, oldja ki a két tépőzáras
pántot és tekerje ki. Két állítható magasságú függőleges teleszkópos láb támogatja és két
vízszintes teleszkópos rúd tartja feszesen.
Az ARB deluxe napellenzővel és az ARB szélvédővel együtt használható (külön kapható)

• Kíméletlen vadonbeli viszonyokhoz tervezve
• Erős PU bevonatú 300 gsm-es poli-pamut rip-stop vászonból készült
• Teljesen vízálló és 50+ besorolású UV védelmet nyújt
• Integrált tetőtéri LED fénycsík (1200 lumen) digitális fényerőszabályzóval, hideg fehér
vagy borostyánsárga színmóddal és 4 m-es kábellel, amelyet a jármű szivarcsatlakozója
táplál
• Eloxált alumínium, magasságban állítható teleszkópos lábak
• Tépőzáras rögzítés a tetővászon vízszintes oszlopaihoz
• A napellenzőt UV stabil, nagy teherbírású, dupla cipzárral ellátott, laminált PVC táska
védi
• Rozsdamentes acél rögzítők a napellenző alaptartóhoz történő csatlakoztatásához

Dupla fülke

2 616 029
200 780,00 Ft2

ARB* Deluxe napellenző szoba Padló és oldalelemekkel 2 m x 2,5 m
A deluxe elősátor személyes privát teret biztosít, miközben védelmet nyújt az időjárás
viszontagságaival szemben.
Teljesen zárt helyiségként vagy szúnyoghálóként használható. Privát szférát, valamint
további védelmet nyújt az időjárással és a rovarokkal szemben kempingezés közben.
Felállítása gyors és egyszerű, a helyiség a napellenző kötélpályáival és kapcsokkal
rögzíthető a napellenzőhöz, majd hevederekkel rögzíthető a padlóhoz. A helyiség 3 db
kétrétegű külső oldalfallal, ill. tömör és hálós cipzáras ajtókkal rendelkezik. Az egyik
oldalfal tömör cipzáras ajtóval csatlakozik a járműhöz. A helyiség hűvösen tartását saját
hálós mennyezeti panel segíti. Tartós vízálló padlóval felszerelt.
Az ARB napellenzővel (külön beszerezhető) együtt használható

• Nagy teherbírású polietilén vízálló padló
• 2 m x 2,5 m száraz plusz helyet biztosít a kempingezéshez
• 3 db külső oldalfalpanel feltekerhető, a belső hálós panelek felszabadításához
• 2 db cipzáras átvezetés a felső sarkokban a tápkábelek elhelyezéséhez
• Vízálló és UV védelmet nyújt

Dupla fülke

2 616 033
135 535,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Görgős fiók görgős felső szinttel
A kihúzható fiók egy jól rendszerezett helyet biztosít felszerelése  tárolására és
szállítására.
A görgős fiók könnyen hozzáférhető, csúsztatható, kihúzható tárolóhelyet biztosít. Görgős
tetővel felszerelt, amely sík felülettel rendelkezik a hűtő-fagyasztó felszereléséhez, így
szükség szerint be- és kigurítható. Vízálló, ragasztott, tengeri rétegelt lemezből készült.
Megerősített acél védőburkolatokkal rendelkezik a kiváló szilárdságért, emellett UV-
sugárzásnak ellenálló, stabil kárpitozással egészíti ki belső terét.
Használható ARB eltolható konyhával, ARB oldalsó padlókészlettel és ARB első
padlókészlettel (külön kapható)

• Kulccsal zárható reteszekkel a könnyebb használatért
• Közútra és terepre tervezve, csörgésmentes kialakítással
• Összecsukott, rozsdamentes acél csapágyazású sínek a fiók ultra sima működéséhez
• Teljesen tömített por- és vízálló gördülőcsapágyak a hosszú élettartam érdekében
• Az önzáró visszagurulásgátló rendszer teljes kihúzásnál a helyére rögzül, így még
emelkedőn is zárva tartja a fiókot
• Teljesen moduláris felépítésű, az egységek egymás mellett vagy egymás tetején is
elhelyezhetők, így nagyobb rugalmasságot biztosítanak, ha a jövőben megváltoznak az
igények
• Nem járművekben történő tárolásra is használható, pl. ólokban és garázsokban
• A fiók maximális terhelhetősége: 150 kg
• A görgős padló maximális teherbírása: 100 kg (75 kg kihúzva)
• Külső méretek: 1355 x 505 x 310 mm
• Belső méretek: 1255 x 435 x 250 mm
• Tömeg: 54,5 kg

Dupla fülke

2 615 996
489 240,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Görgős fiók Rögzített felső szinttel
A kihúzható fiók egy jól rendszerezett helyet biztosít felszerelése  tárolására és
szállítására.
A görgős fiók könnyen hozzáférhető, csúsztatható, kihúzható tárolóhelyet biztosít.
Rögzített tetővel van ellátva, melynek lapos felülete más tárgyak tárolására alkalmas.
Vízálló, ragasztott, tengerészeti minőségű rétegelt lemezből készült, acéllal megerősített
védőburkolatokkal a kiváló szilárdság érdekében, és UV-stabil szőnyeggel van ellátva a
belső tér kiegészítésére.Használható a (külön megvásárolható) ARB csúszókonyhával,
ARB oldalsó padlókészlettel és ARB első padlókészlettel együtt.

• Kulccsal zárható reteszekkel a könnyebb használatért
• Közútra és terepre tervezve, csörgésmentes kialakítással
• Összecsukott, rozsdamentes acél csapágyazású sínek a fiók ultra sima működéséhez
• Teljesen tömített por- és vízálló gördülőcsapágyak a hosszú élettartam érdekében
• Az önzáró visszagurulásgátló rendszer teljes kihúzásnál a helyére rögzül, így még
emelkedőn is zárva tartja a fiókot
• Teljesen moduláris felépítésű, az egységek egymás mellett vagy egymás tetején is
elhelyezhetők, így nagyobb rugalmasságot biztosítanak, ha a jövőben megváltoznak az
igények
• Nem járművekben történő tárolásra is használható, pl. ólokban és garázsokban
• A fiók maximális terhelhetősége: 150 kg
• Külső méretek: 1355 x 505 x 310 mm
• Belső méretek: 1255 x 435 x 250 mm
• Tömeg: 54,5 kg

Dupla fülke

2 615 994
470 210,00 Ft2

ARB* Gyorskioldó tartókészlet napellenző az alaptartóhoz
A gyorskioldó tartókészlet lehetővé teszi a napellenző gyors rögzítését és eltávolítását az
alaptartóról, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenie a csomagolással és az
előkészítéssel, és több időt tölthet a kempingezéssel.

• Minden ARB napellenzővel kompatibilis
• Erős porszórt acélból készült
• Könnyen rögzíthető az alaptartóhoz a fecskefarkú sín segítségével
• Állítható magasságú - megfordítható a nagyobb magasság érdekében

Dupla fülke

2 616 016
25 235,00 Ft2

ARB* Horizon LED területi világítás  - mágneses
A Horizon LED területi lámpa kiválóan alkalmas éjszakai műhely vagy kemping
megvilágítására. Elegáns kialakítású lágy erdőzöld és fekete színkombinációval,
mágneses, forgatható rögzítőalappal, csúszásgátló gumilábakkal, így a nagy
teljesítményű COB LED-es reflektor sugarát is oda irányíthatja, ahol szükséges. A LED
körzeti lámpa egyedi AC/DC intelligens töltővel tölthető, és akár futás közben is tölthető,
így soha nem marad fény nélkül.

2 618 909
55 350,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Hűtődoboz - 36 l
Szeretne jégkockát készíteni, vagy élvezni egy üveg hideg sört? Legyen szó
kempingezésről, vagy csak egy szabadnapról, a hűtődoboz minden ételt és italt tökéletes
hőmérsékleten tart majd.
Hordozható egyzónás elektromos hűtődoboz elülső felül nyitható fedéllel. Hűtőként vagy
fagyasztóként is használható, tökéletes méret egy pár vagy egy kisebb család számára
kempingezésre. Könnyen hordozható a süllyesztett fogantyúkkal. Praktikus elülső és
hátsó egyenáramú bemenettel rendelkezik a járműben való elhelyezéshez, valamint egy
elülső AC bemenettel otthon vagy egy elektromosággal ellátott kempingben. Az
érintésérzékelő kezelőpanelje lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását, beállítását és
növelését. A Google Play vagy az Apple App Store áruházból ingyenesen letölthető
alkalmazás lehetővé teszi hűtődobozának vezeték nélküli monitorozását és vezérlését
Bluetooth-kompatibilis eszközével.
Használható az ARB lekötő készlettel és az ARB rakománypálya- és rakodógyűrű
készlettel (külön kapható)

• Kapacitás: 36 l (47 x 375 ml italosdoboz)
• Alacsony fogyasztású belső LED világítás
• Hűtőteljesítmény -22°C-tól +10°C-ig
• 5V-os USB-aljzattal az USB-tápellátású eszközök töltéséhez
• Leeresztő dugó a könnyű tisztítás érdekében
• Gyorskioldó csavarok a fedél eltávolításához és rögzítéséhez
• Csúszásmentes üveg/palackhely a fedél tetején
• Rendkívül hatékony, változtatható fordulatszámú kompresszor gyorshűtéssel
• 2 rögzítési pont a hűtődoboz szállítás közbeni rögzítéséhez
• Külső méretek: 675 x 423 x 436 mm (h x szé x ma)
• Belső méretek: felső rekesz 482 x 292 x 143 mm (h x sz x ma) alsó rekesz 316 x 292 x 180
mm (h x sz x ma)
• Teljesítmény: 12/24v DC 100/240v AC integrált akkumulátorvédelmi rendszerrel
• Áramfelvétel: 0,8 Ah (DC 12 V, 5°C-ra beállítva, 32°C környezeti hőmérséklet)
• F-típusú Euro dugóval szállítjuk
• Tömeg: 22,2 kg

Dupla fülke

2 615 992
498 710,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Hűtődoboz - 44 l
Szeretne jégkockát készíteni, vagy élvezni egy üveg hideg sört? Legyen szó
kempingezésről, vagy csak egy szabadnapról, a hűtődoboz minden ételt és italt tökéletes
hőmérsékleten tart majd.
Hordozható egyzónás elektromos hűtődoboz elülső, felül nyitható fedéllel. Hűtőként vagy
fagyasztóként is használható és tökéletes méret egy pár vagy egy kisebb család számára
kempingezésre. Könnyen hordozható a süllyesztett fogantyúknak köszönhetően.
Praktikus elülső és hátsó egyenáramú bemenettel rendelkezik a járműben való
elhelyezéshez, valamint egy elülső AC bemenettel otthoni vagy elektromos árammal
ellátott kempingben történő használathoz. Az érintésérzékelő kezelőpanel lehetővé teszi
a hőmérséklet szabályozását, beállítását és növelését. A Google Play vagy az Apple App
Store áruházból ingyenesen letölthető alkalmazás lehetővé teszi hűtődobozának vezeték
nélküli monitorozását és vezérlését Bluetooth-kompatibilis eszközével.
Az ARB lekötő készlettel és az ARB rakománypálya- és rakodógyűrű készlettel (külön
kapható) kombinálva is használható

• Kapacitás: 44 l (65 x 375 ml italosdoboz)
• Alacsony fogyasztású belső LED világítás
• Hűtőteljesítmény -22°C-tól +10°C-ig
• 5V-os USB-aljzattal az USB-tápellátású eszközök töltéséhez
• Leeresztő dugó a könnyű tisztítás érdekében
• Gyorskioldó csavarok a fedél eltávolításához és rögzítéséhez
• Csúszásmentes üveg/palackhely a fedél tetején
• Rendkívül hatékony, változtatható fordulatszámú kompresszor gyorshűtéssel
• 2 rögzítési pont a hűtődoboz szállítás közbeni rögzítéséhez
• Külső méretek: 675 x 423 x 496 mm (h x szé x ma)
• Belső méretek: felső rekesz 482 x 292 x 203 mm (h x sz x ma) alsó rekesz 316 x 292 x 180
mm (h x sz x ma)
• Teljesítmény: 12/24v DC 100/240v AC integrált akkumulátorvédelmi rendszerrel
• Áramfelvétel: 0,8 Ah (DC12v 5°C-ra beállítva, 32°C környezeti hőmérséklet)
• F-típusú Euro dugóval szállítjuk
• Tömeg: 21,6 kg

Dupla fülke

2 616 045
560 875,00 Ft2

Hűtőtáska puha oldalú
A puha oldalú, párnázott hűtőtáska hidegen tartja a hűtött ételt és italt vagy melegen
tartja a felmelegített ételt és italt. Alumínium fóliával szigetelve, amely vízálló és könnyen
tisztítható.
A 2181468 cikkszámú rakományrendezővel együtt használható, mivel ez a hűtőtáska
tökéletesen illeszkedik az egyik rekeszbe.

• Könnyű és összecsukható cipzáras tetővel
• Állítható táskafülekkel
• Fekete, Ford logóval
• Méretek: 36 x 33 x 27 cm (sz x ma x mé)

2 181 470
20 835,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.

10 FORD RANGER 06/2022 - Status: 25.01.2023



ARB* Indítási segítség akkucsomaggal, hordozható, 12v
Lemerült akkumulátor esetén a gyorsindító kisegíti a szorult helyzetből, hogy mielőbb
folytathassa útját.
A lítiumüzemű hordozható indítási segítség az akkumulátorcsomagnak köszönhetően
bőséges erővel rendelkezik bármely 12 V-os jármű indításához egészen az 5 literes V8-as
dízel vagy 6 literes benzines motorral rendelkező gépkocsikig. Az akkumulátorcsomag
töltése DC vagy AC töltővel történik, és az intelligens érzékelési és töltési technológiának
köszönhetően a beépített érzékelők megakadályozzák a lítium akkumulátor túl- vagy
alultöltését. Amikor elérkezik az indítási segítség használatának ideje a járműben,
intelligens, nagy teherbírású indítókábelek figyelik az akkumulátorfeszültséget, a
polaritást és a töltési viszonyokat, és LED-es lámpákkal figyelmeztetik a felhasználót az
esetleges csatlakoztatási problémákra. Használaton kívüli tárolás esetén jól elfér egy erős
és kompakt EVA nylon, fekete és narancssárga táskában, intelligens ARB logóval.

2 618 911
111 420,00 Ft2

ARB* Kábelvezető hűtőláda fiókhoz
A kábelvezető megakadályozza, hogy a vezetékek beleakadjanak a rakományba vagy
beakadjanak a hűtőszekrény görgős fiókjának csúszó mozgása miatt. Biztonságos és zárt
pályát biztosítva lehetővé teszi a vezetékek szétválasztását és védelmét. Egy méteres
hosszban szállítjuk, a kábelvezető lerövidíthető, hogy a saját hűtőszekrény/fiók
összeállítása is elférjen.

• Alkalmas 12 V-os hűtőszekrény tápkábelekhez és autókábelekhez
• 2 fekete porszórt tartó igazítja és elvezeti a kábeleit a kábelvezetőhöz
• A kábelvezető anyaga: nejlon
• Hossza: 1000 mm
• Belső méret: 11 x 10 mm
• Külső méret: 17,5 x 14 mm

Double Cab

2 615 998
14 310,00 Ft2

ARB* Kemping szék hordtáskával, fekete és bézs
Akár a kempingben, akár a tengerparton tartózkodik, a bárhová elvihető kempingszék
könnyedén kihajtható, így Ön kényelmesen pihenhet és lazíthat.
Összecsukható kempingszék és hozzáillő hordtáska vállpánttal a kompakt tárolásért és a
könnyű szállításért. Erős, strapabíró oxford szövésű anyagból készült, porszórt acél
ollóvázzal.

2 615 988
56 015,00 Ft2

ARB* Kempingasztal hordtáskával, alumínium
A kempingasztal lehetővé teszi, hogy családja kényelmesen étkezzen, igyon és hűsöljön a
kempingezés és szabadnapok során.
Összehajtható kempingasztal nagy és erős alumínium rácsos felülettel és szögletes
csőlábakkal a szilárdság érdekében, a keresztmerevítők extra erőt és tartást biztosítanak,
ami hasonló asztaloknak nem sajátossága. Elég nagy egy 4 fős család számára, de
tökéletes méretű ahhoz is, hogy használaton kívül a kompakt hordtáskában jól elférjen.

2 615 990
67 135,00 Ft2

ARB* Keskeny áthidaló szerelőlap készlet - ARB Flinders tetősátor az ARB tető
alaptartóhoz
A keskeny áthidaló szerelőlapok illeszkednek az alaptartó fecskefarkú elemébe, így a
Flinders tetősátor gyors és megbízható felszerelése biztosított. – Dupla fülke

2 616 024
21 570,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kihúzható konyha tűzhellyel
Készítse el ételeit, mintha otthonában lenne. A kihúzhatós konyha minden konyhai
felszerelést biztosít, amire szüksége van a kempingezéshez, túrázáshoz vagy helyszíni
munkavégzéshez.
A kihúzható konyha egy tökéletesen praktikus és többfunkciós, főzésre alkalmas
berendezés, amely egy 1355 mm-es moduláris fiókkeretben található. Beépített tűzhellyel,
mosogatóval, edényfiókkal és rozsdamentes acél munkalappal rendelkezik, és mindössze
15 másodperc alatt felállítható vagy elpakolható! Miután kihúzza a konyhát, a tűzhely és a
mosogató balra lendül egy L-alakú munkaterületet alkotva. A gáztűzhely 3 égővel
rendelkezik, amelyek mindegyike egy könnyen tisztítható, süllyesztett rozsdamentes acél
edényben van elhelyezve, hogy védve legyen a széltől, és a felhajtható, edzett üveg fedél
fröccsenés elleni védelemként is szolgál a tűzhely használata közben. A rozsdamentes
acél munkalap nagy területet biztosít az ételek elkészítéséhez és tálalásához, emellett
nagyon könnyen tisztítható.

Használható ARB görgős fiókkal, ARB oldalsó padlókészlettel és ARB első padlókészlettel
(külön kapható)

• Teljesen kihúzott állapotban rögzül a helyén, az összes rögzítőelem pirossal van
kiemelve
• 3 égős gáztűzhely 6 kW teljesítménnyel, 1 nagy 2,5 kW-os gyorségő és 2 kisebb, 1,75 kw-
os égő, elemmel működő elektronikus gyújtással
• A gáz szállítása egy gyorscsatlakozós bajonett gázcsatlakozón keresztül, egy 1,2 m-es,
szabályozóval rendelkező tömlővel történik, biztonsági okokból csak beállítás után
csatlakoztatható
• Automatikus gázelzáró biztonsági funkcióval, ha a fedelet lecsukják vagy az égő lángja
kialszik
• 304-es rozsdamentes acél munkalap: 1250 x 485 mm, 30 kg-os teherbírással
egyenletesen eloszlatva
• Összecsukható, 12 l-es szilikon mosogató dugóval, edénytartóval és edényszárító
alappal, összecsukva az edényfiókba csomagolható
• Nagy edényfiók edények tárolására, belső méretek: 450 x 345 x 140 mm (mé x szé x ma)
• Minden 1355 mm-es ARB fiókkal kompatibilis kihúzható konyha
• Ideális kempingezéshez, egynapos kirándulásokhoz, horgászathoz, fesztiválokhoz,
sportnapokhoz, építkezésekre stb.
• A kihúzható konyha súlya: 89 kg.

Double Cab

2 616 047
1 394 400,00 Ft2

ARB* Légkompresszor hordozható, nagy teljesítményű, 12V
Legyen szó akár munkáról, akár pihenésről a légkompresszort mindig megéri magával
vinnie, hogy gyorsan fel tudja fújni a gumikat és egyéb felfújható szabadidős
felszereléseket.
A légkompresszor teljes egészében könnyű és nagy szilárdságú anyagokból készült a
csendes működés és az extra hosszú élettartam érdekében. Kategóriájában vezető a
szállított levegőmennyiség tekintetében. A gumiabroncsok gyors felfújására tervezték,
számos egyéb funkcióval a munkához és a szabadidőhöz egyaránt. A készlet egy 19 láb
hosszú, narancssárga légtömlőt, akkumulátorbilincseket és felfújókészletet tartalmaz,
mindezt egy intelligens és tartós hordtáskában.

2 616 039
160 550,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lehajtható rögzítőpont készlet - hűtődobozhoz lekötő, 4 db-os készlet
A lehajtható rögzítési pont készlet 4 db D-gyűrűt tartalmaz, és biztonságos rögzítési
pontként szolgál a hűtődoboz rögzítéséhez.

• Biztosítja, hogy hűtőládája biztonságosan rögzítve legyen a járművéhez, még a
legnehezebb terepen is

Dupla fülke

2 616 037
17 115,00 Ft2

ARB* Lekötőkészlet a hűtődoboz számára
A rögzítőkészletet kifejezetten a elektromosság nélküli hűtődobozhoz tervezték. Biztosítja
a megfelelő rögzítést és megakadályozza a mozgást szállítás közben. Kettős horgok
csatlakoznak a hűtődobozhoz, és a szükséges feszítést állítható hevederek biztosítják.

• Intelligens, funkcionális és elegáns kialakítású
• Szövött hevederek és minőségi rugós kapcsok
• Fekete porszórt acél bilincsek
• Műanyag bevonatú kettős horgok
• Rozsdamentes acél alapanyag

Double Cab

2 616 035
16 805,00 Ft2

ARB* Rakományrendező kis méretű
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tartja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 004
17 315,00 Ft2

ARB* Rakományrendező közepes
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tárolja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 002
25 815,00 Ft2

ARB* Rakományrendező nagy méretű
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tartja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 000
34 900,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Rakományrendező puha oldalú
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A puha oldalú rakományrendező kiválóan alkalmas élelmiszerei és személyes holmija
tárolására, tisztán és biztonságban tartja a tárgyait.
Használható a 2181470 cikkszámú puha oldalú hűtőtáskával, amely tökéletesen
illeszkedik az egyik rekeszbe.

• 3 penészálló rekesz beépített fogantyúkkal
• Síkba hajtva tárolható, amikor nincs használatban
• Könnyen tisztítható
• Fekete, Ford logóval
• Körülbelül 60 cm hosszú

2 181 468
63 675,00 Ft2

ARB* Rakománysín és rögzítőgyűrű készlet ARB hűtődobozhoz lekötő, 2 db-os
készlet
A rakománysín és rögzítőgyűrű készlet 2 db rögzítőgyűrűt, 2 db 45 mm hosszúságú
rakománysínt és rögzítő elemeket tartalmaz. A hűtődoboz rögzítőkészlet rögzítési
pontjának kiegészítéseként használható.

• Lehetővé teszi a rakományhevederek hatékony használatát azáltal, hogy biztonságos
rögzítési pontokat biztosít
• Acélgyűrűk kék alumínium talppal és fekete fém rakománysínekkel

Double Cab

2 616 026
11 485,00 Ft2

ARB* Szélfogó a napellenzőhöz, 2m
A napellenzőből kifelé hajló szélvédő további védelmet nyújt az esővel szemben, és extra
árnyékot ad a napfény ellen. A szélvédők árnyékolt védelmet is biztosítanak a székek és
egyéb tárolóeszközök számára a napellenző alatt.
Az ARB napellenzővel együtt használható (külön beszerezhető)

• Könnyű PU bevonatú 300 gsm-es poli-pamut vászonból készült
• Teljesen vízálló és 50+ besorolású UV védelmet nyújt
• További oldalvédelmet biztosít a napellenzőhöz
• 4 állítható rögzítési pont

Double Cab

2 616 031
48 080,00 Ft2

ARB* Szemescsavar rögzítőkészlet az alaptartóhoz, 4 db
A szemescsavar rögzítőelemek az alaptartón tetszőleges pozícióba csúszhatnak, és gyors
és biztonságos rögzítési pontokat biztosítanak a rakomány rögzítéséhez.

• Kifejezetten az alaptartó oldalsó fecskefarkú rendszeréhez tervezték
• Szilárd kialakításánál fogva bármilyen terhelést elvisel bármilyen terepen
• Biztonságos rögzítési pont a j-horog racsnihoz és a feszítőhevederhez
• Használaton kívül az alaptartón maradhat

Dupla fülke

2 616 018
29 330,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tetőcsomagtartó alap alumínium
Az ultra karcsú, alacsony profilú és könnyű tetőcsomagtartó talpa rendkívüli
szilárdságának köszönhetően a jármű tetővonalához közel van felszerelve. Teljesen
hegesztett extrudált alumíniumból, keresztgerendás kialakítással, minden belső és
kerületi rúd egyetlen varrat nélküli extrudált alumínium dobozdarabból készül, belső
merevítéssel a nagyobb szilárdság érdekében, így nincs szükség támasztó segédkeretre. A
tetőcsomagtartó alapja egy forradalmian új, fecskefarkú oldalsó rögzítési rendszerrel is
büszkélkedhet, amely megkönnyíti, gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a rakományok és
tartozékok rögzítését, áthelyezését és eltávolítását.
Az ARB kabinfelszerelés készlettel (külön kapható) együtt használható

• Egyedülálló, egy darabból álló kialakítás a teherbírás és a tartósság érdekében
• A tetőcsomagtartó páratlan egyszerűséget, rugalmasságot és személyre szabottságot
biztosít a tetőcsomagtartó kialakításában
• A fecskefarkú oldalsó rögzítési rendszer több megszakítás nélküli rakteret szabadít fel az
egyes rudak tetején
• Végtelen szerelési és rögzítési lehetőségek
• Levehető saroksapkák a világítási kábelek kezeléséhez
• Alacsony szélzaj

Double Cab. Figyelem: keménytetőre nem szerelhető fel

2 616 010
228 795,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tetősátor - Flinders, létrával
Találja meg a tökéletes helyet a tetőtéri sátra felállításához, hiszen ágyát járműve
segítségével szó szerint bárhová magával viheti.
A Flinders tetősátrat járműve tetőcsomagtartójára vagy tetőkeresztjeire történő
felszerelésre tervezték. Erős, merev és vízálló, tökéletes társ minden kempingezéshez. Két
felnőtt elszállásolására alkalmas, és minden időjárási körülményben használható. Sátrát
bárhol felállíthatja, ahová járművével el tud jutni, és már csak egy karnyújtásnyira lesz a jó
éjszakai alvástól. A felállítás gyors és egyszerű, mivel az ágy és a keret teljesen
egybeépített. Egyszerűen húzza ki a burkolatot, amelyet nem szükséges eltávolítani,
nyissa ki a sátrat a létra segítségével, és csúsztassa a kihúzható rudakat a helyükre,
minden belső rúd a helyére fog kerülni. A visszahúzható alumínium létra segítségével
egyszerűen be- és kiszállhat az ágyból. A lepakolás egyszerű a 2 belső gumizsinórral,
amelyek segítségével behúzhatóak a sátor oldalai, amikor azok lehajolnak.
Az ARB keskenyhíd-rögzítőlemez-készlettel az ARB tetőcsomagtartó talpához vagy a
tetőkeresztrudakhoz való ARB rögzítőkonzol-készlettel együtt használható (külön
beszerezhető).

• Nagy sűrűségű, 50 mm-es habszivacs matrac levehető huzattal és ágyneműtartó
pántokkal
• 4 x beépített tárolózseb / cipőzseb
• Beépített 300 lumenes LED érintőlámpa, 2 x USB töltőport és 12 V-os csatlakozóaljzat
• Rovarvédett, 3 db cipzáras ablak, cipzáras ajtó, csillagnéző tetőablak és minden időjárási
viszonyok között használható szellőzőnyílás
• Eső- és napellenzők az oldalsó ablakokhoz és a bejárathoz
• Mindössze 200 mm-es becsomagolt magasság (létra nélkül) a csökkentett
szélellenállás és a jobb aerodinamika érdekében
• Méretek összecsukva: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm létrával) (h x szé x ma)
• Méretek nyitva: 1400 x 2400 x 1400 mm (h x szé x ma)
• Létra terhelhetősége: 120 kg
• Tömeg: 56 kg (szárazon)

Double Cab,  figyelem: kemény tetőn nem használható

2 616 022
739 030,00 Ft2

ARB* T-Slot adapterkészlet az ARB tető alaptartóhoz, 2 db
A T-slot adapterek az alaptartón tetszőleges pozícióba csúsztathatók, és lehetővé teszik
a meglévő T-slot kompatibilis tartozékok felszerelését az alaptartóra.

• Kifejezetten az alaptartó oldalsó fecskefarkú rendszeréhez tervezték
• Lehetővé teszi kerékpártartók, kajaktartók stb. felszerelését számos kiegészítő gyártótól
• Használaton kívül az alaptartón maradhat

Dupla fülke

2 616 020
20 230,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.
2000 Szentendre
Galamb József u. 3.

www.ford-tartozekok.hu

Your Ford Dealer can provide information about financing options of the shown accessories.

JOGI NYILATKOZAT:

A Ford politikája a folyamatos termékfejlesztés. Fenntartjuk a jogot a jelen online kiadásban fellelhető specifikációk, a bemutatott és leírt
modellek, színek és árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk. Ez az online kiadvány eredeti Ford és külső
beszállítói termékekből válogatott tartozékokat is tartalmaz. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más
beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre a Ford garanciájától eltérő garanciális feltételek
vonatkozhatnak; ezek részletei a garanciális ikonra kattintva, vagy Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. A Bluetooth® márkanév és
logók a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPhone/iPod márkanév
és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.
Megjegyzés az üzemanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátási adatokról: További információkért a hivatalos üzemanyag-fogyasztásról és
a hivatalos modellspecifikus CO2-kibocsátásról olvassa el az „Útmutató az üzemanyag-takarékossághoz, a CO2-kibocsátáshoz és az
energiafogyasztáshoz” dokumentumunkat, amelyet a márkakereskedésekben és a https: //www.datgroup.com/ oldalon lehet beszerezni
ingyenesen.
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