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TRANSPORT
BAGAGERUIMTE

Adv. prijs

Dwarsbalken zwart, voor laadbed
Set van 2 zwarte alluminium dwarsbalken met T-moer profiel. Het gewicht van de
dwarsbalken is 5kg en de maximale belasting is 60 kg. De dwarsbalken zijn afsluitbaar en
worden geleverd met 2 sleutels. – Geschikt voor de XL / XLT / FX4 en Limited

2 629 605
€ 737,002

Laadbakscheidingswand
De laadruimte scheidingswand maakt het u gemakkelijk en helpt u uw lading te scheiden
en organiseren.
De laadbakscheidingswand verdeelt je laadruimte gemakkelijk in 2 compartimenten
waardoor je je lading kunt scheiden. De laadbakscheidingswand voorkomt dat je lading in
de rondte schuift, waardoor deze beschadigd zou kunnen raken of naar voren schuift,
waar deze moeilijk te bereiken is. De scheidingswand kan worden bevestigd in het
geïntegreerde C-kanaal van het voertuig en kan op meerdere plaatsen worden
vergrendeld met behulp van het handwiel.

• Vervaardigd uit sterk, lichtgewicht aluminium met een stevige 4 mm dikke middenplaat
• Kan gemakkelijk worden verwijderd of opgeborgen aan de voorzijde van de laadbak
indien niet in gebruik
• Houdt zware voorwerpen gescheiden van breekbare voorwerpen
• Houdt vuile voorwerpen gescheiden van schone voorwerpen

Alleen in combinatie met laadbakmanagementsysteem. Niet geschikt voor enkele cabine.

2 615 589
€ 575,002

Oprolbare tonneau cover Zwart, handmatig te bedienen
Bescherm uw lading in uw laadruimte met deze stevige en praktische oprrolbare tonneau
cover.
Duurzame constructie van ultrasterk geëxtrudeerd aluminium. Beschikt over een
hoogwaardig vergrendelingsmechanisme om de laadruimte volledig te beveiligen en je
gereedschap en uitrusting te beschermen. Ook compatibel met dwarsbalken (apart
verkrijgbaar)

• Mesbestendige in elkaar grijpende latten
• Geen uitwendige handgreep, om ongeautoriseerde toegang tot het laadbed te
voorkomen
• 6-punts waterafvoersysteem dat in staat is 40 liter water per minuut af te voeren

Geschikt voor Rap Cab, behalve Platinum en Raptor, (let op: Voor XL en XLT moet de
ladingsteunbalk worden verwijderd)

2 629 603
€ 2.599,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Uitschuifbare laadbaklade matzwart
Het in de laadbak klimmen om onhandige ladingen in- en uit te laden behoort tot het
verleden, dankzij het gebruik van de eenvoudig in- en uitschuifbare laadbaklade.
De uitschuifbare lade vergemakkelijkt het laden en lossen, zonder dat het nodig is in de
laadbak te klimmen.

• Draagvermogen 250 kg
• 6 vastbindlussen aanwezig voor het vastzetten van de lading aan de laadvloer
• Comfortabele, gebruiksvriendelijke handgreep en toets
• Stalen frame met een zwarte bekleding en soepel schuivend
• Kan in 3 posities worden vergrendeld: volledig ingeschoven, halverwege en 70% (max)
• Sterke, vacuüm gevormde lade van ABS kunststof met een slijtvaste antislipbekleding
• Kan met of zonder de kunststof lade worden gemonteerd
• 1200 x 320 x 90 mm (L x B x H)
• Gewicht 35 kg
• Boren vereist

2 490 224
€ 1.376,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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WIELEN
COMPLETE SET WINTERBANDEN

Adv. prijs

Lichtmetaal complete set winterbanden 18" per stuk, 6 x 2-spaaksdesign, Medium
Bolder Grey
Complete set lichtmetalen winterwielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look –
de velgen zijn ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren.
Geleverd als complete set, klaar om te gaan met een gemonteerde winterband van hoge
kwaliteit.
Met een complete winterbandenset, die bestaat uit 1 losse velg, 1 winterband en
bijbehorende montage materialen, wordt het nog gemakkelijker om jouw Ford gereed te
maken voor de winter.
Specificaties7.5J x 18 ET 55, Goodyear Ultragrip Performance + SUV, 255/65 R18 111H,
label voor bandkarakteristieken conform EU-richtlijn nr. 2020/740
Let op:de weergegeven prijs is voor één velg, inclusief winterband, naafdop en
bevestigings materialen. – Met bandenspanningssensoren.

Productinformatieblad (PDF)

2 640 968
€ 609,002

Lichtmetaal complete set winterbanden 20" per stuk, 6 x 2-spaaksdesign, Asphalt
Black
Complete set lichtmetalen winterwielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look –
de velgen zijn ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren.
Geleverd als complete set, klaar om te gaan met een gemonteerde winterband van hoge
kwaliteit.
Met een complete winterbandenset, die bestaat uit 1 losse velg, 1 winterband en
bijbehorende montage materialen, wordt het nog gemakkelijker om jouw Ford gereed te
maken voor de winter.
Specificaties8J X 20 ET55, Nokian WR SUV 4, 255/55 R20 110 V XL, label voor
bandkarakteristieken conform EU-richtlijn nr. 2020/740
Let op: de weergegeven prijs is voor één velg, inclusief winterband, naafdop en
bevestigings materialen. – Met bandenspanningssensoren.

Productinformatieblad (PDF)

2 640 954
€ 710,002

Lichtmetaal complete set winterbanden 20" per stuk, 6 x 2-spaaksdesign, Asphalt
Black
Complete set lichtmetalen winterwielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look –
de velgen zijn ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren.
Geleverd als complete set, klaar om te gaan met een gemonteerde winterband van hoge
kwaliteit.
Met een complete winterbandenset, die bestaat uit 1 losse velg, 1 winterband en
bijbehorende montage materialen, wordt het nog gemakkelijker om jouw Ford gereed te
maken voor de winter.
Specificaties8J X 20 ET55, Continental WinterContact TS 870 P SUV, 255/55 R20 110 V
XL, label voor bandkarakteristieken conform EU-richtlijn nr. 2020/740
Let op: de weergegeven prijs is voor één velg, inclusief winterband, naafdop en
bevestigings materialen. – Met bandenspanningssensoren.

Productinformatieblad (PDF)

2 640 964
€ 751,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

Adv. prijs

ARB* Bagageruimte organizer groot
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en op zijn plek. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als
standalone organizer.

2 616 000
€ 89,002

ARB* Bagageruimte organizer Klein
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en draagbaar. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als
standalone organizer.

2 616 004
€ 45,002

ARB* Bagageruimte organizer medium
De bagageruimte organizer zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft. Hij houdt uw spullen
schoon, veilig en draagbaar. Vervaardigd van 600D heavy duty PU-gecoat Oxford
nylonmateriaal met stevige ritsen en geweven handgrepen. Ontworpen om naadloos in de
modulaire uitschuifbare laadbaklades te worden aangebracht, maar ook geschikt als
standalone organizer.

2 616 002
€ 63,002

Bagageruimte organizer met zachte zijkanten
De bagageruimte organizer is een uitstekend hulpmiddel om je boodschappen en
persoonlijke eigendommen op te bergen; het houdt ze schoon en veilig.
Kan worden gebruikt in combinatie met de zachte koeltas met onderdeelnummer
2181470, die perfect in één van de compartimenten past.

• 3 compartimenten met ingebouwde handgrepen
• Kan indien nodig plat worden opgeborgen
• Gemakkelijk te reinigen
• Zwart met Ford logo
• Circa 60 cm lang

2 181 468
€ 153,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Basisdakdrager aluminium
De zeer strakke, lage en lichtgewicht dakdrager kan dankzij zijn grote sterkte vlak boven
het dak van het voertuig worden aangebracht. De dakdrager bestaat uit gelast aluminium
met een dwarsbalkontwerp. Alle inwendige en buitenste balken zijn vervaardigd van één
naadloos doosvormig onderdeel met een inwendige versterking zodat geen extra
subframe nodig is. De basisdakdrager beschikt bovendien over een revolutionair
verschuifbaar zwaluwstaart zijbevestigingssysteem dat het bevestigen, verplaatsen en
verwijderen van lasten en accessoires gemakkelijker, sneller en veiliger maakt.
Deze basisdakdrager is te gebruiken in combinatie met de ARB cabine montageset
(afzonderlijk verkrijgbaar).

• Uniek eendelig ontwerp voor grotere sterkte en duurzaamheid
• Deze dakdrager biedt eenvoud, flexibiliteit en personalisatie voor jouw
dakdragersysteem
• Het zwaluwstaart zijbevestigingssysteem zorgt voor meer vrije laadruimte langs de
bovenzijde van elke balk
• Eindeloos veel bevestigingsopties
• Verwijderbare hoekkappen voor het aanbrengen van verlichtingskabels
• Gering windgeruis

Geschikt voor de Ranger Dubbele cabine, behalve met een hardtop

2 616 010
€ 587,002

ARB* Bevestigingsset voor Zero electric koelbox
De bevestigingsset is speciaal ontworpen voor de Zero electric koelbox. Hij biedt een
veilige en stevige bevestiging en zorgt ervoor dat de koelbox tijdens het rijden op zijn plek
blijft. Twee haken worden aan de koelbox vastgemaakt en met verstelbare singelbanden
strakgetrokken.

• Slim, functioneel en elegant ontwerp
• Singelbanden en kwalitatief hoogwaardige veerbelaste klemmen
• Zwart gepoedercoate stalen klemmen
• Met plastic beklede dubbele haken
• Roestvrijstalen bevestigingsonderdelen

Geschikt voor dubbele cabine

2 616 035
€ 43,002

ARB* Campingstoel met draagtas, zwart en beige
Of je nu op de camping bent of op het strand, de campingstoel neem je gemakkelijk overal
mee naartoe! Klapt gemakkelijk uit zodat je overal kunt rusten en ontspannen.
Inklapbare campingstoel en bijpassende draagtas met schouderriem voor compact
opbergen en gemakkelijk meenemen. Vervaardigd van een sterke, duurzame Oxford stof
met een gepoedercoat stalen inklapbaar frame.

2 615 988
€ 144,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Daktent Flinders, met ladder
De Flinders daktent is ontworpen voor montage op de basisdakdrager of dwarsdragers
van jouw voertuig. Deze sterke en waterbestendig daktent is de perfecte begeleider voor
al jouw kampeertrips. Hij biedt plaats aan twee volwassenen en is bestand tegen alle
weersomstandigheden. Je kan de tent overal mee naartoe nemen en na het uitklappen
kan je van een uitstekende nachtrust genieten. Hij kan snel en eenvoudig worden opgezet,
aangezien het matras en frame volledig geïntegreerd zijn. Je hoeft alleen maar de
afdekking open te ritsen (die niet hoeft te worden verwijderd) de tent te openen met
behulp van de ladder en de uitschuifbare stokken op hun plek te brengen, waarna alle
inwendige stokken automatisch op hun plek schuiven. In en uit bed stappen gaat
gemakkelijk dankzij de in- en uitschuifbare aluminium ladder. Het inpakken van de daktent
gaat eenvoudig met behulp van de 2 inwendige bungee-koorden, die ervoor zorgen dat de
zijwanden van de tent tijdens het inklappen naar binnen vouwen.
Moet worden gebruikt samen met ARB set smalle brugplaten voor een ARB
basisdakdrager of ARB bevestigingssteunset voor dakdwarsdragers.

• 50 mm dik schuimmatras met verwijderbare buitenzijde en bevestigingsbanden
• 4 x ingebouwde opbergzakken / schoenenzakken
• Ingebouwde 300 lumen LED-aanraaklamp, 2 x usb-laadaansluitingen en een 12V-
voedingsaansluiting
• Muggengaas, 3 x raam met rits, deur met rits, dakraam om naar de sterren te kijken en
ventilatiepoort geschikt voor alle weersomstandigheden
• Regen- en zonwerende luifels voor de zijruiten en ingang
• Ingepakte hoogte van slechts 200 mm (zonder ladder) voor minder windweerstand en
een betere aerodynamica
• Afmetingen ingeklapt: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm met ladder) (l x b x h)
• Afmetingen uitgeklapt: 1400 x 2400 x 1400 mm (l x b x h)
• Draagvermogen ladder: 120 kg
• Gewicht: 56 kg (droog)

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, behalve met een hard top

2 616 022
€ 1.897,002

ARB* Deluxe luifelkamer met vloer- en zijpanelen, 2 m x 2,5 m
Kan als volledig afgesloten ruimte dienen of als muskietennet en biedt privacy en extra
bescherming tegen eigendommen en insecten tijdens het kamperen. De kamer is
eenvoudig en snel op te zetten en wordt aan de luifel bevestigd met behulp van de
touwrails van de luifel en de klemmen van de kamer en vervolgens in de grond verankerd
met scheerlijnen. De kamer heeft 3 dubbelwandige zijpanelen met vaste en mesh
toegangsdeuren met ritssluiting, 1 zijpaneel met een vaste toegangsdeur met ritssluiting,
een eigen afzonderlijk mesh plafond voor een goede ventilatie en een duurzame
waterdichte vloer.
De luifelkamer is te gebruiken in combinatie met de ARB luifel (afzonderlijk verkrijgbaar).

• Extra dikke waterdichte vloer van polyethyleen
• Biedt een extra droge ruimte van 2 m x 2,5 m voor het kamperen
• 3 x uitwendige zijwandpanelen kunnen worden opgerold, zodat de binnenste
meshpanelen zichtbaar worden
• 2 x doorvoeren met ritssluiting in de bovenhoeken voor het doorvoeren van
voedingskabels
• Waterdicht en biedt UV-bescherming

Geschikt voor Ranger dubbele cabine

2 616 033
€ 348,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Horizon LED-werklamp  magnetisch
De Horizon LED-werklamp is uiterst handig voor het verlichten van een werkplaats of
campingplek in het donker. Elegant ontwerp in een kleurencombinatie uit "soft forest
green" en zwart. Voorzien van een magnetische draaibare basis met rubberen
antislipvoeten, zodat je de krachtige lichtstraal van de COB LED-werklamp naar een
gewenste plek kunt richten. De LED-werklamp wordt opgeladen met een unieke AC/DC-
smartlader en dit is eveneens mogelijk terwijl hij in werking is, zodat je nooit zonder licht
hoeft te zitten.

2 618 909
€ 142,002

ARB* Kabelgeleider voor koelboxlade
De kabelgeleider voorkomt dat bedrading tussen de bagage terecht komt of vastgeklemd
raakt bij het schuiven van de rollende lade voor de koelbox. Hiermee kan bedrading
worden opgeruimd en beschermd door middel van een veilige en ingesloten rail. De
kabelgeleider wordt met een lengte van 1 m geleverd en kan worden ingekort om deze aan
uw eigen koelbox en lade aan te passen.

• Geschikt voor koelbox 12 V voedingsdraden en voertuigkabels
• 2 zwarte gepoedercoate steunen positioneren de kabels en lijnen deze uit met de
geleider
• Materiaal geleider: Nylon
• Lengte: 1000 mm
• Binnenafmetingen: 11 x 10 mm
• Buitenafmetingen: 17,5 x 14 mm

Geschikt voor dubbele cabine

2 615 998
€ 37,002

ARB* Kampeertafel Met draagtas, aluminium
Met de kampeertafel is het comfortabel eten, drinken en ontspannen, tijdens het
kamperen of op een dagje weg.
Opvouwbare campingtafel met een groot en sterk aluminium lattenoppervlak en
vierkante buispoten voor stevigheid, kruisschoren zorgen voor extra sterkte en
ondersteuning. Groot genoeg voor een familie van 4. Perfecte formaat om netjes in de
compacte draagtas te worden opgeborgen wanneer niet in gebruik.

2 615 990
€ 172,002

Koeltas met zachte zijkanten
Deze koeltas met zachte zijkanten houdt jouw eten en drinken koel of warm eten en
drinken warm. Geïsoleerd met waterdicht en gemakkelijk te reinigen aluminium folie.
Kan worden gebruikt in combinatie met de bagageruimte organizer (onderdeelnummer
2181468) waarbij deze koeltas perfect past in één van de compartimenten van de
organizer.

• Lichtgewicht en opvouwbaar met een deksel met rits
• Verstelbare draagband
• Zwart met Ford logo
• Afmetingen: 36 x 33 x 27 cm (b x l x h)

2 181 470
€ 49,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Ladingsbevestigingsset voor vastzetten van koelbox, set van 2
De ladingsbevestigingsset bestaat uit 2 x ladingsbevestigingsogen, 2 x 45 mm lange
ladingsbevestigingsrails en bevestigingen. Kan worden gebruikt als bevestigingspunt voor
de bevestigingsset voor de koelbox.

• Voor het effectieve gebruik van spanbanden dankzij veilige en stevige
bevestigingspunten
• Stalen ringen met een blauwe aluminium voet en zwarte metalen
ladingsbevestigingsrails

Geschikt voor Ranger dubbele cabine

2 616 026
€ 29,002

ARB* Luchtcompressor draagbaar, krachtig, 12V
De luchtcompressor is volledig vervaardigd van lichtgewicht en uiterst sterke materialen,
voor een stille werking en een extra lange levensduur. Hij heeft de beste capaciteit in zijn
klasse en is ontworpen voor het snel oppompen van banden en nog een aantal andere
functies voor werk en vrije tijd. De set bestaat uit een 5,8 meter lange luchtslang,
accuklemmen en oppompset, samen ondergebracht in een handige en duurzame
draagcase.

2 616 039
€ 412,002

ARB* Luifel met LED-lamp,
Op zichzelf staande inschuifbare luifel van 2 m x 2.5 m, voor beschutting tegen de zon of
de regen tijdens het kamperen. Kan eenvoudig aan de basisdrager van de auto worden
bevestigd en is direct klaar voor gebruik na aankomst. Het opzetten duurt slechts 30
seconden. Gewoon de rits van de opberghoes openen, de twee klittenbandstrippen
openen en uitrollen. De luifel wordt ondersteund door twee in hoogte verstelbare
uitschuifbare stokken en strakgetrokken door twee horizontale uitschuifbare stokken.
Kan worden gebruikt in combinatie met de ARB deluxe luifelkamer (afzonderlijk
leverbaar)

• Ontworpen voor barre omstandigheden in de wildernis
• Volledig vervaardigd van PU-gecoat 300 gsm ripstop canvas van polykatoen
• Volledig waterdicht en biedt een UVP 50+ rating
• Geïntegreerde LED-strip (1200 lumen) met digitale dimmer, 2 kleuren (cool white of
oranje) en een aansluitkabel van 4 m voor de sigarettenaansteker van de auto
• In hoogte verstelbare telescopische stokken van geanodiseerd aluminium
• Klittenbandstroken voor het bevestigen van het canvas dakzeil aan de horizontale
stokken
• De luifel wordt opgeborgen in een UV-bestendige, zware kwaliteit, gelamineerde PVC-
opbergtas met twee ritssluitingen
• Roestvrijstalen bevestigingen voor het aanbrengen van de luifel op de dakdrager

Geschikt voor Ranger dubbele cabine

2 616 029
€ 515,002

ARB* Neerklapbare ankerpuntset voor vastzetten van koelbox, set van 4
De neerklapbare ankerpuntset bestaat uit 4 x D-ringen en wordt gebruikt voor het veilig en
stevig vastzetten van de koelbox.

• Zorgt voor het veilig vastzetten van de koelbox in uw voertuig, zelfs in het meest
moeilijke terrein

Geschikt voor Dubbele cabine

2 616 037
€ 44,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Oogbout bevestigingsset voor basisdrager, set van 4
De oogbouten kunnen in elke positie op de basisdrager worden geschoven en vormen op
die manier snelle en veilige bevestigingspunten voor het vastzetten van jouw lading.

• Specifiek ontworpen voor het zwaluwstaartsysteem van de basisdrager
• Klaar voor elke lading en in elk terrein
• Veilig bevestigingspunt voor J-haak spanband met ratelgesp
• Kunnen op de basisdrager blijven als ze niet worden gebruikt

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 616 018
€ 75,002

ARB* Set smalle brugplaten voor Flinders daktent op basisdrager
De smalle brugplaten kunnen in de zwaluwstaartverbinding van de basisdrager worden
aangebracht en dienen voor het snel en betrouwbaar vastzetten van de Flinders daktent.
– Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 616 024
€ 55,002

ARB* Set steunen met snelsluiting voor de luifel op basisdrager
De set steunen met snelsluiting maakt het snel aanbrengen en verwijderen van de luifel
aan jouw basisdrager mogelijk, zodat je minder tijd kwijt bent aan het inpakken en
voorbereiden en meer tijd aan het kamperen kunt besteden.

• Compatibel met alle ARB luifels
• Vervaardigd van sterk gepoedercoat staal
• Eenvoudig vast te maken aan de basisdrager met de zwaluwstaartverbinding
• In hoogte verstelbaar - kan worden omgedraaid voor extra vrije hoogte

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 616 016
€ 65,002

ARB* Starthulp met power pack, draagbaar, 12V
De draagbare starthulp met power pack met lithium-technologie heeft genoeg power om
elk voertuig met een 12V-accu met een V8 dieselmotor tot 5 l of benzinemotor tot 6 l te
starten. De power pack wordt opgeladen met de DC- of AC-oplader, en dankzij de
intelligente sensor- en laadtechnologie voorkomen de ingebouwde sensoren dat de
lithiumaccu over- of onderladen kan worden. Bij het aansluiten van de starthulp op uw
voertuig controleren de intelligente, extra dikke startkabels de accuspanning, polariteit en
laadomstandigheden en alarmeren ze de gebruiker over eventuele problemen met behulp
van een aantal LED-lampjes. Als hij niet wordt gebruikt kan hij worden opgeborgen in een
stevige en compacte zwart met oranje opbergcase van EVA nylon, voorzien van het ARB
logo.

2 618 911
€ 286,002

ARB* T-profiel adapterset voor basisdrager, set van 2
De T-Slot adapters schuiven op hun plek op de basisdrager en maken het mogelijk om
geschikte accessoires op de basisdrager te monteren.

• Specifiek ontworpen voor het zwaluwstaartsysteem van de basisdrager
• Maakt het mogelijk fietsdragers, kajakdragers enz. van een groot aantal accessoire
fabrikanten te monteren
• Kunnen op de basisdrager blijven als ze niet worden gebruikt

Geschikt voor dubbele cabine, behalve met een hardtop

2 616 020
€ 52,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Uitschuifbare keuken met fornuis
Dit is een uitermate praktische en multifunctionele uitschuifbare keuken die volledig is
ondergebracht in een modulair schuifframe van 1355 mm. Hij is voorzien van een
geïntegreerd fornuis, spoelbak, keukenlade en roestvrij stalen werkblad en kan binnen
slechts 15 seconden worden opgesteld of opgeborgen!
Nadat de keuken is uitgeschoven, draaien het fornuis en de spoelbak naar links en vormen
deze een L-vormig werkgebied. Het gasformuis heeft 3 pitten die zijn aangebracht in een
gemakkelijk schoon te maken roestvrij stalen schotel, ter bescherming tegen de wind. De
opklapbare deksel van gehard glas dient als spatbeschermer als het fornuis in gebruik is.
Het roestvrij stalen werkblad is groot genoeg voor het voorbereiden en serveren van
voedsel en is bovendien heel gemakkelijk schoon te maken.

Kan worden gebruikt in combinatie met ARB verschuifbare lade, ARB zijvloerset en ARB
voorvloerset (afzonderlijk beschikbaar).

• Klikt vast indien volledig uitgeschoven, alle vergrendelingsonderdelen zijn in het rood
weergeven
• Fornuis met 3 gaspitten met 6 kW kookvermogen, 1 grote 2,5 kW snelle brander en 2
kleinere 1,75 kW pitten met elektronische snelstarter met accu
• Gas wordt toegevoerd via een bajonet gasaansluiting met snelkoppeling op een slang
van 1,2 m met een drukregelaar en deze kan in verband met de veiligheid pas worden
aangesloten na het installeren
• Automatische veiligheidsfunctie voor de gasafsluiting als het deksel gesloten is of de
brandervlam uitgaat
• Roestvrij stalen werkblad (304 kwalificatie): 1250 x 485 mm geschikt voor een gewicht
van 30 kg indien gelijkmatig verspreid
• Inklapbare silicone spoelbak met een inhoud van 12 l inclusief stop, houder voor
keukengerei en afdruipgedeelte, kan worden ingeklapt in de lade voor keukengerei
• Grote lade voor kooktoestellen, inwendige afmetingen: 450 x 345 x 140 mm (d x b x h)
• Uitschuifbare keuken compatibel met elke willekeurige ARB 1355 mm lade
• Ideaal voor de camping, dagtrips, vissen, festivals, sportdagen, werkplekken, enz
• Gewicht uitschuifbare keuken: 89 kg

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 616 047
€ 3.579,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Uitschuifbare laadbaklade met uitschuifbaar bovendek
De uitschuifbare laadbaklade biedt eenvoudig toegang tot de schuifbare, uittrekbare
opbergruimte. Inclusief een uitschuifbaar bovendek, met een vlak oppervlak voor het
vastzetten van een koelbox, zodat deze naar behoefte kan worden in- en uitgeschoven.
De laadbaklade bestaat uit waterbestendig multiplex en met staal versterkte
beschermingen voor extra sterkte en is afgewerkt met een UV-bestendig slijtvast tapijt
dat is afgestemd op jouw interieur.
Kan worden gebruikt in combinatie met ARB verschuifbare keuken, ARB zijvloerset en ARB
voorvloerset (afzonderlijk beschikbaar)

• Afsluitbaar met een sleutel en voorzien van vergrendelingen voor een groter
gebruiksgemak
• Ontworpen voor on en off-road met anti-rammel design
• Inklapbare geleiders met roestvrijstalen lagers voor uitermate soepel schuiven
• Volledig stof- en waterdichte rollagers voor een lange levensduur
• Het automatisch vergrendelingssysteem voorkomt dat de lade kan terugrollen als deze
volledig uitgeschoven is, zelfs op hellingen.
• De units zijn volledig modulair en kunnen naast of op elkaar worden aangebracht en
maken meer flexibiliteit mogelijk als de behoeften in de toekomst veranderen.
• Kunnen ook buiten het voertuig voor opbergtoepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld
in een schuur of garage
• Maximum draaggewicht lade: 150 kg
• Maximum draaggewicht schuifvloer: 100 kg (75 kg indien uitgeschoven)
• Buitenafmetingen: 1355 x 505 x 310 mm
• Binnenafmetingen: 1255 x 435 x 250 mm
• Gewicht: 54.5 kg

2 615 996
€ 1.256,002

ARB* Uitschuifbare laadbaklade met vast bovendek
De uitschuifbare laadbaklade biedt eenvoudig toegang tot de uittrekbare opbergruimte.
Geleverd met een vast bovendek met vlak oppervlak voor het plaatsen van andere
voorwerpen. De laadbaklade bestaat uit waterbestendig multiplex en met staal versterkte
beschermingen voor extra sterkte en is afgewerkt met een UV-bestendig slijtvast tapijt
dat is afgestemd op jouw interieur.
Kan worden gebruikt in combinatie met ARB verschuifbare keuken, ARB zijvloerset en ARB
voorvloerset (afzonderlijk beschikbaar)

• Afsluitbaar met een sleutel en voorzien van vergrendelingen voor een groter
gebruiksgemak
• Ontworpen voor on en off-road met anti-rammel design
• Inklapbare geleiders met roestvrijstalen lagers voor uitermate soepel schuiven
• Volledig stof- en waterdichte rollagers voor een lange levensduur
• Het automatisch vergrendelingssysteem voorkomt dat de lade kan terugrollen als deze
volledig uitgeschoven is, zelfs op hellingen
• De units zijn volledig modulair en kunnen naast of op elkaar worden aangebracht en
maken meer flexibiliteit mogelijk als de behoeften in de toekomst veranderen
• Kunnen ook buiten het voertuig voor opbergtoepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld
in een schuur of garage
• Maximum draaggewicht lade: 150 kg
• Buitenafmetingen: 1355 x 505 x 310 mm
• Binnenafmetingen: 1255 x 435 x 250 mm
• Gewicht: 54.5 kg

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 615 994
€ 1.207,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero Electric koelbox 36 l
Draagbare single zone elektrische koelbox met deksel, die zowel als koelkast en als vriezer
kan worden gebruikt, met perfecte afmetingen voor twee personen of een gezin voor
gebruik op een camping. Eenvoudig te dragen dankzij verzonken handgrepen. Biedt
handige DC-stopcontacten voor in het voertuig en een AC-stopcontact voor thuis of op de
camping. Met behulp van een aanrakingsgevoelig bedieningspaneel kan je de
temperatuur regelen, instellen en verhogen.
Dankzij een gratis te downloaden app van Google Play of Apple app kan je de koelbox
bovendien draadloos via een voor Bluetooth geschikt apparaat in de gaten houden en
bedienen.
Kan worden gebruikt in combinatie met de ARB bevestigingsset en de ARB
ladingsbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar).

• Inhoud: 36 l (47 blikken van 375 ml)
• LED-verlichting aan de binnenzijde met gering vermogensverbruik
• Koelcapaciteit: -22 °C tot +10 °C
• Voorzien van een usb 5V-aansluiting voor het opladen van uw via usb gevoede
apparaten
• Aftapplug voor eenvoudig reinigen
• Quick-release om het deksel eenvoudig te verwijderen en aanbrengen
• Antislip behandeling van de bovenzijde van het deksel voor het neerzetten van
glazen/flessen
• Zeer efficiënte compressor met variabele snelheden voor een snelle temperatuurdaling
• 2 bevestigingspunten voor het vastzetten van de koelbox tijdens het rijden
• Buitenafmetingen: 675 x 423 x 436 mm (l x b x h)
• Binnenafmetingen: bovenste vak 482 x 292 x 143 mm (l x b x h) onderste vak 316 x 292 x
180 mm (l x b x h)
• Voeding: 12/24V DC 100/240V AC met geïntegreerd accubeveiligingssysteem
• Stroomverbruik: 0,8 Ah (DC12V ingesteld op 5 °C, bij omgevingstemperatuur van 32 °C)
• Wordt geleverd met een F-type Euro stekker
• Gewicht: 22.2 kg

Geschikt voor dubbele cabine

2 615 992
€ 1.280,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zero Electric koelbox 44 l
Draagbare single zone elektrische koelbox met deksel, die zowel als koelkast en als vriezer
kan worden gebruikt, met perfecte afmetingen voor twee personen of een gezin voor
gebruik op een camping. Eenvoudig te dragen dankzij verzonken handgrepen. Biedt
handige DC-stopcontacten voor in het voertuig en een AC-stopcontact voor thuis of op de
camping. Met behulp van een aanrakingsgevoelig bedieningspaneel kan je de
temperatuur regelen, instellen en verhogen.
Dankzij een gratis te downloaden app van Google Play of Apple app kan je de koelbox
bovendien draadloos via een voor Bluetooth geschikt apparaat controleren en bedienen.
Kan worden gebruikt in combinatie met de ARB bevestigingsset en de ARB
ladingsbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar)

• Inhoud: 44 l (65 blikken van 375 ml)
• LED-verlichting aan de binnenzijde met gering vermogensverbruik
• Koelcapaciteit: -22 °C tot +10 °C
• Voorzien van een usb 5V-aansluiting voor het opladen van uw via usb gevoede
apparaten
• Aftapplug voor eenvoudig reinigen
• Quick-release om het deksel eenvoudig te verwijderen en aanbrengen
• Antislip behandeling van de bovenzijde van het deksel voor het neerzetten van
glazen/flessen
• Zeer efficiënte compressor met variabele snelheden voor een snelle temperatuurdaling
• 2 bevestigingspunten voor het vastzetten van de koelbox tijdens het rijden
• Buitenafmetingen: 675 x 423 x 496 mm (l x b x h)
• Binnenafmetingen: bovenste vak 482 x 292 x 203 mm (l x b x h) onderste vak 316 x 292 x
180 mm (l x b x h)
• Voeding: 12/24V DC 100/240v AC met geïntegreerd accubeveiligingssysteem
• Stroomverbruik: 0,8 Ah (DC12V ingesteld op 5 °C, bij omgevingstemperatuur van 32 °C)
• Wordt geleverd met een F-type Euro stekker
• Gewicht: 21.6 kg

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine

2 616 045
€ 1.380,002

ARB* Zij- en frontpanelen voor luifel, 2 meter
De zij- en frontpanelen worden aan de luifel bevestigd en bieden extra beschutting tegen
de regen en zon. De zij- en frontpanelen bieden tevens ook extra bescherming tegen inkijk
voor stoelen en andere voorwerpen onder de luifel.
Te gebruiken in combinatie met de ARB luifel (afzonderlijk verkrijgbaar).

• Gemaakt van PU-gecoat 300 gsm ripstop canvas van polykatoen
• Volledig waterdicht en beschikt over een UVP 50+ rating
• Biedt extra bescherming aan de zijkant van uw luifel
• 4 verstelbare bevestigingspunten

Geschikt voor dubbele cabine, behalve met een hardtop

2 616 031
€ 123,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uitgegeven door:
Ford Nederland B.V.
Postbus 795
1000 AT Amsterdam
www.ford-accessoires.nl

Uw Ford dealer kan u informatie verschaffen over financieringsopties van de getoonde accessoires.

DISCLAIMER:
Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de
modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen
inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford
accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. *De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is
de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford
dealer. De naam Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company
Limited in licentie gebruikt. De naam iPhone/iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Opmerking over brandstofverbruik en CO2-emissiegegevens: Raadpleeg voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de
officiële modelspecifieke CO2-emissies, de "Gids voor brandstofverbruik, CO2-emissies en energieverbruik", verkrijgbaar bij uw dealer en
op https://www.datgroup.com/ free of charge.
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