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FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

ACCESSOIREPAKKETTEN
ACCESSOIREPAKKETTEN
Adv. prijs
Beschermingspakket voor Ford Ranger
All-round bescherming voor het interieur van de auto.Pakket bevat:All-weather
vloermatten, voor en achter (Finis 2208158)Voorgevormd, set van 4, met Ranger logo en
bevestigingen aan bestuurderszijde. Verhoogde randen bieden nog betere bescherming
voor de interieurbekleding tegen vuil en vocht.HDD* hoes, voor bestuurdersstoel, zwart
(bestelcode2326848)HDD* hoes, voor passagiersstoel, zwart
(bestelcode2326836)HDD* hoes, voor achterbank, zwart (bestelcode2326854)Gemaakt
van slijtvast 210 denier polyester met een 100% water- en brandwerende PVC-rug en
parachutestof voor extra duurzaamheid. Op maat gemaakt voor perfecte montage en
gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage. Biedt effectieve
bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder, water, slurry,
vet, olie, verf, stof, etenswaren en vloeistoffen. Makkelijk schoon te maken met een
vochtige doek of door borstelen. Ideaal voor commercieel gebruik. Wordt niet geadviseerd
voor het vervoer van huisdieren. – Dubbele cabine

2 571 484

€ 328,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

TRANSPORT
DAKTRANSPORT
Adv. prijs
G3* Bevestigingsset
G3 T-moer (4 stuks) om de dakbox te bevestigen op de aluminium dakdrager.

Thule®* Dakdrager
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke dakdrager is voor een
specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal. Een
basisdakdrager - indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de
dakdragers.
Aluminium, afsluitbaar, gewicht circa 5 kg – Voor RAP cabine en dubbele cabine zonder
dakreling af fabriek. Behalve Wildtrak. Maximum draagvermogen 80 kg. Alleen in
combinatie met Thule® dakdragersteunenset en Thule® dakdragervoetsteunenset 750
(set van 4 voetsteunen)
Thule®* Dakdrager
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke set dakdragers is voor
een specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal.
Aluminium, afsluitbaar, gewicht ongeveer 4,3 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg –
Wildtrak RAP cabine en dubbele cabine met dakrails
G3* Dakkoffer Elegance Europe 330, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1440 x 860 x 375 mm, 330 liter. Met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 10 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dwarsdragers
min. 570 mm, max. 840 mm.
G3* Dakkoffer Elegance Europe 370, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1928 x 550 x 492 mm, 370 liter, met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 12 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dwarsdragers
min. 570 mm, max. 840 mm.

2 486 295

€ 12,002

1 582 847

€ 207,002

2 383 411

€ 211,002

2 191 625

€ 285,002

2 191 628

€ 308,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

G3* Dakkoffer Elegance Europe 390, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1950 x 738 x 360 mm, 390 liter. Met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 13 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dakdragers
min. 570 mm, max. 840 mm.
Thule®* Dakkoffer FORCE XT Alpine, glimmend titanium
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 232 cm x 95 cm x 35 cm - binnenkant: 222 cm x 85 cm x 30 cm,
inhoud: 450L, gewicht: circa 25 kg, maximum draagvermogen: 75 kg. Met centrale
vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Geoptimaliseerd design voor maximaal efficiënt
ruimtegebruik, aerodynamisch en passing op de auto. Eenvoudig te monteren dankzij
extra breed, vooraf gemonteerd PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde
koppelindicator 'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en
stevige bevestiging verzekerd is. Gemakkelijk in alle omstandigheden te openen en te
sluiten dankzij de handige handgrepen aan de buitenzijde en de steunen van het deksel.
SlideLock systeem met separate vergrendelings- en openingsfuncties, vergrendelt het
deksel automatisch en geeft aan wanneer de box veilig is afgesloten. DualSide-opening
biedt gemakkelijke toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het
voertuig. Let op dat, afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen,
waardoor de achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer FORCE XT L, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 190 cm x 84 cm x 46 cm - binnenkan: 177 cm x 73 cm x 41 cm,
inhoud: 450 l, hoogte boven dakdrager: circa 43 cm, gewicht: circa 18,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend

2 191 632

€ 298,002

2 430 271

€ 674,002

2 430 267

€ 639,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer Force XT M, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 175 cm x 82 cm x 45,5 cm - binnenkant: 162 cm x 71 cm x 40 cm,
inhoud: 400 l, hoogte boven dakdrager: circa 42 cm, gewicht: circa 16,4 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer Force XT S, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 139 cm x 89.5 cm x 39 cm - binnenkant: 127 cm x 78 cm x 34 cm,
inhoud: 300 l, hoogte boven dakdrager: circa 39 cm, gewicht: circa 14,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Dakkoffer Force XT Sport, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 190 cm x 63 cm x 42,5 cm - binnenkant: 179 cm x 52 cm x 37 cm,
inhoud: 300 l, hoogte boven dakdrager: circa 40 cm, gewicht: circa 14,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend

2 430 265

€ 581,002

2 430 262

€ 472,002

2 430 260

€ 523,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer FORCE XT XL, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 210 cm x 86 cm x 44 cm - binnenkant: 197 cm x 75 cm x 39 cm,
inhoud: 500 l, hoogte boven dakdrager: circa 41 cm, gewicht: circa 21,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend
Thule®* Fietsdrager voor dak Expert 298
Neem uw fiets overal mee naar toe met deze universele, eenvoudig te monteren
dakdrager.
Comfortabele fietsdrager, met zelfafstellende framehouder, geschikt voor fietsframes
met een diameter tot 100 mm (ovaal 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), geschikt voor alle
dakdragers gewicht 4,2 kg, maximum draagvermogen 20 kg.
Thule®* Fietsdrager voor dak FreeRide 532
Neem uw fiets overal mee naar toe met deze universele, eenvoudig te monteren
dakdrager.
Standaard fietsdrager, geschikt voor fietsframes tot een diameter van 80 mm (ovaal 65 ×
80 mm, rond 22-70 mm), gewicht 3.5 kg, maximaal laadvermogen van 17 kg, geschikt voor
alle basisdragers.
Thule®* Ladder houder 311
Uitschuifbaar, kantelmechanisme met 4 buffers, ergonomische en veilige
ladderbevestiging

Thule®* Ladder houder 330
Met 4 ladingsstoppers, eenvoudig en veilig vastzetten van de ladder met geïntegreerd
ratelmechanisme.

Thule®* Ladingstoppers 314
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Verschuifbare en verstelbare ladingstoppers met een hoogte van 14,5 cm, voor dakdragers
met T-profiel.
Thule®* Ladingstoppers 315
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Inklapbaar voor eenvoudig beladen, set van 2, verstelbaar zonder extra gereedschap

2 430 269

€ 726,002

2 143 360

€ 187,002

1 746 077

€ 104,002

1 569 247

€ 695,002

1 569 248

€ 156,002

1 513 390

€ 31,002

1 569 245

€ 83,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Oogbout 320
Oogbout en spanriem vormen een perfecte combinatie als het gaat om het veilig
bevestigen van lading op de dakdrager!
Set van 2, past op de T-rails van de dwarsdragers, perfecte aanvulling op Thule* spanriem
323
Thule®* Skidrager Sneeuwpakket 7326
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. Afhankelijk van de gekozen drager,
kan de skidrager makkelijk 8 paar ski's of 6 snowboards vervoeren.
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, afsluitbaar bij de ski's/snowboards en bij de dakdrager,
laadbreedte 75 cm, in hoogte verstelbaar vanwege geïntegreerd verticaal veersysteem,
houd ski's en snowboards veilig vast met ultrazachte rubberen armen die geen krassen op
het oppervlak veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met (ski)handschoenen
aan door een extra grote knop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote bindingen
vanwege bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te gebruiken voor
alle basisprofielen, gewicht 4,8 kg
Thule®* Skidrager Uitbreiding sneeuwpakket 7325
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. Afhankelijk van de gekozen drager,
kan de skidrager makkelijk 8 paar ski's of 6 snowboards vervoeren.
Voor 5 paar ski's of 2 snowboards, aerodynamische drager met uitschuiffunctie voor
eenvoudig be- en ontladen, ontworpen voor alle types ski's en snowboards, afsluitbaar bij
de ski's/snowboards en bij de dakdrager, laadbreedte 62.5 cm, houd ski's en snowboards
veilig vast met ultrazachte rubberen armen die geen krassen op het oppervlak
veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met (ski)handschoenen aan door een
extra grote drukknop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote bindingen vanwege
bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te gebruiken voor alle
basisprofielen, gewicht 4,8 kg.
Thule®* Tension Belt 323
De spanriem is zeer geschikt voor het veilig bevestigen van lading op de dakdrager –
ideaal in combinatie met de optionele oogbouten!
Extra sterke spanriem met breed handvat, 4,5 meter lang, perfecte aanvulling op
bijpassende Thule* oogbout 320

1 569 243

€ 27,002

2 117 636

€ 280,002

2 318 742

€ 332,002

1 569 257

€ 35,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
TRANSPORT ACHTER
Adv. prijs
G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak
Zorg voor nog meer bagageruimte door de montage van de praktische bagagebox en
houder op de trekhaak.
Bagagebox voor montage op de trekhaak, van Italiaans ontwerp, vergroot de
bagagecapaciteit van het voertuig. Met gelakt stalen rooster en bevestigingsset, specifiek
ontworpen voor gebruik met de basisdrager van de bagagebox (separaat verkrijgbaar).

2 559 660

€ 509,002

• Antidiefstalslot
• Eenvoudig te openen
• PS UV-bescherming matzwart
• Inclusief gelakt stalen bevestigingsrooster
• Maximum inhoud: 340 liter
• Maximum draagvermogen: 45 kg
• Gewicht: 12,8 kg (inclusief rooster)
• Afmetingen: 1310 x 610 x 680 mm (inclusief rooster)
• Inclusief inwendige bevestigingsriemen

Thule®* Fietsendrager achter Coach 274, voor 2 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
De kleinste en lichtste fietsendrager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal
worden gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte
fietsen. Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen
bergen; past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie,
uitschuifbare rails voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en
losneembare fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare
koppeling met eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm
geschikt voor fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter.
De fietsendrager kan worden afgesloten op de trekhaak, fietsen kunnen worden
afgesloten aan de drager. Max. 46 kg laadgewicht, max. 25 kg per fiets, ongeveer 14,2 kg
zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 60 x 27 cm.
Let op: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.

2 353 442

€ 653,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Fietsendrager achter Coach 276, voor 3 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
De kleine en lichte drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.
Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen
past deze drager in de meeste bagageruimtes. De fietsendrager beschikt over een
intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails voor fietsen met een langere
wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare fietsframehouders om de fietsen
eenvoudig te kunnen laden.
De fietsendrager heeft een sfstelbare koppeling met eenhandsbediening voor eenvoudige
montage op de trekhaak. De fietsarm is geschikt voor fietsframes met 22 mm – 80 mm
diameter. De fietsdrager kan worden afgesloten op de trekhaak en de fietsen kunnen
worden afgesloten aan de drager.
Max. 60 kg laadgewicht, max. 25 kg per fiets, ongeveer 19 kg zwaar, met 13 pens adapter.
Afmetingen: 106 x 76 x 28 cm
Let op: het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen.
Thule®* Fietsendrager achter EuroRide 940
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 2 fietsen. Het kantelmechanisme verzekert vlotte
toegang tot bagageruimte. De fietsendrager is geschikt voor fietsframes tot 70 mm en is
daarbij vergrendelbaar. De drager heeft een laadvermogen van 36 kg en weegt 14 kilo. De
fietsendrager wordt geleverd inclusief 13-pins adapter.
Uebler* Fietsendrager achter F14, voor 1 fiets
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte fietsendrager voor 1 fiets voor montage op de trekhaak. De fietsarm is
geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De fietsendrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan de fietsendrager.
Het laadvermogen bedraagt 30 kg. Ook geschikt voor een E-bike. Gewicht 9,9 kg. Inclusief
13-polige adapter.
Afmetingen: 1180 x 570 x 380 mm, afmetingen ingeklapt: 610 x 200 x 500 mm. Maximum
verticale belasting 30 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 6,7 kN, 33 kg bij 75 kg kogeldruk
en D-waarde 5,3 kN, 30 kg bij 50 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN. Max. afstand tussen
wielnaven: 1300 mm.
Let wel op: het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en
belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden.

2 353 444

€ 757,002

1 782 519

€ 477,002

2 474 454

€ 420,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager achter F24, voor 2 fietsen
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer compacte en lichte fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak. De
fietsarm is geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm
ovaal. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het
steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De
fietsendrager is afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan
de fietsendrager.
Laadvermogen van 30 kg per fiets. Ook geschikt voor E-bikes. Gewicht 12 kg. Inclusief 13polige adapter. Afmetingen: 1180 x 670 x 560 mm, afmetingen ingeklapt: 610 x 200 x 600
mm. Maximum verticale belasting 60 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 6,7 kN, 38 kg bij
75 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN, 38 kg bij 50 kg kogeldruk en D-waarde 5,3 kN. Max.
afstand tussen wielnaven: 1300 mm.
N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden
Uebler* Fietsendrager achter F34, voor 3 fietsen
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer compacte en lichte fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak. De
fietsarm is geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm
ovaal. Het bevat verstelbare gespen met lange wielriemen voor het eenvoudig vastzetten
van de wielen. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders
en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De
fietsendrager is afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden vergrendeld aan
de fietsendrager.
Laadvermogen van 30 kg per fiets. Ook geschikt voor E-bikes. Gewicht 14,5 kg. Inclusief
13-polige adapter.
Afmetingen: 1180 x 820 x 710 mm, afmetingen ingeklapt: 610 x 200 x 750 mm. Maximum
verticale belasting 54 kg bij 75 kg kogeldruk en D-waarde 6,7 kN, 35,5 kg bij 75 kg
kogeldruk en D-waarde 6,7 kN. Niet toegestaan bij een D-waarde lager dan 6,7 kN of een
kogeldruk lager dan 50 kg. Max. afstand tussen wielnaven: 1300 mm.
N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden

2 474 456

€ 539,002

2 474 458

€ 653,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager achter I21, voor 2 fietsen, 90° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer comfortabele fietsendrager voor op de trekhaak met innovatieve eigenschappen om
de fietstransportmogelijkheden optimaal te benutten. De kleinste en lichtste drager die
Uebler ooit heeft ontwikkeld heeft een compleet nieuw, hendelloos iQ
bevestigingssysteem, waardoor het nog gemakkelijker wordt gehanteerd. En omdat het
ook 90° kantelbaar is, hoef je je geen zorgen meer te maken over de toegang tot deruime
bagageruimte.

2 603 910

€ 799,002

Als meervoudig testwinnaar staat de Uebler i-serie voor veiligheid, productkwaliteit en
belastbaarheid. Met gepatenteerd inklapsysteem naar zeer compacte opbergafmetingen,
intelligente, lichtgewicht constructie, gepatenteerd, hendelloos iQ bevestigingssysteem,
verwijderbaar tussenstuk met antidiefstalsysteem en losneembare fietsframehouders.
Eenvoudig neerklapbaar met voetpedaal, ideaal voor e-bikes, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal.
De drager kan worden afgesloten op de trekhaak en fietsen kunnen ook worden
afgesloten aan de drager. Beladingscapaciteit van 30 kg per fiets, eigen gewicht van
ongeveer 13 kg, inclusief 13-pens adapter. Afmetingen: 118 x 69 x 56 cm, afmetingen
ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm. Verticale belading: 37 kg bij een trekhaaklast van 50 kg en Dwaarde 5.3 kN, 37 kg bij een trekhaaklast van 75 kg en D-waarde van 6.7 kN, 60 kg bij een
trekhaaklast van 75 kg en D-waarde van 6.7 kN.
N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen
Uebler* Fietsendrager achter I21, voor 2 fietsen, kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer compacte, lichtgewicht fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak,
met slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de
kofferruimte, zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem
zonder hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt
voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 69 x 56 cm, ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm.
Verticale belasting: 37 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: het
totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar)
mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden.

2 241 803

€ 736,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

12

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

Uebler* Fietsendrager achter I31, voor 3 fietsen, kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer compacte, lichtgewicht fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak,
met slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de
kofferruimte, zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem
zonder hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt
voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 84 x 71 cm, ingeklapt: 61 x 21 x 76 cm. Verticale
belasting: 75 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust
(gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet
overschrijden
Uebler* Fietsendrager achter X21-S, voor 2 fietsen, 60° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 2 fietsen. Deze fietsendrager
heeft een slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de
kofferruimte, zelfs met de fietsen gemonteerd. De fietsarm is geschikt voor fietsframes tot
een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. De drager bevat gespen met lange
wielriemen voor het eenvoudig vastklemmen van de wielen. Er zit een grote afstand
tussen wielhouders voor het vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127 cm),
zonder gevaar voor beschadiging.
Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het
steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De
fietsendrager heeft een laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes,
ongeveer 13,5 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter.
Afmetingen: 77 x 119 x 64 mm, afmetingen ingeklapt: 24 x 63 x 64 mm. Verticale belasting:
36 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat
op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane
kogeldruk niet overschrijden.
Uebler* Fietsendrager achter X31-S, voor 3 fietsen, 60° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 3 fietsen. De fietsendrager
heeft een slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de
kofferruimte, zelfs met de fietsen gemonteerd.
De fietsarm is geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm
ovaal. Door middel van de verstelbare gespen met lange wielriemen is het eenvoudig om
de wielen vast te klemmen. Er zit een grote afstand tussen de wielhouders voor het
vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127 cm) zonder gevaar voor
beschadiging.
Door het unieke inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt. De X31-S is afsluitbaar,
heeft een laadvermogen van 30 kg per fiets en is ook geschikt voor E-bikes.
Afmetingen: 77 x 119 x 79 mm, afmetingen ingeklapt: 24 x 63 x 79 mm. Verticale belasting:
54 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht
van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden.

2 241 805

€ 876,002

1 948 382

€ 669,002

1 948 383

€ 809,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak
Zorg voor nog meer bagageruimte door de montage van de praktische bagagebox en
houder op de trekhaak.
Basisdrager voor de bagagebox, voor montage op de trekhaak, specifiek ontworpen voor
gebruik met de G3 bagagebox (separaat verkrijgbaar).

2 559 650

€ 474,002

• Snelvergrendelingssysteem voor de kogel van de trekhaak
• Eenvoudige kantelfunctie zodat de achterklep van het voertuig kan worden geopend
zonder de basisdrager te hoeven verwijderen
• Materiaal: Krasbestendig gelakt staal
• Kleur: Antraciet zwart
• Inclusief achterlichtbalk met 13 pinsaansluiting
• Afmetingen: 1080 x 730 x 680 mm
• Maximum draagvermogen: 60 kg
• Gewicht: 13,6 kg

Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak
De op de trekhaak gemonteerde ski- en snowboarddrager is opvouwbaar, gemakkelijk te
hanteren en ontworpen voor veilig vervoer van uw wintersportuitrusting – precies wat u
nodig heeft om u in te pakken en naar de piste te gaan!
Geschikt voor 6 paar ski's, of 4 paar ski's en 1 snowboard, of 2 paar ski's en 2 snowboards.
De drager wordt zonder gereedschappen met een snelsluitsysteem aan de kogel van de
trekhaak bevestigd.

2 483 279

€ 341,002

• Wegklapbaar zondat de bagageruimte bereikbaar blijft
• Ontworpen voor het vervoer van alle typen ski's & snowboards
• Ski's & snowboards zijn eenvoudig bereikbaar
• Gepoedercoat en temperatuurgehard voor ideale corrosiebescherming
• Ski's & snowboards zijn aordynamisch zijdelings gemonteerd
• Gewicht: 19 kg
• Maximum belasting: 30 kg

Uebler* Transporttas voor Uebler achterfietsendrager I21
De transporttas maakt gebruik en opbergen eenvoudig. Dit maakt het een handige
accesoires voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de fietsendrager als deze niet wordt gebruikt

Uebler* Transporttas voor Uebler achterfietsendrager I31
De transporttas maakt gebruik en opbergen eenvoudig. Dit maakt het een handige
accesoires voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de fietsendrager als deze niet wordt gebruikt

Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X31-S en F32
De transporttas maakt gebruik en opbergen eenvoudig. Dit maakt het een handige
accesoires voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de fietsendrager als deze niet wordt gebruikt

2 474 447

€ 73,002

2 474 452

€ 83,002

1 948 381

€ 63,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
TREKHAKEN
Adv. prijs
Brink®* Vaste trekhaak
Vaste trekhaken vormen een veilige koppeling voor de aanhangwagen en passen volledig
in het elektrisch systeem van uw Ford. Ze zijn er altijd als u ze nodig heeft.
Enkel in combinatie met modelspecifieke elektrische kit. Geschikt voor fietsendragers
achter met maximaal 3 fietsen. Maakt activering van Trailer Sway Control mogelijk via de
standaard Electronic Stability Control (ESC) – Voor XL en XLT
Brink®* Vaste trekhaak
Vaste trekhaken vormen een veilige koppeling voor de aanhangwagen en passen volledig
in het elektrisch systeem van uw Ford. Ze zijn er altijd als u ze nodig heeft.
Voor Limited en Wildtrak series

1 785 391

€ 1.038,003

1 785 390

€ 1.038,003

TRANSPORT
TRANSPORT INTERIEUR
Adv. prijs
4pets®* Caree ISOFIX bevestiging voor Caree transportboxen
Het vervoeren van uw huisdier is nu nog veiliger en gemakkelijker met dit Caree ISOFIXopzetstuk.
Plaats deCaree transportbox gemakkelijk en snel op elk willekeurig ISOFIX ankerpunt in
de auto
4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke
passagiersstoel, Cool Grey
Laat ze comfortabel reizen, voorin of achterin, deze Caree transportbox houdt uw trouwe
vriend onderweg veilig.
Innovatieve en veilige transportoplossing voor katten en kleinere honden tot een gewicht
van 8 kg. Speciaal ontworpen om perfect te passen op elke autostoel en om een
comfortabele reiservaring te bieden aan jouw huisdier. Stijlvol ontwerp en gemaakt van
robuuste, hoogwaardige materialen. Kan eenvoudig en veilig worden vastgemaakt op de
stoelen met ofwel de veiligheidsriem of met de optioneel verkrijgbare ISOFIX-sluitingen.
Voldoet aan de nieuwste en hoogste veiligheidseisen en is onderworpen aan de meest
stringente test door het officiële testinstituut TÜV Süd in Duitsland, inclusief crashtest en
giftigheidstests van het materiaal. Belangrijkste kenmerken: "Pull & Klick", een
eenhandsbediening van de deur om de box te openen en te sluiten, vormbaar achterste
gedeelte voor perfecte integratie in elke autostoel, hendels voor en achter voor eenvoudig
omgaan met de box, verwijderbare, tweedelige binnenbekleding – wasbaar bij 40 °C,
scharnierende voorste bekleding voor bescherming van de privacy en bescherming bij
botsingen, "Fixlock" snelbevestiging voor de veiligheidsgordel, ISOFIX gereed.
Vervangende stoelkussens in verschillende kleuren verkrijgbaar als optioneel accessoire.

2 461 044

€ 55,002

2 460 886

€ 362,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree vervangend stoelkussen voor Caree transportboxen in Cool Grey
Alleen het beste voor uw huisdier met dit hoogwaardige Caree zitkussen.
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt?

€ 48,002

4pets®* Caree vervangend stoelkussen voor Caree transportboxen in Smoked Pearl
Alleen het beste voor uw huisdier met dit hoogwaardige Caree zitkussen.
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt?

€ 48,002

Paraplu houder
Met dit praktische accessoire is uw paraplu altijd waar u het nodig heeft!
Praktische houder voor kleine paraplu, monteer de houder met schroeven of Velcro®
klittenband waar ruimte is, alle modellen

2 461 207

2 461 209

1 524 823

€ 39,002

TRANSPORT
BAGAGERUIMTE
Adv. prijs
RIVAL* Achterklepdemper met soft-release functie
De hydraulische achterklepdemper maakt het openen van de zware achterklep
gemakkelijk en veiliger. Bij het openen van de achterklep absorbeert de demper de
zwaartekracht, waardoor de klep langzaam omlaag zakt i.p.v. snel openklapt.
Voorkomt openslaan van de achterklep en maakt eenvoudig hands-free openen mogelijk.
Biedt extra veiligheid door bescherming tegen onachtzame bediening en voorkomt
schade aan de scharnieren. Let op: vermindert het draagvermogen van de achterklep van
max. 220 kg naar max. 200 kg.
Aeroklas* Bedliner stijve uitvoering, over rails aanbrengen
Voor dubbele cabine, behalve Wildtrak

2 195 512

€ 93,001

2 192 774

€ 575,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Box-in-box systeem voor plaatsing in de Ford Puma MegaBox of als stand-alone
transportoplossing, zwart
Voor bezoeken aan de supermarkt of voor een picknick met de familie: U kunt al uw
voorwerpen eenvoudig in de box-in-box set dragen. Gebruik de transportbox voor wat u
maar wilt: Winkelen, picknickgerei of gewoon om uw bagageruimte netjes en overzichtelijk
te houden. Boodschappen en eten kunt u tijdens het vervoer in uw auto koel en vers
opbergen in de koelbox.
Op maat gemaakte 2-delige boxenset voor een nette integratie in de Ford MegaBox. Kan
ook worden gebruikt als een stand-alone transportoplossing in andere modellen. De set
bestaat uit een geïsoleerde koel- en warmhoudbox en een transportbox met een
verwijderbaar gedeelte in het midden. Beide boxen zijn voorzien van handgrepen voor
comfortabel dragen en magneten op verschillende plaatsen om de losse onderdelen
zoals de handgrepen of het deksel van de koel- en warmhoudbox op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt

2 469 549

€ 143,002

• Koel- & warmhoudbox:
• hoekige box met robuuste afwerking, omlopende 2-wegritssluiting langs 3 zijden en een
lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen plus een kleine lus voor het openen
van het deksel
• uitgerust met magneten in deksel en handgrepen voor bevestiging wanneer niet in
gebruik
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• bedrukt in 2 kleuren en voorzien van Ford logo
• materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zilver aluminium stof
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportbox:
• hoekige box met robuuste afwerking en een lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen
• uitgerust met magneten in binnenwanden en handgrepen voor bevestiging wanneer niet
in gebruik
• verwijderbaar gedeelte
• voorzien van een brede fleecestrook in de box
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• met Ford logo
• Materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zeildoek
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Hard top Fleet Runner, matzwart
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
Hardtop van glasvezel met 3 hefdeuren: 2 normale zijdeuren vervaardigd van vlindervezel,
1 achterklep achter vervaardigd van getint glasvezel en een schuifruit aan de zijde van de
cabine voor.

2 489 428

€ 3.894,001

• Centrale vergrendeling bij alle 3 de deuren geactiveerd met de originele voertuigsleutel
• Speciale draadbundel voor centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e remlicht
• Buitenhandgreep bij alle 3 de deuren en binnenhandgreep op de achterklep
• Aan de binnenzijde met vilt bekleed
• Afmetingen: 1720 x 640 x 1690 mm (L x B x H)
• Gewicht: 79 kg
voor dubbele cabine
Pickup Attitude* Hard top Fleet Runner, matzwart
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
Hardtop van glasvezel met 3 hefdeuren: 2 normale zijdeuren vervaardigd van vlindervezel,
1 achterklep achter vervaardigd van getint glasvezel en een schuifruit aan de zijde van de
cabine voor.

2 489 419

€ 3.986,001

• Centrale vergrendeling bij alle 3 de deuren geactiveerd met de originele voertuigsleutel
• Speciale draadbundel voor centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e remlicht
• Buitenhandgreep bij alle 3 de deuren en binnenhandgreep op de achterklep
• Aan de binnenzijde met vilt bekleed
• Afmetingen: 1720 x 640 x 2000 mm (L x B x H)
• Gewicht: 85 kg
Voor RAP cabine
Pickup Attitude* Hard top Fleet Runner, wit
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
Hardtop van glasvezel met 3 hefdeuren: 2 normale zijdeuren vervaardigd van vlindervezel,
1 achterklep achter vervaardigd van getint glasvezel en een schuifruit aan de zijde van de
cabine voor.

2 489 426

€ 3.880,001

• Centrale vergrendeling bij alle 3 de deuren geactiveerd met de originele voertuigsleutel
• Speciale draadbundel voor centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e remlicht
• Buitenhandgreep bij alle 3 de deuren en binnenhandgreep op de achterklep
• Aan de binnenzijde met vilt bekleed
• Afmetingen: 1720 x 640 x 1690 mm (L x B x H)
• Gewicht: 79 kg
voor dubbele cabine

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Hard top Fleet Runner, wit
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
Hardtop van glasvezel met 3 hefdeuren: 2 normale zijdeuren vervaardigd van vlindervezel,
1 achterklep achter vervaardigd van getint glasvezel en een schuifruit aan de zijde van de
cabine voor. (Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke
modificaties)

2 489 417

€ 3.970,001

• Centrale vergrendeling bij alle 3 de deuren geactiveerd met de originele voertuigsleutel
• Speciale draadbundel voor centrale vergrendeling en geïntegreerd 3e remlicht
• Buitenhandgreep bij alle 3 de deuren en binnenhandgreep op de achterklep
• Aan de binnenzijde met vilt bekleed
• Afmetingen: 1720 x 640 x 2000 mm (L x B x H)
• Gewicht: 85 kg
Voor RAP cabine
Aeroklas* Hard top met zijramen
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur Frozen White.
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 917

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor Super Cab XL, XLT en Limited zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover
afdekklep. Niet voor Wildtrak.
Aeroklas* Hard top met zijramen
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur Oyster Silver Metallic. (Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor
dergelijke modificaties)

2 166 906

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor Super Cab XL, XLT en Limited, behalve Wildtrak, zonder sportsbar,
laadbakbescherming hardcover afdekklep

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In de kleur Copper Red
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 909

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor Super Cab XL, XLT en Limited zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover
afdekklep. Niet voor Wildtrak.
Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In de kleur Colorado Red
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 921

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover afdekklep. Niet
voor Wildtrak
Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In zilver gespoten
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 216 669

€ 2.883,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor RAP cab, behalve Wildtrak

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur Performance Blue
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 911

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover afdekklep. Niet
voor Wildtrack
Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur Panther Black
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 919

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover afdekklep. Niet
voor Wildtrack

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur Ocean Blue
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 913

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover afdekklep. Niet
voor Wildtrack
Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In de kleur Moondust Silver
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 925

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine XL-, XLT- en Limited-serie, behalve Wildtrak, voor voertuigen zonder
sportstang, randbeschermers, laststeun en tonneaucover

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard top met zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In de kleur Sea Grey (donker grijs)
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 166 915

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine zonder sportsbar, laadbakbescherming hardcover afdekklep. Niet
voor Wildtrak
Aeroklas* Hard top met zijruiten, Shadow Black metallic
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In de kleur Shadow Black.
(Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 200 008

€ 3.340,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
• Donker getinte zijruiten met een uitklapbaar kwartglas
Voor dubbele cabine XL, XLT en Limited serie, behalve Wildtrak, voor voertuigen zonder
sportsbar, laadbakrandbescherming, ladingsteun en hardcoverafdekking
Aeroklas* Hard top zonder zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In zilver (Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke modificaties)

2 216 677

€ 2.571,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• chterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
Voor dubbele cabine, behalve Wildtrak. voor voertuigen zonder sportsbar,
laadrandbescherming en tonneau cover

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard top zonder zijruiten
De originele hardtops van Ford transformeren het laadvlak van uw Ford Ranger in een
volledig overkapt en goed beschermd voertuig met zijruiten. Hierbij is een perfecte passing
gegarandeerd. (Let op! In Nederland geldt BPM-plicht in geval van genoemde zijruiten.
In kleur zilver (Let op, in Nederland geldt mogelijke BPM-plicht voor dergelijke
modificaties)

2 216 673

€ 2.484,001

• Zonder boren, eenvoudig te monteren met 6-punts montageklemmen
• Hoogwaardig LED-achterremlicht
• LED-binnenverlichting
• Plug-and-play kabelboom voor eenvoudige installatie
• Jet-wasbaar interieur met geïsoleerde hemelbekleding
• Schuifraam voor ventilatie
• Achterdeur van donker getint glas met verwarmde achterruit
Voor RAP cab, behalve Wildtrak. Voor voertuigen zonder sportsbar, laadrandbescherming
en tonneau cover
Inklapbare organizerbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden
Geen losslingerende voorwerpen meer. Met de inklapbare organizer box kunt u de
voorwerpen nu georganiseerd binnen handbereik houden.
Praktische opbergoplossing voor bevestiging aan de voorpassagiersstoel of de achterste
zitrij. Voorzien van veiligheidsgordelvergrendelingsfunctie voor een veilige bevestiging
tijdens het rijden. De box is inklapbaar, zodat hij netjes kan worden opgeborgen wanneer
niet in gebruik. Afmetingen: 450 mm x 320 mm x 190 mm
Inklapbare transportbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden
Deze slimme inklapbare transportbox zorgt ervoor dat voorwerpen in uw bagageruimte
niet meer rond kunnen slingeren en houdt deze veilig, netjes en opgeruimd op één plek bij
elkaar.
Praktische opbergoplossing voor de bagageruimte van uw auto. De box is inklapbaar,
zodat hij netjes kan worden opgeborgen wanneer hij niet in gebruik is. Afmetingen: 475
mm x 335 mm x 200 mm
Pickup Attitude* Inschuifbare trede Voorzijde
De in- en uitschuifbare opstaptrede biedt een veilige en gemakkelijke toegang tot de
laadbak voor het in- uitladen.
De in- en uitschuifbare opstaptrede biedt na het uitschuiven een veilige en gemakkelijke
toegang tot de laadbak en schuift na gebruik weer volledig onder het voertuig in.

2 470 825

€ 39,002

2 470 827

€ 29,002

2 489 893

€ 433,001

• Uit- en inschuiven met een simpele druk van de voet
• Max draaggewicht: 150 kg
• Zwart gecoat staal
• Antislip tredeplaat
Voor voertuigen met Ford achterbumper, behalve Raptor
Aeroklas* Laadrand bescherming bagageruimte
Laad uw auto vol in de wetenschap dat hij goed beschermd is!
Set van 2, beschermen de bagageruimterails van de auto tijdens het laden en uitladen –
Voor dubbele cabine Base, XL, XLS, XLT en Limited, alleen voor auto's zonder hard top,
zijrails, sports bar en tonneau cover

2 207 808

€ 214,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Laadrand bescherming bagageruimte voor achterklep
Laad uw auto vol in de wetenschap dat hij goed beschermd is!
Beschermt de achterklep van de auto tijdens het in- en uitladen. – Voor RAP cabine en
dubbele cabine XL, XLT en Limited serie

Oprolbare tonneau cover Zilver, handmatig te bedienen
Bescherm uw lading in uw laadruimte met deze stevige en praktische oprrolbare tonneau
cover.
Voor RAP cab, niet voor Wildtrak. Extra Mountain Top® sportsbar-adapterset voor
voertuigen met af fabriek gemonteerde sportsbar. Veiligheidsschot moet permanent
worden verwijderd wanneer cover is aangebracht. – Voor RAP-cab, behalve Wildtrak.
Extra Mountain Top® adapterset vereist voor voertuigen met af-fabriek gemonteerde
sportsbar. De veiligheidsscheidingswand moet definitief verwijderd worden als er een
rolluik gemonteerd is. Niet in combinatie met Spray-on Bedliner.
Oprolbare tonneau cover Zilver, handmatig te bedienen
Bescherm uw lading in uw laadruimte met deze stevige en praktische oprrolbare tonneau
cover.
Voor RAP cab, alleen voor Wildtrak.

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.

2 207 827

€ 76,001

2 410 196

€ 2.495,001

2 410 193

€ 2.276,001

2 490 224

€ 1.376,001

• 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

EGR* Vaste tonneau cover Stijf, met rails
Bescherm uw lading in uw laadruimte met deze stevige en praktische oprrolbare tonneau
cover.
Aluminium, afsluitbaar, design uit een stuk, gewicht ong. 18 kg, getest en goedgekeurd
voor een maximum laadcapaciteit van 50 kg. Lading kan gemakkelijk worden vastgezet
met spanbanden, bevestigd aan de zijrails. Zijrails zijn ontworpen voor compatibiliteit van
standaard dakdrageraccessoires door op de rails te klemmen. Met een snel
ontgrendelbaar scharnierpenmechanisme voor gemakkelijk verwijderen.
Bevestigingsbeugels blijven op de laadbakrail als de tonneau cover wordt verwijderd. –
Voor dubbele cabine zonder Sports bar, met uitzondering van Wildrak

1 882 091

€ 1.598,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BESCHERMING
EXTERIEURBESCHERMING
Adv. prijs
Metalloproduktsia* Bodemplaat bescherming voor brandstoftank
Stevige, roestvrij stalen beschermplaten beschermen de motor en de transmissie van uw
Ford tegen beschadiging als op oneffen ondergrond wordt gereden. Ze zijn voor het
onderhoud eenvoudig te verwijderen.
Heavy duty bescherming voor de brandstoftank bij off-road rijden

1 783 158

€ 154,001

• Ideaal voor beroepen waarbij off-road rijden vereist is.
• Gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud

K&K* Marterverjager M2700, met ultrasone bescherming
Straalt sterke ultrasonic golven in een straal van 360°. Kan in het onderste gedeelte van
de motorruimte worden gemonteerd voor een hogere effectiviteit vanwege de IP65
beveiligingsstandaard. Stroomverbruik van circa 2 mA, straalt een pulserend
ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 110 dB met een frequentie
van 22 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe.

2 033 207

€ 99,002

•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Marterverjager M4700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasonic golven. Bevat 6
roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten om in de gehele motorruimte te monteren.
Stroomverbruik van max. 7 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 115 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de marter te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 208

€ 205,002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M4700B, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasonic golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, poten en snuit voor een hoger effectief raakvlak.
Stroomverbruik van max. 5.5 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. Inclusief veiligheidsschakelaar voor de motorkap. Geschikt voor grotere
motorruimtes. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de dieren te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 046 845

€ 249,002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Marterverjager M5700N, combinatie-apparaat
Hoogwaardige oplossing met 3 verschillende verjaagmethoden. Combineert elektrische
schokken, het uitzenden van ultrasonic golven en knipperende lichtdiodes. Met 6
waterdichte satellietluidsprekers met metalen membranen. De luidsprekers stoten een
sterke pulserende ultrasonic golven uit onder een hoek van 180°, staan onder een
spanning van circa 200 – 300 V en geven een knipperend licht weer – allemaal
tegelijkertijd. Stroomverbruik van max. 10 mA, geluidsdruk van 105 dB bij een frequentie
van 22 KHz, 100% waterdicht luidsprekerchassis, componenten voldoen aan IP65
beschermingsstandaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de
dieren te verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 209

€ 273,002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M8700, met ultrasone bescherming, met accu
Straalt sterke ultrasonic golven uit. Werkt onafhankelijk van de voertuigaccu en kan bijv.
worden gebruikt voor de bescherming van auto's of campers waarvan de
spanningsvoorziening is uitgeschakeld. Ook geschikt voor kelders of buitenruimtes om
dieren weg te houden van uw bezit. Stroomverbruik van circa 0.33 mA, straalt een
pulserend ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een
frequentie van 23 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 180°, 100% waterdicht
luidsprekerframe. Componenten voldoen aan IP65 beschermingsstandaard.

2 033 210

€ 94,002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Marterverjager M9300, met beveiliging door elektrische schok
Elektrische schok-functie met 6 hoogspanningsborstels met meerdere contactpunten om
verspreid over de gehele motorruimte te monteren. De borstels vegen door vacht, over
poten en snuit voor een groter effectief raakvlak. Motorkapveiligheidsschakelaar apart
verkrijgbaar. N.B.: De elektrische schokken zijn net hoog genoeg om de dieren te verjagen,
zonder letsel te veroorzaken!

2 540 999

€ 236,002

• Speciaal ontworpen voor hybride en elektrische auto's
• Gevoed door autonome batterijen om de beveiliging in stand te houden, onafhankelijk
van de accu van de auto
• Vereist 4 x AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen)
• Bedrijfsstroom: 0.2mA 6 V
• Aan/uit schakelaar
• 2 LED displays: hoogspanning en batterijstatus
• LED controlelampje zwakke batterijen geeft tijdig een waarschuwing wanneer de AA
batterijen op beginnen te raken
• Temperatuurbereik in werking: -25 °C tot +80 °C
• Ideaal voor campers, klassieke auto's en andere auto's die niet vaak rijden
• Zuurbestendig: het apparaat is zuurbestendig (accu's of reinigingsmiddelen)
• Vlamdovend kunststof gebruikt om aan veiligheidsstandaarden van de
automobielindustrie te voldoen
• Waterbestendig 2.0: volledig verzegelde elektronica die de IP65 veiligheidsstandaard
overtreft
• e1 keurmerk: bevestigt dat het apparaat is getest door de Federal Motor Transport
Authority (KBA)

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M9700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om flexibel in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, over poten en snuit voor een groter effectief
raakvlak. De dome luidspreker zendt een 360° pulserende sinus uit met een geluidsdruk
van 110 dB bij een frequentie van 22,5 KHz, zonder gewenningseffect. Inclusief
veiligheidsschakelaar motorkap. N.B.: De elektrische schokken zijn net hoog genoeg om de
dieren te verjagen, zonder letsel te veroorzaken!

2 541 005

€ 299,002

• Speciaal ontworpen voor hybride en elektrische auto's
• Gevoed door autonome batterijen om de beveiliging in stand te houden, onafhankelijk
van de accu van de auto
• Vereist 4 x AA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen)
• Bedrijfsstroom: 0.2mA 6 V
• Aan/uit schakelaar
• 3 LED displays: ultrasoon geluid. hoogspanning en batterijstatus
• LED controlelampje zwakke batterijen geeft tijdig een waarschuwing wanneer de AA
batterijen op beginnen te raken
• De motorkapveiligheidsschakelaar ontlaadt onmiddellijk de hoogspanningsstroom over
de contactplaten zodra de motorkap wordt geopend
• Temperatuurbereik in werking: -25 °C tot +80 °C
• Ideaal voor campers, klassieke auto's en andere auto's die niet vaak rijden
• Zuurbestendig: het apparaat is zuurbestendig (accu's of reinigingsmiddelen)
• Vlamdovend kunststof gebruikt om aan veiligheidsstandaarden van de
automobielindustrie te voldoen
• Waterbestendig 2.0: volledig verzegelde elektronica en 100% waterdichte dome
luidspreker die de IP65 veiligheidsstandaard overtreffen
• e1 keurmerk: bevestigt dat het apparaat is getest door de Federal Motor Transport
Authority (KBA)

Premium beschermhoes zwart met rode bies, witte Ford ovaal en Ford Performance
logo
Op maat gemaakte premium hoes voor binnen gebruik.
Beschermhoes voor binnengebruik in sportief FORD Performance-design. Gemaakt van
state-of-the-art materialen. Biedt effectieve bescherming tegen stof en vuil wanneer uw
auto niet dagelijks wordt gebruikt. Geleverd in zwarte stoffen opbergtas. – Dubbele
cabine, uitgezonderd voertuigen met lichtbalk, snorkel en hardtop.
Style-X* Snorkel Ironman 4x4
Rijdt u vaak op stoffige wegen of waadt u graag door water? U motor zal u dankbaar zijn
voor een constante toevoer van verse lucht met deze, op maat gemaakte snorkel.
Beschermt de motor tegen stof en water bij het terreinrijden. De snorkel waarborgt een
schone en droge inlaatlucht onder alle omstandigheden.

2 426 841

€ 450,002

1 873 725

€ 610,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Rimgard®* Wielslot Set van 4, antraciet
Laat je wielen geen doelwit worden, voorkom diefstal door je wielen te beveiligen met de
wielsloten.
Het Rimgard® wielslot bedekt alle 6 wielmoeren om diefstal van de wielen te voorkomen.
Geen toegang tot de wielmoeren betekent dat de velg niet kan worden verwijderd. Het
slotmechanisme zet uit binnen de centrale opening van de velg en wordt beveiligd met
een ASSA Abloy hoge-veiligheidsslot en -sleutel. De originele wielnaafkap wordt dan weer
gebruikt om het slot te bedekken.

2 550 355

€ 355,002

• Vervaardigd van hoogwaardige aluminiumlegering 6082
• Stevig en bestand tegen zagen, boren en andere vormen van beïnvloeding
• Het versterkte ASSA Abloy hoge-veiligheidsslot is bestand tegen manipulatie en lockpicking
• Getest door externe ingenieurs, voldoet aan de hoogst mogelijke veiligheidsniveaus
• Rimgard® wordt officieel aanbevolen door verschillende verzekeringsmaatschappijen
• Bestand tegen zout, vuil en corrosie
• Eenvoudig aan te brengen, het wiel hoeft niet te worden verwijderd
Wildtrak standaardwielen
Rimgard®* Wielslot Set van 4, zwart
Laat je wielen geen doelwit worden, voorkom diefstal door je wielen te beveiligen met de
wielsloten.
Het Rimgard® wielslot bedekt alle 6 wielmoeren om diefstal van de wielen te voorkomen.
Geen toegang tot de wielmoeren betekent dat de velg niet kan worden verwijderd. Het
slotmechanisme zet uit binnen de centrale opening van de velg en wordt beveiligd met
een ASSA Abloy hoge-veiligheidsslot en -sleutel. De originele wielnaafkap wordt dan weer
gebruikt om het slot te bedekken.

2 550 357

€ 355,002

• Vervaardigd van hoogwaardige aluminiumlegering 6082
• Stevig en bestand tegen zagen, boren en andere vormen van beïnvloeding
• Het versterkte ASSA Abloy hoge-veiligheidsslot is bestand tegen manipulatie en lockpicking
• Getest door externe ingenieurs, voldoet aan de hoogst mogelijke veiligheidsniveaus
• Rimgard® wordt officieel aanbevolen door verschillende verzekeringsmaatschappijen
• Bestand tegen zout, vuil en corrosie
• Eenvoudig aan te brengen, het wiel hoeft niet te worden verwijderd
Raptor standaardwielen

BESCHERMING
INTERIEURBESCHERMING
Adv. prijs
All-Weather vloermatten achter, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2, met Ranger-logo – Voor enkele cabine

5 238 445

€ 164,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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All-Weather vloermatten Met opstaande randen, voor en achter, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 4, met Performance-logo en bevestigingen aan bestuurderszijde. Verhoogde
randen bieden nog betere bescherming voor de interieurbekleding tegen vuil en vocht –
Dubbele cabine
All-Weather vloermatten Schaalvormig met opstaande randen, voor en achter,
zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 3 matten, met Ranger-logo aan bestuurders- en passagierszijde en bevestigingen
aan bestuurderszijde. Verhoogde randen bieden nog betere bescherming voor de
interieurbekleding tegen vuil en vocht – RAP cabine
All-Weather vloermatten Schaalvormig met opstaande randen, voor en achter,
zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 4, met Performance-logo en bevestigingen aan bestuurderszijde. Verhoogde
randen bieden nog betere bescherming voor de interieurbekleding tegen vuil en vocht –
RAP cabine
All-Weather vloermatten Schaalvormig met opstaande randen, voor en achter,
zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 3 vloermatten, met Ranger-logo aan bestuurders- en passagierszijde en
bevestigingen aan bestuurderszijde. Verhoogde randen bieden nog betere bescherming
voor de interieurbekleding tegen vuil en vocht – Dubbele cabine
All-Weather vloermatten Schaalvormig met opstaande randen, voor, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2 vloermatten, met Ranger-logo aan bestuurders- en passagierszijde en
bevestigingen aan bestuurderszijde. Verhoogde randen bieden nog betere bescherming
voor de interieurbekleding tegen vuil en vocht – Enkele cabine
All-Weather vloermatten voor en achter, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 5 vloermatten, met Ranger-logo – Voor RAP cabine
All-Weather vloermatten voor en achter, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 5 vloermatten, met Ranger-logo – voor dubbele cabine

2 286 287

€ 90,002

2 208 154

€ 90,002

2 286 291

€ 90,002

2 208 158

€ 90,002

2 208 140

€ 58,002

1 809 465

€ 164,002

5 238 395

€ 164,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HDD* Stoelhoes Voor achterbank, zwart
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van je auto te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage.
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd met een
vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte): 120 mm x 120 mm x 305 mm. Gewicht: 1,849 kg – Dubbele cabine
HDD* Stoelhoes Voor bestuurdersstoel, zwart
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van je auto te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage.
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof, etenswaren en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd
met een vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen
(lengte x breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht: 0,76 kg
ACTIVline* Stoelhoes Voor elke losse stoel, zwart kunstleder
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van je auto te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage.
Premium zwart kunstlederen stoelhoes, op maat gemaakt om op elke losse stoel in elk
voertuig te passen. Gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen.

2 326 854

€ 76,002

2 326 848

€ 53,002

2 578 778

€ 91,002

• Universele pasvorm
• Voor meerdere merken
• Snel een eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Geschikt voor airbags
• Ideaal voor commercieel gebruik
• Kan eenvoudig worden gereinigd met een vochtige doek
• Functionaliteit van de stoel blijft ongewijzigd

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Stoelhoes Voor elke losse stoel, zwarte stof
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van je auto te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage.
Premium zwarte stoffen stoelhoes, op maat gemaakt om op een losse stoel in elk
voertuig te passen. Gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen.

2 578 783

€ 59,002

• Universele pasvorm
• Voor meerdere merken
• Snel een eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Geschikt voor airbags
• Ideaal voor commercieel gebruik
• Kan eenvoudig worden gereinigd met een vochtige doek of met een borstel
• Functionaliteit van de stoel blijft ongewijzigd
• Vlamvertragende stof

HDD* Stoelhoes Voor passagiersstoel, zwart
Stoelhoezen zijn ontworpen om de stoelen van je auto te beschermen tegen vlekken,
verkleuring en verdere slijtage.
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd met een
vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht: 0,76 kg
Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor RAP cab
Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2
Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2 – Voor RAP cabine, Limited series
Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2 – Voor XL en XLT serie dubbele cabine

2 326 836

€ 51,002

1 781 411

€ 87,002

1 901 711

€ 122,002

2 023 539

€ 67,002

1 785 555

€ 67,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2 – Voor XL en XLT - RAP cab
Vloermatten, premium velours achter, zwart
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Set van 2 – Voor dubbele cabine, Limited series
Vloermatten, premium velours voor, zwart, bestuurderszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor RAP Cab en dubbele cabine
Vloermatten, premium velours voor, zwart, bestuurderszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor Wildtrak RAP en dubbele cabine
Vloermatten, premium velours voor, zwart, bestuurderszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor XL en XLT serie
Vloermatten, premium velours voor, zwart, passagierszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor Wildtrak RAP cab en dubbele cabine
Vloermatten, premium velours voor, zwart, passagierszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor XL en XLT serie
Vloermatten, premium velours voor, zwart, passagierszijde
Originele, perfect passende Ford velours vloermatten zijn ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto. Ze zijn vervaardigd met een uitstekend dik tapijt van hoge
kwaliteit waardoor uw interieur een nog luxueuzere uitstraling krijgt.
Voor Limited, RAP cab en dubbele cabine

1 734 187

€ 67,002

1 901 709

€ 122,002

1 744 373

€ 64,002

1 901 693

€ 107,002

5 328 659

€ 51,002

1 735 900

€ 57,002

1 735 899

€ 51,002

1 744 372

€ 64,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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VEILIGHEID
KINDERVEILIGHEID
Adv. prijs
Britax Römer® Kinderzitje DUO Plus met ISOFIX
Voorziet in optimale all-round bescherming en comfort. De verschillende kinderzitjes
voldoen aan alle relevante, wettelijke veiligheidsstandaards en zijn verkrijgbaar voor alle
leeftijden, ook met ISOFIX. Verwijderbare en wasbare hoes.
Kinderstoel voor kinderen tussen 9 en 18 kg, 5-puntsgordel met centrale lengteverstelling,
getest en goedgekeurd volgens ECE R 44/04-norm
Britax Römer® Kinderzitje Safefix Plus
Voorziet in optimale all-round bescherming en comfort. De verschillende kinderzitjes
voldoen aan alle relevante, wettelijke veiligheidsstandaards en zijn verkrijgbaar voor alle
leeftijden, ook met ISOFIX. Verwijderbare en wasbare hoes.
Voor kinderen tussen 9 en 18 kg, 5-puntsgordel met centrale lengteverstelling, getest en
goedgekeurd volgens ECE R 44/04-norm

1 448 154

€ 505,002

1 754 966

€ 603,002

VEILIGHEID
IN GEVAL VAN NOOD
Adv. prijs
Kalff* EHBO-set in zwarte kunststof koffer
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Compacte EHBO-set in harde kunststof koffer.

2 646 562

€ 13,002

• EHBO-materiaal voldoet aan de nieuwste DIN-normen (DIN 13164)
• Afmetingen: 215 x 113 x 90 mm

Kalff* EHBO-set Nano, rood
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op
de markt. Geleverd in softbag met rits en 4-delig binnenvak. Inclusief EHBO-brochure met
nuttige, belangrijke aanwijzingen. Bevat bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. 210 x 110 x 70 mm, inhoud
volgens laatste DIN-normen
EHBO-set Zachte tas, blauw
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Inclusief klittenband, 250 x 135 x 65 mm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN
13164)

2 332 715

€ 8,002

2 311 396

€ 15,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Gevarendriehoek
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.

1 460 220

Kalff* Premium veiligheidspakket Nano "Duo"
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set, geleverd in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Dankzij zijn
zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op de markt.
Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en 2kamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek. Inclusief EHBO-brochure
met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. Inhoud volgens laatste DINnormen en ECE R27

2 332 712

Premium veiligheidspakket soft bag, blauw
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
440 x 100 x 90 mm, incl. gevarendriehoek, veiligheidsvest oranje, handschoenen en
veiligheidspakket, volgens DIN-normen
Kalff* Premium veiligheidspakket Standaard "Duo"
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Voorzien van
klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en steriel binnenvak.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. 440 x 120 x 60 mm,
inhoud volgens laatste DIN-norm 13164
Life Safety Products* Raamwisser met telescopische steel
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van in noodgevallen. De veiligheidshamer voldoet aan de laatste Europese
wetgeving.
Verwijdert ijs, sneeuw, water en vuil.

€ 7,002

€ 16,002

2 311 429

€ 27,002

2 332 723

€ 14,002

2 471 674

€ 17,002

• Bereikt de moeilijk bereikbare plaatsen met de 35 tot 130 cm uitschuifbare telescopische
steel.
• 360° draaibare kop
• 3 bladen voor het krabben van ijs
• Rubber blad voor sneeuw en water
• Verwijderbare spons om vuil weg te vegen

Veiligheidshamer
Ford Assistance accessoires verzekeren bestuurders en passagiers van Ford voertuigen
maximale veiligheid in geval van nood. De veiligheidshammer voldoet aan de laatste
Europese wetgeving.
Inclusief houder voor een veilige installatie, met fluorescerende toets om makkelijk terug
te vinden in het voertuig

1 761 591

€ 22,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

36

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

Life Safety Products* Veiligheidshamer automatisch
Ford Assistance accessoires verzekeren bestuurders en passagiers van Ford voertuigen
maximale veiligheid in geval van nood. De veiligheidshammer voldoet aan de laatste
Europese wetgeving.
Automatische veiligheidshamer, inclusief houder om deze stevig en veilig te bevestigen.
Breekt ruiten in een ogenblik. Handgreep bevat een gordelsnijder met een grijze antislip
handvat.

2 471 504

€ 17,002

• Keramische hamerkop
• Spant direct automatisch opnieuw

Kalff* Veiligheidsvest geel
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
Universele maat, met reflecterende strepen voor verhoogde zichtbaarheid
Life Safety Products* Veiligheidsvest geel
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid. Extra plat verpakt om
onder de vloermatten op te bergen en te bevestigen met een zelfklevende strook.

1 871 128

€ 3,002

2 471 506

€ 7,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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COMFORT
OVERIG COMFORT
Adv. prijs
NEXTBASE* Dashcam 380GWX, Dashcam voor en achter
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Slimme, discrete camera's met GPS die kunnen worden gemonteerd achter voor- en
achterruit. De camera's zijn onderling verbonden via een 6,5 meter lange kabel, beide
worden gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting waardoor de camera's automatisch
beginnen op te nemen als het contact wordt ingeschakeld. Inhoud: voorcamera en steun,
achtercamera, 6,5 m verbindingskabel, voedingskabel voor in de sigarettenaansteker,
USB-kabel, accupakket, 32 GB micro SD kaart, beveiligingspakket, beknopte handleiding,
ruitstickers en software-CD met handleiding.

2 534 404

€ 435,002

• Brede 140° kijkhoek met twee 12 megapixel camera's
• 90° verticale lensverstelling, ideaal voor auto's en bestelwagens met plattere voorruiten
• Registreert video in 1080p of 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, bestandsformaat .MOV
• Als de SD kaart vol is, wist de camera automatisch de oudste bestanden en maakt zo
plaats voor nieuwe opnames, zodat u nooit ruimte te kort komt
• Druk op de toets beveiligen tijdens het opnemen om de actuele video te bewaren
• De camera is ingesteld om videobestanden van 1 minuut lang op te nemen, waardoor de
bestandsgrootte makkelijk te downloaden en verzenden is naar uw
verzekeringsmaatschappij
• Download, deel of bekijk opgenomen video's of kijk live video via de NEXTBASE cam
viewer app die gratis te downloaden is via de app store voor iOS / Android
• Software-CD met NEXTBASE Replay3 firmware maakt verbinding met uw computer via
USB mogelijk
• Wi-Fi verbinding met smartphone, tablet etc
• Het GPS registreert locatie, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien waar en
wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Het beeld van de achtercamera verschijnt als PiP (picture in picture) op uw apparaat,
door op het scherm te tikken wordt het formaat vergroot of verkleind
• 32 GB Micro SD card inbegrepen, compatibel met 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Accupakket inbegrepen
• Parkeermodus bewaakt de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat en
de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen zodra beweging gedetecteerd
wordt
• Beveiligingspakket meegeleverd om de bedieningselementen en SD-kaart af te dekken
om fraude te voorkomen, wat ideaal is voor bedrijfsvoertuigen
• Afmetingen: voorcamera 58 x 98 x 47 mm, achtercamera 49 x 68 x 37 mm
• Gewicht: voorcamera 115 g, achtercamera 50 g
Het beeld van de achtercamera kan geblokkeerd zijn als een hardtop is gemonteerd

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashcam Dash Cam 66W
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Compacte, discrete GPS/GALILEO-camera met 2,0 LCD-scherm en een extra breed
blikveld voor montage op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, wanneer er een
incident plaatsvindt. Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. De set omvat een magnetische houder, dubbele USBvoedingsadapter voor sigarettenaansteker, 4 m en 1,5 m USB-kabels en een
gebruikershandleiding, Opgelet: De algemene voorwaarden en bedieningsbeperkingen
van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van toepassing. Raadpleeg de
Garmin® website voor meer informatie

2 489 135

€ 255,002

• Extra breed 180-graden blikveld met een 3,7 MP camera
• Legt videobeelden vast in 1440p (resolutie 2560 x 1400), 1080p (resolutie 1920 x 1080)
of 720p (resolutie 1280 x 720)
• De geïntegreerde G-sensor maakt een automatische incidentdetectie mogelijk om zo
videobeelden van het ongeval op te kunnen slaan
• Het GPS registreert locatie, richting, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien
waar en wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Ingebouwde WiFi en Bluetooth voor draadloze videosynchronisatie
• De spraaksturing stelt u in staat om audio-opnames te starten/stoppen, een foto te
maken of de Travelapse™ video-opnamefunctie te starten/stoppen (comprimeert uren
rijden tot minuten hoogtepunten)
• HDR beelden zorgen voor meer detail in omstandigheden met veel en weinig licht
• Neemt uw rit op in een continue lus, met behulp van een microSDHC™-kaart (apart
verkocht). Voor meer geheugen kan een grotere kaart van 8 GB tot 512 GB worden
gebruikt (klasse 10 vereist)
• Speel de beelden direct op het scherm af, bekijk ze later op uw computer of gebruik de
gratis Garmin Drive™ app op uw smartphone
• Omvat bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals een botswaarschuwing en een
rijstrookassistentie.
• Met de Auto Sync-functie is het mogelijk om tot 4 Garmin dashcams aan de voor-,
achterkant en zijkanten draadloos te verbinden voor een volledige 360??° dekking. Indien
een video op één camera wordt opgeslagen, zullen de andere ook opslaan. En met behulp
van de Garmin Drive™ app op uw smartphone kunt u vervolgens een beeld-in-beeldvideo maken vanuit twee verschillende perspectieven tegelijk
• De ingebouwde informatie voor roodlicht- en snelheidscamera's waarschuwt u wanneer
roodlicht- of snelheidscamera's in de buurt zijn. En wanneer uw auto stilstaat, bijv. bij een
kruising of in het verkeer
• geeft een rijnotificatie u een melding wanneer uw voorligger weer gaat rijden
• De parkeermodus controleert de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat
en de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen als en wanneer een beweging
wordt gedetecteerd (vereist een Garmin® kabel voor parkeermodus)
• Afmetingen: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, gewicht: 61 gram
• Bedrijfstemperatuurbereik -20° C tot +55°C
• Ingebouwde accu

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dashcam met full HD resolutie
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Een dashboad camera voor een perfecte integratie in de auto. Past perfect in de
achteruitkijkspiegel zonder het zicht van de bestuurder naar voren en achteren te
belemmeren. Opgenomen gegevens worden automatisch opgeslagen op een SD-kaart in
geval van een ongeval, ook parkeerschade. De groothoekcamera legt bijna alle incidenten
rondom de auto vast. Biedt ook geografische gegevens, bv. coördinaten en snelheid.
Camerafuncties en opgenomen gegevens kunnen comfortabel worden bediend via jouw
mobiele telefoon dankzij de wifi-compatibiliteit en de speciale smartphone-app. Een
eenvoudige bediening van de dashboard camera is gegarandeerd via Applink op het SYNC
3-scherm en/of via spraakbesturing. Hoofdkenmerken: 139° groothoekcamera met full
HD-resolutie onder alle lichtomstandigheden, GPS-ontvanger en G-kracht sensor.
Inclusief 16 GB SD-kaart en bevestigingsmateriaal

2 557 542

€ 317,002

• Resolutie: Full HD 1080P
• Frames per seconde: 60
• Sensor: Sony
• Videobeeldprocessor: Ambarella
• Power microprocessor: NXP
•

Kledinghanger met bevestiging, matzwart
Een strijkijzer van het hotel is niet meer nodig; gebruik deze matzwarte kleerhanger en
vervoer uw kleren altijd in perfecte staat; waar u ook naar toe gaat!
Praktische accessoire voor het handig vervoeren van kleding. Monteer de bevestiging aan
de hoofdsteun van de auto en neem de verwijderbare kledinghanger samen met je kleding
overal mee naar toe. Kan als reguliere kledinghanger worden gebruikt in elke garderobe,
klaar voor een volgende reis. Max. belading: 3 kg. N.B.: Montage van de bevestiging is
alleen mogelijk op de hoofdsteunen voorin. Kan niet worden gebruikt in combinatie met
actieve hoofdsteunen.
Eberspächer* Parkeer verwarmer
Bevat verwarmingseenheid, afstandsbediening, bedrading, slangen, steunen en overig
bevestigingsmateriaal. Extra uitbreidingsset nodig voor voertuigen met automatische
airconditioning – vanaf 09/2015 onwards

Eberspächer* Parkeer verwarmer Extra montageset
Nodig voor de montage van de parkeer verwarmer – tot en met 08/2015

Eberspächer* Parkeer verwarmer Montageset
Bevat verwarmingseenheid, afstandsbediening, bedrading, slangen, steunen en overig
bevestigingsmateriaal. Extra montageset met verdere bevestigingsonderdelen
noodzakelijk. Voor voertuigen met automatische airconditioning is een extra montageset
beschikbaar die naast de bovengenoemde sets noodzakelijk is – tot en met 08/2015
Eberspächer* Parkeer verwarmer uitbreidingsset voor automatische airconditioning
Noodzakelijk als aanvulling op hoofdmontageset standkachel en extra montageset indien
de wagen is uitgerust met automatische airconditioning – tot en met 08/2015

2 448 529

€ 51,002

2 043 249

€ 3.669,001

1 828 191

€ 304,001

2 373 315

€ 1.713,001

1 801 360

€ 186,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

40

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

Xvision (SCC)* Parkeersensoren achter, met 4 sensoren in matzwart
Wees vooraf gewaarschuwd. Met parkeersensoren die voorwerpen voor en achter uw
auto detecteren. Parkeersensoren voor en achter zijn verkrijgbaar in aparte sets.
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing met
toenemende frequentie van de toon bij nadering, voortdurende toon als het obstakel dicht
genaderd is. Ook voor voertuigen met trekhaak of aan de buitenzijde gemonteerd
reservewiel. Kan op verschillende modellen worden gecombineerd met Xvision
parkeersensoren aan de voorzijde. Platte of schuine sensoren in het pakket maken
montage afhankelijk van de vorm van de bumper mogelijk. De sensoren kunnen ook in de
carrosseriekleur worden gespoten. Vraag uw Ford dealer voor meer informatie – Behalve
Limited en Wildtrack
Xvision (SCC)* Parkeersensoren voor, met 4 sensoren in carrosseriekleur
Wees vooraf gewaarschuwd. Met parkeersensoren die voorwerpen voor en achter uw
auto detecteren. Parkeersensoren voor en achter zijn verkrijgbaar in aparte sets.
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing. Platte
sensoren, of sensoren onder een hoek in het pakket voor plaatsing overeenkomstig de
vorm van de bumper. Sensoren kunnen ook in carrosseriekleur worden gespoten.
Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie – tot en met 08/2015
ACV* Slaaphoofdsteun Zwart PVC kunstleer met zilveren bies
Verwen uw passagiers en laat ze wegdromen in comfort dankzij de slaaphoofdsteun.
Deze slaaphoofdsteun is vast te klemmen aan elke verstelbare hoofdsteun en werkt als
zijkussen. Het biedt ondersteuning aan hoofd en nek voor uitrustende of slapende
passagiers en maakt lange reizen comfortabeler. Niet ergonomische lichaamshoudingen
worden hiermee voorkomen, waardoor de passagiers opgefrist en zonder schouder- en
nekpijn wakker worden.

1 932 379

€ 245,001

1 935 219

€ 215,001

2 520 207

€ 41,002

• Eenvoudige montage, gewoon vastklemmen aan de poten van de hoofdsteun
• Comfortabele zijsteunen met traagschuim
• De zijsteunkussens kunnen optimaal worden aangepast aan de lengte van de passagier
• Dankzij de 360°-verstelling kunnen de kussens rechtop worden opgeborgen wanneer ze
niet worden gebruikt
• Afmetingen: 260 x 193 x 98 (l x b x h)
• Gewicht: 850 g
Geschikt voor de pasagierszitplaatsen met verstelbare hoofdsteun.
Xvision (SCC)* Stoelverwarming voor één stoel
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtig verwarmingselement voor achteraf montage in de zitting en de rugleuning.
Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max. 90 W. Kan
niet worden gemonteerd in auto's waar de stoelbekleding aan het schuimrubber van de
stoel is gelijmd. Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie. – Montage mogelijk op
voor- en achterstoelen
Xvision (SCC)* Stoelverwarming voor twee stoelen
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtig verwarmingselement voor achteraf montage in de zitting en de rugleuning.
Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max. 90 W. Kan
niet worden gemonteerd in auto's waar de stoelbekleding aan het schuimrubber van de
stoel is gelijmd. Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie. – Montage mogelijk op
voor- en achterstoelen

2 021 594

€ 154,001

2 021 595

€ 307,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Windgeleiders, zijruit achterportier, transparant
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, voor betere ventilatie, bescherming tegen sneeuw en regen, 3 mm gegoten
acrylglas. – Voor dubbele cabine
ClimAir®* Windgeleiders, zijruit achterportier, zwart
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, voor betere ventilatie, bescherming tegen sneeuw en regen, 3 mm gegoten
acrylglas. Zorg dat de windgeleider (bij de spiegel) zich op de borstwering van de ruit
bevindt (rail) en niet in de ruitopening terecht komt. – Voor dubbele cabine
ClimAir®* Windgeleiders, zijruit voorportier, transparant
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, voor betere ventilatie, bescherming tegen sneeuw en regen, 3 mm gegoten
acrylglas. – Voor dubbele cabine
ClimAir®* Windgeleiders, zijruit voorportier, zwart
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, voor betere ventilatie, bescherming tegen sneeuw en regen, 3 mm acrylglas.
Zorg dat de windgeleider (bij de spiegel) zich op de borstwering van de ruit bevindt (rail)
en niet in de ruitopening terecht komt. – Voor dubbele cabine

2 104 574

€ 39,001

1 772 109

€ 39,001

2 104 569

€ 72,001

1 772 107

€ 72,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO
Adv. prijs
Pioneer* DAB+ digitale radio adapter SDA-11DAB, met Bluetooth
Geniet van het kristalheldere geluid van Digital Audio Broadcasting met deze eenvoudig te
monteren DAB+ digitale-radioadapter.
Voeg eenvoudig DAB+ digitale radio en Bluetooth toe aan het audiosysteem van uw
voertuig. Stand-alone tuner met kristalheldere digitale radio-ontvangst gecombineerd
met een zeer eenvoudig te gebruiken menu en speciale radiovoorkeuzetoetsen. Eenvoudig
op het dashboard of de voorruit te monteren met alle benodigde installatie-accessoires
inbegrepen. Ontworpen om te werken met uw bestaande fabrieksradio, draadloos of
bedraad. Met de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit kunt u comfortabel en veilig bellen
en gebeld worden. Belangrijkste kenmerken: handsfree bellen en muziek streamen via
Bluetooth, ingebouwde microfoon en luidspreker (kan worden geschakeld naar de lineout-aansluiting voor audioweergave via het luidsprekersysteem van de auto),
verkeersaankondigingen, automatisch/handmatig frequentiezoeken, DAB abc
zoekfunctie, 2,4-inch (6,1 cm) TFT-display met een keuze uit 5 kleuren (wit, rood, oranje,
groen of blauw), verlichtingstimer, helderheidsregeling en tekstscrollfunctie.
Aansluitingen: aux-in en line-out. Menutalen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Turks, Deens, Noors. Inclusief actieve DAB+ voorruitantenne, dubbele USBvoedingsadapter, micro-USB-voedingskabel, 3,5 mm (AUX) audiokabel, adapter voor
voorruitmontage, adapter voor dashboardmontage, installatietool en veiligheidsriem

2 427 199

€ 175,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Geluidsupgrade multikanaal versterker DEQ-S1000A2
Versterk en intensiveer uw luisterervaring met deze slanke, eenvoudig te installeren
Soundupgrade Multichannel Amplifier.
Zeer compacte, universele 48-bit soundprocessor, ontworpen om het geluid van de
stereo en luidsprekers van uw auto te verbeteren. Kan gemakkelijk uit het zicht worden
geïnstalleerd dankzij zijn compacte afmetingen. De Pioneer Sound Tune app maakt
gemakkelijke bediening via uw smartphone mogelijk voor instellingen en hoge kwaliteit
audio-aanpassing, bevat een 31-band grafische equalizer, Super Todoroki Boost (off, low,
high) en Live Simulation (concertzaal, openlucht, club en café). Wordt geleverd met een
losse afstandsbediening en voor gemakkelijkere connectiviteit, ISO T-kabelboom en OTGkabels voor Android smartphone-gebruikers.

2 539 431

€ 125,002

• Maximum vermogen: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) en 1 x 70 W (2Ω) voor subwoofer
• 13-band grafische equalizer (31-band indien gebruikt met Pioneer Sound Tune app)
• Gemaakt voor iPhone, compatibel met Android
• Pioneer Sound Tune app
• Frequentiebereik: 10Hz to 20kHz
• 3-weg netwerkmodus
• Luisterpositieselector
• Handbediende TA (tijdafstemming)
• High pass-filter, low pass-filter
• High voltage-output (4 V)
• Compatibel met FLAC bestandsformaat
• RCA pre-outs: 3 (voor, achter en subwoofer)
• USB-ingang: 1
• Crossover-instelling (HPF, LPF en Slope-aanpassing)
• Volume-instelling voor elke luidspreker apart (LV, RV, LA, RA, Subwoofer)
• Tijdafstemming
• Subwooferbediening
• Ingangssensor luidsprekerleiding
• Chassis-afmetingen: 170 x 40 x 95 mm (w x h x d)

Pioneer* Luidspreker TS-170 Ci
Hoe wenst u uw muziek? Luid, scherp en glashelder? Dan hebben we precies wat u zoekt.
Het Pioneer+-gamma van premium voor en achter luidsprekers belooft een eersteklas
klankkwaliteit, krachtige bas- en hoge tonen en het past perfect in uw Ford.
6,7" (17 cm) 2-weg luidsprekersysteem, max. 170 W – Alleen geschikt voor montage in
voorportier, extra adapterring voor luidspreker vereist
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige, maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compact en krachtig subwoofersysteem met ingebouwde 150 W MOSFET-versterker.
Kan zelfs onder de stoel worden gemonteerd dankzij het ultraplatte design. Zijn unieke
HVT-technologie (Horizontal Vertical Transforming) produceert de verticale vibraties via
een horizontale drijfkracht en genereert een authentiek, helder basgeluid met een groot
bereik.
Specificaties: max. 150 W uitgangsvermogen, 50 W nominaal ingangsvermogen.
Afmetingen: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x h x d)

1 595 410

€ 64,001

2 409 070

€ 276,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige, maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compacte en krachtige subwoofer die zelfs onder de stoel kan worden gemonteerd
dankzij het ultraplatte design. Met ingebouwde versterker van max. 160 W en Digital Bass
Control voor diepe of dynamische basmodi. Aluminium woofer van 20 cm, 50 W nominaal
ingangsvermogen. Eenvoudig te installeren. Afmetingen: 280 mm x 70 mm x 200 mm,
gewicht: 3,5 kg.
Niet mogelijk in combinatie met elektrische stoelverstelling bij plaatsing onder de stoel.
De subwoofer kan in elke auto worden geïnstalleerd via een cinch-stekker of
luidsprekerkabel. In sommige gevallen is een extra universele luidsprekerkabel vereist (ca.
0,5 m).

Axion* Upgrade digitale radio
Geniet van een breed scala aan digitale radiostations van goede geluidskwaliteit met deze
DAB+ upgrade. De upgrade beschikt over 12 voorkeurszenders met snelle selectiefunctie
inclusief schermafbeeldingen. De informatiedisplay toont onder andere albumhoezen,
songtitels, artiestennamen, nieuws en nog veel meer.
De digitale radio upgrade is inclusief DAB+ module, antenne, afstandsbediening en alle
benodigde bedrading.
Connects2®* Upgrade digitale radio
Geïntegreerd in het audiosysteem van de auto, maakt de ontvangst van digitale audio
broadcasting radiostations (DAB) mogelijk. Eenvoudige plug and play installatie, maakt
gebruik van het af fabriek gemonteerde display van de radio en de besturing vanaf het
stuurwiel. Slaat uw favoriete radiostations op en geeft radiotekst en titel- en
artiestinformatie weer. Niet geschikt voor voertuigen met een zonwerende voorruit – Voor
XL serie met ... display
Connects2®* Upgrade digitale radio
Integreert volledig in het audiosysteem van uw auto en maakt ontvangst mogelijk van
radiozenders met digitale audio-uitzendingen (DAB/DAB+). Eenvoudige plug-and-playinstallatie, maakt gebruik van in de fabriek gemonteerd radiodisplay en stuurbediening.
Slaat uw favoriete radiostations op en geeft informatie over radiotekst, nummer en artiest
weer. Behalve voertuigen met Ford SYNC met AppLink en Ford SYNC 2 – Voor voertuigen
met middelgroot en groot matrix multifunctioneel display
Connects2®* Upgrade digitale radio
Geïntegreerd in het audiosysteem van de auto, maakt de ontvangst van digitale audio
broadcasting radiostations (DAB) mogelijk. Eenvoudige plug and play installatie, maakt
gebruik van het af fabriek gemonteerde display van de radio en de besturing vanaf het
stuurwiel. Slaat je favoriete radiostations op en geeft radiotekst en titel- en
artiestinformatie weer. Niet geschikt voor voertuigen met een zonwerende voorruit. – Voor
XL serie met ... display, vanaf 08/2015 onwards

2 302 684

€ 240,001

2 146 136

€ 183,001

2 120 532

€ 244,001

1 895 515

€ 126,001

2 120 523

€ 126,001

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
NAVIGATIE
Adv. prijs
Pioneer* Achteruitrijcamera ND-BC8 voor 2-DIN-radio's en multimedianavigatiesystemen van Pioneer
Weergeeft alle obstakels achter u op het scherm van het multimedia
entertainmentsysteem.
Waterdichte kleurencamera met hoge resolutie, anti-verblinding bij daglicht en betere
capaciteit bij weinig licht, breedhoeklens biedt 129° horizontaal en 105° verticaal beeld,
weergave van richtlijnen (invoer van specifieke parameters vereist), afmetingen ca. 24 x
24 x 25 mm, inclusief aansluitkabel van 10 m. Alleen geschikt voor infotainmentsystemen
en radio's van Pioneer* (met camera-ingang)
Kaartupdate 2021, voor SYNC 2 systemen
Om te zorgen dat u niet verdwaald, gefrustreerd en te laat aankomt, kunt u de
navigatiesoftware laten voorzien van laatste kaartupdate.
De nieuwe versie (F10) biedt verder geoptimaliseerde en nog gemakkelijker routegeleiding
samen met uitgebreide functies zoals een verfijnde filevermijding en een uitgebreide
verzameling Points of Interest (POI's). Inhoud: updates van de dichtstbijzijnde Ford-dealer
of Ford Service Partner-locaties, dekking van navigatiekaarten voor 40 Europese landen,
verbeterde precisie voor geschatte aankomsttijd (ETA), nieuwe woon- en
industriegebieden, uitgebreid wegennet met nieuwe straten, bijgewerkte
snelwegknooppunten en afritten, enz. plus extra POI's, waaronder geldautomaten,
benzinestations, restaurants, winkels en hotels. Geleverd op SD-kaart – 10/2015 04/2016, vanaf 10/2015 tot 04/2016
TomTom* Kaartupdate Voor het Ford MFD navigatiesysteem
Om te zorgen dat u niet verdwaald, gefrustreerd en te laat aankomt, kunt u de
navigatiesoftware laten voorzien van laatste kaartupdate.
Bevat kaartupdates voor Europa en Turkije en de belangrijkste wegen van ZuidoostEuropa – tot en met 09/2015

2 013 854

€ 101,001

2 527 021

€ 295,002

2 608 624

€ 110,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z6100BT
Als u onderweg meer wilt dan alleen een navigatiesysteem dan zijn onze multimedia
navigatiesystemen het antwoord. Compleet voorzien van alle moderne opties, volledige
kaarten van alle Europese landen, een Bluetooth® handsfreemodule, en geschikt voor
verschillende bestandsformaten. – inclusief een dvd-speler en een aansluitmogelijkheid
voor iPhone®/iPod®. U mist niets, waar u ook naar toe gaat!
Kenmerken: • 6,2"" (15,75 cm) 24-bit kleurecht resistief WVGA multi-touchscreen
• Verlichting in verschillende kleuren
• Apple CarPlay®
• RDS-tuner en TMC-ontvanger
• TMC-dekking in 14 landen
• Ingebouwde Wi-Fi® ondersteunt draadloze verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
• Draadloze mirroring van uw mobiele apparaat
• AppRadio Mode +
• Bluetooth® handsfree bellen en draadloos audiostreaming
• 2 USB-ingangen voor afspelen van audio- en videobestanden, aansluiting van 2
smartphones tegelijk, inclusief muziek afspelen en opladen
• HERE®-kaarten
• 10 miljoen POI's
• Volledige kaartdekking van 45 Europese landen op ingebouwd flashgeheugen
• Spraakbesturing met tekst-naar-spraak-functie (29 talen)
• Afspelen van DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
• Full HD-video
• Digitale signaalverwerking en geoptimaliseerde 13-band grafische equalizer
• iPod®, iPod® Touch en iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ directe bediening van muziek/video, inclusief Siri
Eyes Free
• Compatibel met Android Auto, inclusief Quick Charge
• Andere AV-apparaten via 2 hulpingangen achteraan
• Ingangen van camera achteraan en vooraan
• Weergave van informatie over klimaatregeling in voertuig en parkeerafstand mogelijk
bij bepaalde modellen
• Deels afneembaar frontpaneel voor diefstalbeveiliging

2 302 656

€ 785,001

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus/afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor installatie. Adapter voor CANbus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de radio vanaf de
afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISOadapter wellicht worden gebruikt.
Opmerking: alle modelspecifieke functies die worden bediend met de radiotoetsen van
Ford, of visueel worden weergegeven in het centrale display van Ford, worden gestopt,
zoals SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder
van belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Vervangende schakelaar voor
portiervergrendeling en alarmknipperlichten vereist voor installatie. Schakelaars worden
verplaatst als 2-DIN omlijsting in het dashboard van de auto is gemonteerd, tot en met
08/2015

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
OVERIG INFOTAINMENT
Adv. prijs
ACV* INBAY Qi Charging Receiver universeel, met micro-USB 2.0 aansluiting, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur kan worden
opgeladen zonder gebruik van een kabel.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen.
ACV* INBAY Qi Charging Receiver universeel, met USB 3.1 type C aansluiting, zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur kan worden
opgeladen zonder gebruik van een kabel.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoesje. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen.
ACV* INBAY Qi Charging Receiver zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur kan worden
opgeladen zonder gebruik van een kabel.
Maakt draadloos opladen mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoesje. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen.
- voor iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+
ACV* INBAY universele oplader voor bekerhouder , zwart
Qi draadloos opladen is een technologie waarmee mobiele apparatuur kan worden
opgeladen zonder gebruik van een kabel. Het iedere keer aansluiten en losmaken van een
stekker is niet meer nodig: Het hiervoor geschikte apparaat kan voor het inductief opladen
gewoon in de draadloze oplader worden geplaatst.
Elegante draadloze oplossing die naadloos past in elke bekerhouder van de auto, kan via
een USB-kabel worden aangesloten. Max. breedte smartphone: 70 mm. Complete set
omvat USB aansluitkabel van 1 m lengte, externe USB spanningsomvormer, aansluitkabel
met zekeringhouder en 6,3 mm aansluitingen, 2 x aansluiting 2,5 mm², 2 x aansluiting 1,5
mm², 3 paar houders voor optimale bevestiging van smartphones en plakband. Qi
gecertificeerd.
Geschikt voor smartphones die geschikt zijn voor Qi.

2 344 017

€ 16,002

2 344 019

€ 16,002

2 344 015

€ 19,002

2 344 025

€ 56,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

48

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

Bury* POWERMOUNT systeem
Met zijn esthetisch en functioneel ontwerp kent het POWERMOUNT-systeem geen
grenzen; plaats uw mobiele telefoon op de meest geschikte plaats voor uw persoonlijk
comfort.
OEM premium kwaliteit smartphone houder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universeel en eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones dat beschikt over een flexibele houderarm en USBoplaadschaal.
De smartphone houder is op verschillende manieren in te stellen. Het systeem met vier
assen waarborgt een optimale positionering van het extra apparaat in de arm van de
houder. De houder past naadloos in het interieur van jouw Ford vanwege het moderne
ontwerp, materialen van hoge kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden.
De bevestigingsoptie met tape zorgt dat het systeem op meerdere plaatsen kan worden
ingezet en zonder resten achter te laten kan worden verwijderd. Een permanente
bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB naar lightning adapter voor het opladen
van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en Micro USB voor alle andere apparaten zijn
afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS.
Bury* POWERMOUNT systeem POWERCHARGE QI
Met zijn esthetisch en functioneel ontwerp kent het POWERMOUNT-systeem geen
grenzen; plaats uw mobiele telefoon op de meest geschikte plaats voor uw persoonlijk
comfort.
Premium kwaliteit smartphone houder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universeel, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en draadloze
Qi oplaadschaal voor voor Qi geschikte smartphones. Ook voorzien van 1 USB-C
aansluiting voor bedraad opladen; kan worden gebruikt als alternatief voor niet voor QI
geschikte smartphones. Met LED oplaadindicator. Op veel verschillende manieren in te
stellen. Het systeem met vier assen waarborgt een optimale positionering van het extra
apparaat in de arm van de houder. Past naadloos overal in het interieur van uw Ford
vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge kwaliteit en meerdere
plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt dat het systeem op
meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter te laten kan worden
verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB naar
lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en Micro
USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar. Max.
afmetingen telefoon: hoogte: universeel, breedte: 60 mm – 90 mm, diepte: 6 mm – 10
mm. Werkspanning: 10V – 16V, max. stroomverbruik: 2A. Inductief oplaadvermogen: 5W,
oplaadspanning via USB: 5V, oplaadstroom via USB: 3A. Temperatuurgebied: -20 °C tot
+70 °C. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS
Qi set voor draadloos opladen Universele oplossing
Sneller en eenvoudiger opladen dan met een kabel. Dankzij de set voor draadloos opladen
kunt u uw apparaten draadloos opladen terwijl u onderweg bent. Het iedere keer
aansluiten en losmaken van een stekker is niet meer nodig - het apparaat kan gewoon op
het draadloze laadoppervlak worden gelegd.
Voor snel en eenvoudig draadloos opladen bij voor Qi geschikte smartphones (inductieve
oplaadtechnologie) in alle voertuigen. Begint direct met opladen wanneer de smartphone
op het laadpad wordt geplaatst, en schakelt automatisch naar de stand-bystand als de
accu vol is. Voor de veiligheid schakelt de oplader zichzelf automatisch uit als munten of
andere metalen voorwerpen in contact komen met het laadoppervlak. Inclusief anti-slip
laadpad en glasvezelkabel

2 279 204

€ 93,002

2 332 681

€ 129,002

2 452 283

€ 63,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Table Charging Station wit
Qi Charging station in zwart of wit. Voor gebruik thuis of op kantoor, met usb-aansluiting.
Snel en comfortabel je smartphone opladen (Alleen voor Qi geschikte smartphones)

ACV* Qi Table Charging Station Zwart
Qi Charging station in zwart of wit. Voor gebruik thuis of op kantoor, met usb-aansluiting.
Met de Qi Table Charging Station is het mogelijk je smartphone draadloos op te laden.
Let op: alleen geschikt voor smartphones waarbij Qi draadloos opladen mogelijk is.

Dension* Telefoonhouder voor Smartphones
Bevestiging met zuignap op voorruit of dashboard (niet compatibel met
communicatieconsole op de A-stijl), ondersteunt handsfree bellen, streamen van muziek
en is voorzien van een oplaadfunctie.
Telefoonhouder met meerdere toepassingen, te bevestigen op voorruit of dashboard,
geavanceerde geluidskwaliteit via het audiosysteem van uw Ford. Met ingebouwde
microfoon, AUX- en FM-audio-output, telefoonlaadfunctie via sigarettenaansteker,
inclusief AUX-audiokabel. Geschikt voor grotere smartphones, bijv. Samsung Galaxy S4 of
Sony Xperia Z.

2 102 313

€ 30,002

2 102 315

€ 30,002

1 831 835

€ 97,002

Bury* USB adapter USB type C naar Apple® Lightning connector
USB adapter voor het Bury* POWERMOUNT systeem.
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
iPhone® 5 of hoger.

2 279 206

Bury* USB adapter USB type C naar micro USB
USB adapter voor het Bury* POWERMOUNT systeem.
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
smartphones met micro-USB-aansluiting.

2 279 208

ACV* Zens Qi basisstation wit
Geen kabels, geen grenzen, draadloos opladen is de toekomst van mobiele technologie,
haal deze functionaliteit bij je in huis met dit strakke Zens Qi basisstation.
Licht en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

2 344 023

ACV* Zens Qi basisstation Zwart
Geen kabels, geen grenzen, draadloos opladen is de toekomst van mobiele technologie,
haal deze functionaliteit bij je in huis met dit strakke Zens Qi basisstation.
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

€ 11,002

€ 4,002

€ 47,002

2 344 021

€ 47,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Dashcam 380GWX, Dashcam voor en achter
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Slimme, discrete camera's met GPS die kunnen worden gemonteerd achter voor- en
achterruit. De camera's zijn onderling verbonden via een 6,5 meter lange kabel, beide
worden gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting waardoor de camera's automatisch
beginnen op te nemen als het contact wordt ingeschakeld. Inhoud: voorcamera en steun,
achtercamera, 6,5 m verbindingskabel, voedingskabel voor in de sigarettenaansteker,
USB-kabel, accupakket, 32 GB micro SD kaart, beveiligingspakket, beknopte handleiding,
ruitstickers en software-CD met handleiding.

2 534 404

€ 435,002

• Brede 140° kijkhoek met twee 12 megapixel camera's
• 90° verticale lensverstelling, ideaal voor auto's en bestelwagens met plattere voorruiten
• Registreert video in 1080p of 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, bestandsformaat .MOV
• Als de SD kaart vol is, wist de camera automatisch de oudste bestanden en maakt zo
plaats voor nieuwe opnames, zodat u nooit ruimte te kort komt
• Druk op de toets beveiligen tijdens het opnemen om de actuele video te bewaren
• De camera is ingesteld om videobestanden van 1 minuut lang op te nemen, waardoor de
bestandsgrootte makkelijk te downloaden en verzenden is naar uw
verzekeringsmaatschappij
• Download, deel of bekijk opgenomen video's of kijk live video via de NEXTBASE cam
viewer app die gratis te downloaden is via de app store voor iOS / Android
• Software-CD met NEXTBASE Replay3 firmware maakt verbinding met uw computer via
USB mogelijk
• Wi-Fi verbinding met smartphone, tablet etc
• Het GPS registreert locatie, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien waar en
wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Het beeld van de achtercamera verschijnt als PiP (picture in picture) op uw apparaat,
door op het scherm te tikken wordt het formaat vergroot of verkleind
• 32 GB Micro SD card inbegrepen, compatibel met 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Accupakket inbegrepen
• Parkeermodus bewaakt de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat en
de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen zodra beweging gedetecteerd
wordt
• Beveiligingspakket meegeleverd om de bedieningselementen en SD-kaart af te dekken
om fraude te voorkomen, wat ideaal is voor bedrijfsvoertuigen
• Afmetingen: voorcamera 58 x 98 x 47 mm, achtercamera 49 x 68 x 37 mm
• Gewicht: voorcamera 115 g, achtercamera 50 g
Het beeld van de achtercamera kan geblokkeerd zijn als een hardtop is gemonteerd

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dashcam met full HD resolutie
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Een dashboad camera voor een perfecte integratie in de auto. Past perfect in de
achteruitkijkspiegel zonder het zicht van de bestuurder naar voren en achteren te
belemmeren. Opgenomen gegevens worden automatisch opgeslagen op een SD-kaart in
geval van een ongeval, ook parkeerschade. De groothoekcamera legt bijna alle incidenten
rondom de auto vast. Biedt ook geografische gegevens, bv. coördinaten en snelheid.
Camerafuncties en opgenomen gegevens kunnen comfortabel worden bediend via jouw
mobiele telefoon dankzij de wifi-compatibiliteit en de speciale smartphone-app. Een
eenvoudige bediening van de dashboard camera is gegarandeerd via Applink op het SYNC
3-scherm en/of via spraakbesturing. Hoofdkenmerken: 139° groothoekcamera met full
HD-resolutie onder alle lichtomstandigheden, GPS-ontvanger en G-kracht sensor.
Inclusief 16 GB SD-kaart en bevestigingsmateriaal

2 557 542

€ 317,002

• Resolutie: Full HD 1080P
• Frames per seconde: 60
• Sensor: Sony
• Videobeeldprocessor: Ambarella
• Power microprocessor: NXP
•

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashcam Dash Cam 66W
Helpt bij het leveren van videobewijs in geval van een verkeersongeval.
Compacte, discrete GPS/GALILEO-camera met 2,0 LCD-scherm en een extra breed
blikveld voor montage op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, wanneer er een
incident plaatsvindt. Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. De set omvat een magnetische houder, dubbele USBvoedingsadapter voor sigarettenaansteker, 4 m en 1,5 m USB-kabels en een
gebruikershandleiding, Opgelet: De algemene voorwaarden en bedieningsbeperkingen
van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van toepassing. Raadpleeg de
Garmin® website voor meer informatie

2 489 135

€ 255,002

• Extra breed 180-graden blikveld met een 3,7 MP camera
• Legt videobeelden vast in 1440p (resolutie 2560 x 1400), 1080p (resolutie 1920 x 1080)
of 720p (resolutie 1280 x 720)
• De geïntegreerde G-sensor maakt een automatische incidentdetectie mogelijk om zo
videobeelden van het ongeval op te kunnen slaan
• Het GPS registreert locatie, richting, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien
waar en wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Ingebouwde WiFi en Bluetooth voor draadloze videosynchronisatie
• De spraaksturing stelt u in staat om audio-opnames te starten/stoppen, een foto te
maken of de Travelapse™ video-opnamefunctie te starten/stoppen (comprimeert uren
rijden tot minuten hoogtepunten)
• HDR beelden zorgen voor meer detail in omstandigheden met veel en weinig licht
• Neemt uw rit op in een continue lus, met behulp van een microSDHC™-kaart (apart
verkocht). Voor meer geheugen kan een grotere kaart van 8 GB tot 512 GB worden
gebruikt (klasse 10 vereist)
• Speel de beelden direct op het scherm af, bekijk ze later op uw computer of gebruik de
gratis Garmin Drive™ app op uw smartphone
• Omvat bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals een botswaarschuwing en een
rijstrookassistentie.
• Met de Auto Sync-functie is het mogelijk om tot 4 Garmin dashcams aan de voor-,
achterkant en zijkanten draadloos te verbinden voor een volledige 360??° dekking. Indien
een video op één camera wordt opgeslagen, zullen de andere ook opslaan. En met behulp
van de Garmin Drive™ app op uw smartphone kunt u vervolgens een beeld-in-beeldvideo maken vanuit twee verschillende perspectieven tegelijk
• De ingebouwde informatie voor roodlicht- en snelheidscamera's waarschuwt u wanneer
roodlicht- of snelheidscamera's in de buurt zijn. En wanneer uw auto stilstaat, bijv. bij een
kruising of in het verkeer
• geeft een rijnotificatie u een melding wanneer uw voorligger weer gaat rijden
• De parkeermodus controleert de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat
en de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen als en wanneer een beweging
wordt gedetecteerd (vereist een Garmin® kabel voor parkeermodus)
• Afmetingen: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, gewicht: 61 gram
• Bedrijfstemperatuurbereik -20° C tot +55°C
• Ingebouwde accu

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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WIELEN
WIELOPHANGING
Adv. prijs
Eibach®* Pro-Lift Kit veren voor hogere bodemspeling
Geef de uitstraling een boost en breid de offroad-capaciteiten van je Ranger uit met deze
Pro-Lift Kit.
Afgestelde stalen vering van hoge kwaliteit om de bodemspeling van de auto te
vergroten. Ontworpen voor gebruik op de weg en in licht terrein. Verbetert het gedrag in
het terrein gecombineerd met uitstekende rij-eigenschappen. Verhoging voor en achter:
+30 mm. Maximum asbelasting voor/achter: 1480 kg/1850 kg – Geschikt voor de Ranger
(vierwielaandrijving) met 2,2 liter en 3,2 liter TDCI motor.

2 457 016

€ 326,001

WIELEN
LICHTMETALEN VELGEN
Adv. prijs
Lichtmetalen velg 16" 6 x 2-spaaks design, sprankelend zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
7 x 16", ET 55, voor bandenmaat 255/70 R16 – vanaf 09/2015 onwards
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 16" 6-spaaks design, zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8,0x16" velgen, voor bandenmaat 255/70 R16 – tot en met 08/2015
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 17"
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8 x 17", voor bandenmaat 265/65 R17 – vanaf 09/2015 onwards
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 17" 6 x 2-spaaks design, Panther Black
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8.0 x 17", voor banden 265/65 R17 – tot en met 08/2015
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

2 450 120

€ 307,004

1 737 241

€ 307,004

2 040 180

€ 348,004

1 868 060

€ 348,004

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

54

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

Lichtmetalen velg 17" 6-spaaks design, sprankelend zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8 x 17", ET 55, voor bandenmaat 265/65 R17 – vanaf 09/2015 onwards
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 17" 6-spaaks design, zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8.0 x 17", voor banden 265/65 R17. Standaard op Limited – tot en met 08/2015
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 18" 6 x 2-spaaks design, Panther Black
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8 x 18", ET 55, voor bandenmaat 265/60 R18 – vanaf 09/2015 onwards
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 18" 6-spaaks Y-design, zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke

1 883 705

€ 348,004

1 737 242

€ 348,004

2 256 278

€ 438,004

1 737 243

€ 438,004

carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8,0x18" velgen, voor bandenmaat 265/60 R18 – tot en met 08/2015
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.
Lichtmetalen velg 18" 6x2-spaaks design, Arctic Grey gepolijst
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
8x18" velgen, ET 55, voor bandenmaat 265/60 R18 – vanaf 09/2015 onwards
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

1 921 398

€ 438,004

WIELEN
RONDOM HET WIEL
Adv. prijs
Naafdop Glimmend zwart, met Ford logo
Naafdoppen zijn decoratieve elementen die het middelste gedeelte van lichtmetalen
velgen bedekken - een perfecte finishing touch.

Naafdop Zilver
Naafdoppen zijn decoratieve elementen die het middelste gedeelte van lichtmetalen
velgen bedekken - een perfecte finishing touch.

2 037 230

€ 9,002

1 732 431

€ 15,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Reservewielslot
Geen onverwachte verrassing zolang uw waardevolle reservewiel goed beveiligd is!
Om het reservewiel extra tegen diefstal te beschermen

Wielslotset voor lichtmetalen velgen
Beveilig uw lichtmetalen velgen en bescherm ze tegen diefstal met slotbouten. De
slotbouten kunnen alleen verwijderd worden door middel van speciaal gereedschap, die
samen met de set worden geleverd.
Set van 4, incl. sleutel, antidiefstalkit voor lichtmetalen velgen

1 754 351

€ 114,001

1 751 660

€ 82,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
EXTERIEUR
Adv. prijs
Ford kentekenplaathouder zilver, met blauw Ford ovaal en zwart "BRING ON
TOMORROW" opschrift
Pakket bevat 2 kentekenplaathouders.

2 569 770

€ 25,002

• Afmetingen: 524 x 114 x 24 mm

Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "Bring on tomorrow"
opschrift
Twee houders

Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "BRING ON
TOMORROW" opschrift
Pakket bevat 2 kentekenplaathouders.

2 460 006

€ 16,002

2 569 816

€ 25,002

• Afmetingen: 524 x 114 x 24 mm

Eibach®* Pro-Spacer Kit spoorverbreders System 4
Benadruk de slanke, vloeiende lijnen dankzij deze Pro-Spacer Kit.
De auto ziet er breder uit met gemonteerde spoorverbreders; de wielen liggen in lijn met
de buitenste randen van de wielkuipen, waardoor het uiterlijk duidelijk aangepast wordt.
Door het groter maken van de spoorbreedte wordt een geoptimaliseerd rijgedrag
gecombineerd met een grotere stabiliteit, omdat het rollen van het onderstel positief
wordt beïnvloed. De kit bestaat uit 1 paar (2 stuks) spoorverbreders.

2 457 014

€ 154,001

• Dikte van de spoorverbreder: 30 mm, vergroting van de spoorbreedte per as: 60 mm.
• Gefabriceerd van een aluminium legering met hoge treksterkte
• Met een nauwkeurige passing en een verbeterde balancering van de wielen door gebruik
te maken van de kleinste toleranties bij de productie
• Alle toepassingen zijn getest in zware duurzaamheids- en vermoeidheidstests
• Duidelijk gewichtsvoordeel vergeleken met stalen spoorverbreders.
• Ideale combinatie voor gebruik met de Eibach® Pro-Kit verlagingsset
• Voorzien van een hoge mate van corrosiebescherming door een speciaal coatingsproces
(zoutsproeitest overeenkomstig DIN 50021 standaard)

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer Kit spoorverbreders System 4, zilver geanodiseerd
Benadruk de slanke, vloeiende lijnen dankzij deze Pro-Spacer Kit.
Set bestaat uit 1 paar. De auto ziet er breder uit met gemonteerde spoorverbreders; de
wielen liggen in lijn met de buitenste randen van de wielkuipen, waardoor het uiterlijk
duidelijk verbeterd wordt. Door het groter maken van de spoorbreedte wordt een
geoptimaliseerd rijgedrag gecombineerd met een grotere stabiliteit, omdat het rollen van
het onderstel positief wordt beïnvloed.

2 516 578

€ 177,001

• Dikte van de spoorverbreder: 21 mm, vergroting van de spoorbreedte per as: 42 mm
• Gefabriceerd van een aluminium legering met hoge treksterkte
• Met een nauwkeurige passing en een verbeterde balancering van de wielen door gebruik
te maken van de kleinste toleranties bij de productie
• Alle toepassingen zijn getest in zware duurzaamheids- en vermoeidheidstests
• Duidelijk gewichtsvoordeel vergeleken met stalen spoorverbreders
•
• Voorzien van een hoge mate van corrosiebescherming door een speciaal coatingsproces
(zoutsproeitest overeenkomstig DIN 50021 standaard)

Eibach®* Pro-Spacer Kit spoorverbreders System 4, zilver geanodiseerd
Benadruk de slanke, vloeiende lijnen dankzij deze Pro-Spacer Kit.
Set bestaat uit 1 paar. De auto ziet er breder uit met gemonteerde spoorverbreders; de
wielen liggen in lijn met de buitenste randen van de wielkuipen, waardoor het uiterlijk
duidelijk verbeterd wordt. Door het groter maken van de spoorbreedte wordt een
geoptimaliseerd rijgedrag gecombineerd met een grotere stabiliteit, omdat het rollen van
het onderstel positief wordt beïnvloed.

2 516 580

€ 184,001

• Dikte van de spoorverbreder: 25 mm, vergroting van de spoorbreedte per as: 50 mm
• Gefabriceerd van een aluminium legering met hoge treksterkte
• Met een nauwkeurige passing en een verbeterde balancering van de wielen door gebruik
te maken van de kleinste toleranties bij de productie
• Alle toepassingen zijn getest in zware duurzaamheids- en vermoeidheidstests
• Duidelijk gewichtsvoordeel vergeleken met stalen spoorverbreders
•
• Voorzien van een hoge mate van corrosiebescherming door een speciaal coatingsproces
(zoutsproeitest overeenkomstig DIN 50021 standaard)

STYLING
INTERIEUR
Adv. prijs
Dorpellijsten Voor, roestvrij staal, linkerzijde
Dorpellijsten van gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de dorpels van
uw Ford tegen krassen.
Met Ranger logo, enkele plaat, rechterzijde (FINIS 1733966) moet separaat worden
besteld – Voor RAP cabine

1 733 967

€ 503,003

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dorpellijsten Voor, roestvrij staal, linkerzijde
Dorpellijsten van gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de dorpels van
uw Ford tegen krassen.
Met Ranger logo, enkele plaat, rechterzijde (FINIS 1734196) moet separaat worden
besteld – Voor dubbele cabine
Dorpellijsten Voor, roestvrij staal, rechterzijde
Dorpellijsten van gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de dorpels van
uw Ford tegen krassen.
Met Ranger logo, enkele plaat, linkerzijde (FINIS 1734198) moet separaat worden besteld
– Voor dubbele cabine
Dorpellijsten Voor, roestvrij staal, rechterzijde
Dorpellijsten van gepolijst roestvrij staal zien er perfect uit en beschermen de dorpels van
uw Ford tegen krassen.
Met Ranger logo, enkele plaat, linkerzijde (FINIS 1733967) moet separaat worden besteld
– Voor RAP cabine

1 734 198

€ 222,001

1 734 196

€ 222,001

1 733 966

€ 503,003

STYLING
VERLICHTING
Adv. prijs
Pickup Attitude* LED achterlichten black series
Voeg een extra stijlelement toe aan de achterzijde van uw Ford met kenmerkende LED
achterlichten.
Met LED-techniek. Set van 2.

2 489 891

€ 855,001

• Helder lampglas
• Rode lichtgeleider met zwarte achtergrond
• Plug &amp; Play aansluiting
• Montage gelijk als bij originele achterlichten
• Anti-fog
• CE goedgekeurd

Pickup Attitude* Set achterlichtafdekkingen omlijsting in matzwart
De stijlvolle lampafdekkingen verlenen uw Ford een stoere look en bieden bovendien
bescherming tegen steenslag en beschadigingen voor uw koplampen en achterlichten.
Stijlvolle afdekkingen voor de achterlichten bieden bescherming tegen steenslag, slijtage
en krassen. Set van 2.

2 489 889

€ 122,001

• ABS materiaal
• Eenvoudig aan te brengen zelfklevende 3M tape
•

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Set koplampafdekkingen omlijsting in matzwart
De stijlvolle lamp covers verlenen uw Ford een stoere look en bieden bovendien
bescherming tegen steenslag en beschadigingen voor uw koplampen en achterlichten.
Stijlvolle koplampafdekkingen bieden bescherming tegen steenslag, slijtage en krassen.
Set van 2.

2 489 887

€ 119,001

• ABS materiaal
• Eenvoudig aan te brengen zelfklevende 3M tape

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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

• Rubberen voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 400 x 400 x 180 mm (b x d x h)

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

• Rubberen voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

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

• Rubberen voeten om bewegen tegen te gaan
• Verplaatsbare en verwijderbare afscheidingen, zodat alles bereikbaar blijft
• 4 individuele ID-labels voor het gemakkelijk identificeren van de inhoud
• Eenvoudig op te bergen, kan worden ingeklapt als hij niet nodig is
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.

2 181 468

€ 153,002

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

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).

2 616 010

€ 587,002

• 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
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.

2 616 035

€ 43,002

• Slim, functioneel en elegant ontwerp
• Singelbanden en kwalitatief hoogwaardige veerbelaste klemmen
• Zwart gepoedercoate stalen klemmen
• Met plastic beklede dubbele haken
• Roestvrijstalen bevestigingsonderdelen
Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, behalve met een hardtop

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cabine montageset voor basisdrager
De cabine montageset is nodig om de basisdrager op uw voertuig te kunnen monteren. De
basisdrager blijft zo dicht als mogelijk bij het dak van het voertuig.

2 616 012

€ 517,002

• Inclusief een windgeleider die is vervaardigd van 2 mm dik gepoedercoat geperst
aluminium
• 10 mm ruimte tussen het dak van de onderzijde van de basisdakdrager tot het hoogste
punt van het voertuigdak
• 45 mm toegevoegde minimale hoogte (door de bocht van het dak)
Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, behalve Wildtrack of een uitvoering met een
hardtop.
ARB* Cabine montageset voor basisdrager
De cabine montageset is nodig om de basisdrager op uw voertuig te kunnen monteren. De
basisdrager blijft hiermee zo dicht als mogelijk bij het dak van het voertuig.

2 616 014

€ 658,002

• Inclusief een windgeleider die is vervaardigd van 2 mm dik gepoedercoat geperst
aluminium
• Compatibel met aan de voor- en achterzijde gemonteerde OE antennes
• Compatibel met OE dakrails
• Omdat de basisdrager zich lager dan de OE dakrails bevindt, kunnen de basissteunen en
platte steunen indien nodig gemakkelijk worden verwijderd.
Geschikt voor de Ranger Wildtrak dubbele cabine, behalve met een hardtop.
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

• Gewicht: geschikt tot 150 kg
• Gewatteerde zitting en rugleuning
• Geborduurd ARB touring logo
• Mesh opbergvak aan de achterkant van de stoel
• Zijvak met klittenbandflap voor sleutels, een beurs en andere kleine voorwerpen
• Stevig tafeltje met bekerhouder die eenvoudig aan de zijkant van de stoel kan worden
vastgeklemd
• Vlakke armleuningen voor meer comfort
• Afmetingen stoel: 56 cm (b) x 47 cm (d)
• Uitgeklapt: 92 cm (h) x 61 cm (d) x 66 cm (b)

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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.

2 616 022

€ 1.897,002

• 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 12Vvoedingsaansluiting
• 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 Ranger dubbele cabine, behalve met een hardtop.
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).

2 616 033

€ 348,002

• 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 de Ranger dubbele cabine, behalve met een hardtop

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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/DCsmartlader en dit is eveneens mogelijk terwijl hij in werking is, zodat je nooit zonder licht
hoeft te zitten.

2 618 909

€ 142,002

• 7V li-ion accu
• 1000/2000 lumen
• 4000mAh @ 5V powerbank met usb-laadmogelijkheid
• Onder hoge druk gegoten aluminium behuizing
• Werkingsduur 2-4 uur op accu (hoog naar laag)
• 8.4V 2.4A lader – AC/DC snellader inbegrepen
Geschikt voor de Ranger, dubbele cabine, behalve met een hardtop
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.

2 615 998

€ 37,002

• 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
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

• Hittebestendig om het koken te kunnen voorbereiden
• Samengestelde tafel kan tot 30 kg dragen
• Afmetingen: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 mm zwart geanodiseerde poten
• Geleverd met compacte draagtas met schouderband
• Gewicht: 4 kg

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.

2 181 470

€ 49,002

• 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)

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.

2 616 026

€ 29,002

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

• Afgedicht tegen vocht en stof
• Hard geanodiseerde cilinderboring voor minder frictie
• Met teflon behandelde koolstofvezel zuigerafdichting voor een maximale levensduur
• Uitgerust met een overdrukventiel
• De stelmotor is voorzien van een interne thermische beveiliging tegen schade als gevolg
van extreme temperaturen
• Zware MAXI zekering voor professionele stroomkringbeveiliging

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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)

2 616 029

€ 515,002

• 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 PVCopbergtas met twee ritssluitingen
• Roestvrijstalen bevestigingen voor het aanbrengen van de luifel op de dakdrager
Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, behalve met een hardtop
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.

2 616 037

€ 44,002

• Zorgt voor het veilig vastzetten van de koelbox in uw voertuig, zelfs in het meest
moeilijke terrein
Geschikt voor Dubbele cabine (behalve met een hardtop)
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.

2 616 018

€ 75,002

• 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, behalve met een hardtop
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, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.

2 616 024

€ 55,002

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.

2 616 016

€ 65,002

• 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, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.
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

• Opvallende helder oranje lithium-accu 24000 mAh
• 500 CCA continu en 1000 CCA boost
• Accu-afmetingen: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligente startkabels met boostfunctie, omgekeerde polariteit en vonkbescherming
• Bevat zowel 12V DC-lader en 240V AC-lader
• Ingebouwde 100 lumen zaklamp met 4 standen (hoog, stroboscoop, SOS, uit)
• 12V-aansluiting voor apparaten zoals lampen, bandenpomp en koelbox
• 2x usb-poorten en een smart usb-kabel, geschikt voor het opladen van de meeste
Android® en Apple® smartphones
• Perfect voor gezinsvoertuig, boot, motorfiets, zitmaaier, enz.

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.

2 616 020

€ 52,002

• 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

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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.

2 616 047

€ 3.579,002

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, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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)

2 615 996

€ 1.256,002

• 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
Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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)

2 615 994

€ 1.207,002

• 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, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.
ARB* Voorvloerset voor uitschuifbare laadbaklades
De voorvloerset omvat panelen en steunen voor het overbruggen van de uitsparing tussen
de achterzijde van de uitschuifbare laadbaklades en de voorzijde van het laadbed. De
panelen zijn inclusief een vergrendelmechanisme, voor eenvoudige toegang tot verborgen
opbergvakken.Kan worden gebruikt in combinatie met ARB zijpaneelset (afzonderlijk
verkrijgbaar) voor het voltooien van de montage en het vergroten van het vlakke
oppervlak.

2 616 008

€ 210,002

• Past perfect bij de uitschuifbare laadbaklades
Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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).

2 615 992

€ 1.280,002

• 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 de Ranger dubbele cabine, met uitzondering van de Raptor of uitvoering
met hardtop.

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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)

2 616 045

€ 1.380,002

• 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, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.
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).

2 616 031

€ 123,002

• 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

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zijvloerset voor uitschuifbare laadbaklades
De zijvloerset bestaat uit panelen voor links en rechts, steunen en bevestigingen voor het
overbruggen van de uitsparing tussen de zijkant van de uitschuifbare laadbaklades en de
zijkanten van het laadbed. Op deze manier ontstaat een volledig vlak oppervlak in het
laadbed van de pick-up. De panelen zijn inclusief een vergrendelmechanisme, voor
eenvoudige toegang tot verborgen opbergvakken.Kan worden gebruikt in combinatie met
ARB frontpaneelset (afzonderlijk verkrijgbaar) voor het voltooien van de montage en het
vergroten van het vlakke oppervlak.

2 616 006

€ 205,002

• Past perfect bij de uitschuifbare laadbaklades

Geschikt voor de Ranger dubbele cabine, met uitzondering van een uitvoering met
hardtop.

* 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.
3. Adviesprijs inclusief BTW en montagekosten.
4. 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. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 02.01.2023. 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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