
Tilbehør
Ford TRANSIT
01/2014 – 04/2019



Innholdsfortegnelse
 

03TRANSPORT 
Taktransport
Transport bak
Tilhengerfeste
Innvendig transport
Tilbehør i lasterom

21BESKYTTELSE 
Utvendig beskyttelse
Innvendig beskyttelse

32SIKKERHET 
Barnesikkerhet
Ford Assistance
Sikkerhetsprodukter

38KOMFORT 
Komfort-produkter

43MULTIMEDIA 
Lydanlegg
Navigasjon
Annet tilbehør til multimedia

51HJUL OG FELGER 
Alu.felger
Tilbehør til felger

52STYLING 
Utvendig design

53AKTIV FRITID 
Aktiv fritid

02 FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019 Status: 19.05.2023



TRANSPORT
TAKTRANSPORT

RRP

G3* Festesett
G3 T-mutter (4 stk.) for å festing av takboks på aluminium takgrind.

2 486 295
kr 125,001

Q-Top® (Q-Tech)* Get-Up teleskopstige med 6 trinn
Den fleksible teleskopstigen gir deg trygg og enkel tilgang til taklasten fra begge sidene av
bilen og fra baksiden. En ekstra fordel er at den også kan brukes som vanlig stige på
arbeidsplassen.
Brukt sammen med Q-Top®-lastegrind, sørger den brukervennlige Get-Up teleskopstigen
for sikker og enkel lasting og lossing av takstativet. I motsetning til fastmonterte bilstiger,
gir den optimal tilgang til 3 sider av bilen din ved å hekte den på takgrinden i alle
posisjoner både på sidene og bak. En ekstra fordel er det at den også kan brukes som
vanlig stige på selve arbeidsplassen.Oppbevares inne i bilen når den ikke er i bruk på en
spesielt utformet oppbevaringsbrakett (separat tilgjengelig)

• Tilgang og fleksibilitet i en løsning
• Lettvekt anodisert aluminium
• Vekt: 8,2 kg
• Lastekapasitet: 150 kg
• Kraftig gummifot med stabilt grep
• Dimensjoner: 1810 x 510 x 75 mm
• Oppbevaring inne i bilen hindrer at uønskede personer klatrer opp til taklasten
• Ingen boring nødvendig
• EN131-6 TÜV-sertifisert

Middels høyt tak:

2 582 973
kr 5 405,001

Q-Top® (Q-Tech)* Lastegrind
Øk lastekapasiteten til din Ford på en enkel måte. Det kraftige takstativet er designet for
transport av en rekke, større gjenstander.
Aluminium, 2800 x 1700 mm, vekt ca. 27 kg, maks lastekapasitet 150 kg (inkl. takstigens
vekt). Med drivstoffbesparende aerodynamisk design med beskyttende gummiprofiler.
Enkel å montere. Stigerulle, stigefangsett og universell styrekroksett tilgjengelig som
separat tilbehør for utvidet bruksområde. – Varebil, kombi-van og kombi med middels
hjulavstand og middels høyt tak

2 485 866
kr 11 370,002

Q-Top® (Q-Tech)* Lastegrind
Øk lastekapasiteten til din Ford på en enkel måte. Det kraftige takstativet er designet for
transport av en rekke, større gjenstander.
Aluminium, 3200 mm x 1700 mm, vekt ca. 32,8 kg, maks. lastekapasitet 150 kg (ekskl.
takstigens vekt) Med drivstoffbesparende design og beskyttende gummiprofiler. Enkel å
montere. Stigerulle, stoppesett og universell festekrok separat tilgjengelig som tilbehør for
flere bruksområder. – Varebil, kombi-van og kombi med lang hjulavstand og middels høyt
tak

2 485 864
kr 12 455,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Lastestopper 314
Disse flyttbare lastestopperne sikrer den verdifulle lasten din på lastegrinden på taket.
Flyttbare og justerbare lastestoppere med en høyde på 14,5 cm, for takstativ med T-profil

1 513 390
kr 325,001

Thule®* Lastestopper 315
Disse flyttbare lastestopperne sikrer den verdifulle lasten din på lastegrinden på taket.
Kan felles ned for enkel lasting, sett med 2 stk, justerbar uten ekstra verktøy

1 569 245
kr 870,001

Thule®* Lastestropp 323
Strammebeltet er fantastisk når det gjelder trygg og sikker festing av last på biltaket ditt -
ideelt i kombinasjon med ekstrautstyret øybolter!
Kraftig strammestropp med bredt håndtak, 4,5 m lengde, passer ideelt til matchende
Thule* øyebolt 320

1 569 257
kr 370,001

Q-Top® (Q-Tech)* Sett med festekroker for takgrind, universell
Små ting kan gjøre en stor forskjell, ingen flere problemer med å feste eiendelene dine til
takgrinden med dette enkle festekroksettet - livet trenger jo ikke være så vanskelig.
For sikker festing av gjenstander til takgrinden

1 913 408
kr 360,001

Stige bak
Gir enkel adkomst for din last på taket.
Festes på høyre bakdør, maks lastekapasitet: 125 kg – For biler med høyt tak og hengslede
lastedører med åpningsvinkel på 180 grader. Gjelder ikke biler med utvidet lang
akselavstand

1 932 622
kr 3 780,002

Stige bak
Gir enkel adkomst for din last på taket.
Festes på høyre lastedør bak, maks. lastekapasitet på 125 kg – For biler med middels høyt
tak og hengslede bakdører med maks. åpningsvinkel på 180 grader. Gjelder ikke biler med
utvidet lang akselavstand

1 932 621
kr 3 780,002

Thule®* Stigeholder 311
Fest stigen trygt på lastegrinden på taket. Enkelt å montere, låses av sikkerhetshensyn.
Med skyvbar vippemekanisme med 4 lastestropper. Ergonomisk og sikker festing av stige
– Kun i kombinasjon med Thule®  Professional takstativ

1 569 247
kr 7 255,001

Thule®* Stigeholder 330
Fest stigen trygt på lastegrinden på taket. Enkelt å montere, låses av sikkerhetshensyn.
Med 4 lastestoppere, enkel og trygg festing av stige med integrert sperremekanisme –
Kun i kombinasjon med Thule®  Professional takstativ

1 569 248
kr 1 625,001

Q-Top® (Q-Tech)* Stigerulle for Q-Top® (Q-Tech) takgrind
Stigerullen gjør det enkelt for deg å laste av og på stigen når du frakter den på takgrinden.
Bredde: 170 cm

•
•
•

For varebil og kombi med middels lang og lang hjulavstand

1 913 405
kr 1 980,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Stoppesett for takstige for takgrind, universell
Sikre stigen din enkelt på takgrinden med en praktisk stopper.
For sikker festing av stigen til takgrinden i ulike posisjoner

1 913 407
kr 760,001

Thule®* Sykkelstativ Expert 298
Ta med deg sykkelen dit du ønsker med dette universale og enkle takstativet.
Stativ med selvjusterende rammeholder, passer for sykkelrammer opp til 100 mm
diameter (oval 80x100mm, rund 22-80 mm), for alle lastegrindprofiler, vekt 4,2 kg, maks.
lastekapasitet 20 kg

2 143 360
kr 1 855,001

Thule®* Sykkelstativ FreeRide 532
Ta med deg sykkelen dit du ønsker med dette universale og enkle takstativet.
Standard sykkelstativ, for rammer opp til 80 mm (oval: 65x80 mm, rund: 22-70 mm),
vekt 3.5 kg, maks. lastekapasitet 17 kg. For alle takstativ-profiler

1 746 077
kr 1 030,001

Thule®* Takboks FORCE XT Alpine, Titan Blank
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm,
volum: 450 l, vekt: ca. 25 kg, mak. lastekapasitet: 75 kg. Med sentrallås. Viktige
egenskaper: Optimalisert design for mest effektiv plass, aerodynamikk og montering på
kjøretøyet. Enkel å feste takket være det ekstra brede, forhåndsinnstilte PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren “klikker” når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. På grunn av de gripevennlige utvendige
håndtakene og løftestøtter er det enkelt å åpne og lukke. SlideLock-systemet med
separate låse- og åpningsfunksjoner låser lokket automatisk lass og indikerer når boksen
er skikkelig lukket. Åpning på begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver
side av bilen. Man bør merke seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få
overheng og resultere i at takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 271
kr 7 040,001

Thule®* Takboks FORCE XT L, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm,
volum: 450 l, høyde på takboks: ca. 43 cm, vekt: ca. 18,7 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 267
kr 6 670,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Takboks FORCE XT M, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
volum: 400 l, høyde på takboks: ca. 42 cm, vekt: ca. 16,4 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 265
kr 6 065,001

Thule®* Takboks Force XT S, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
volum: 300 l, høyde på takboks: ca. 39 cm, vekt: ca. 14,3 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 262
kr 4 930,001

Thule®* Takboks Force XT Sport, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
volum: 300 l, høyde på takboks: ca. 40 cm, vekt: ca. 14,7 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 260
kr 5 460,001

Thule®* Takboks FORCE XT XL, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
volum: 500 l, høyde på takboks: ca. 41 cm, vekt: ca. 21,3 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 269
kr 7 580,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Takstativ med 2 tverrstenger
2 tverrstenger til takstativ, komplett med monteringssett. Inkluderer vindavvisere foran for
å hindre vindstøy. Kan brukes med ekstra enkel tverrstang til takstativ. (3 nødvendig for
middels lang og lang hjulavstand, 4 nødvendig for ekstra lang hjulavstand)

• Svart pudderlakkert aluminium med fester av rustfritt stål
• Lett, men allikevel svært sterk
• Pakkevekt: 6 kg
• Maks last: med 2 stativ 95 kg, med 3 stativ 112,5 kg, med 4 stativ 112,5 kg

Biler med halvhøyt eller høyt tak

2 539 261
kr 2 170,001

Q-Top® (Q-Tech)* Takstativ med 3 tverrstenger
3 tverrstenger til takstativ, komplett med monteringssett. Inkluderer vindavvisere foran for
å hindre vindstøy. Kan brukes med ekstra enkel tverrstang til takstativ. (3 nødvendig for
middels lang og lang hjulavstand, 4 nødvendig for ekstra lang hjulavstand)

• Svart pudderlakkert aluminium med fester av rustfritt stål
• Lett, men allikevel svært sterk
• Pakkevekt: 8 kg
• Maks last: med 2 stativ 95 kg, med 3 stativ 112,5 kg, med 4 stativ 112,5 kg

Biler med halvhøyt eller høyt tak

2 539 263
kr 3 250,001

Q-Top® (Q-Tech)* Takstativ med enkel tverrstang
1 ekstra tverrstang til taket komplett med monteringssett, brukes som utvidelse av de
andre 2 eller 3. (3 nødvendig for middels lang og lang hjulavstand, 4 nødvendig for ekstra
lang hjulavstand)

• Svart pudderlakkert aluminium med fester av rustfritt stål
• Lett, men allikevel svært sterk
• Pakkevekt: 3 kg
• Maks last: med 2 stativ 95 kg, med 3 stativ 112,5 kg, med 4 stativ 112,5 kg

Biler med halvhøyt eller høyt tak

2 539 259
kr 1 085,001

Thule®* Takstativ for ski og snowboard SnowPack 7326
Perfekt takstativ for transport av ditt vintersportsutstyr. Skistativet frakter enkelt opptil 8
par ski eller 6 snowboards, avhengig av det stativet du velger.
For 6 par ski eller 4 snowboard, låsbare for ski/snøbrett til takgrind, lastebredde 75 cm,
høyde justerbar grunnet integrert vertikalt fjærsystem, holder ski og snøbrett trygg med
myke gummiarmer uten å ripe overflatene, enkel å åpne og lukke med hansker via en stor
trykk-knapp, ekstra klaring for taket for ski med store bindinger takket være inkluderte
forlengelsesføtter som hever grinden, for alle takgrindprofiler, vekt 4,8 kg

2 117 636
kr 2 925,001

Thule®* Takstativ for ski og snowboard SnowPack Extender 7325
Perfekt takstativ for transport av ditt vintersportsutstyr. Skistativet frakter enkelt opptil 8
par ski eller 6 snowboards, avhengig av det stativet du velger.
For 5 par ski eller 2 snowboards, med skyvefunksjon for enkel bruk, vekt 4,8 kg

2 318 742
kr 3 465,001

Thule®* Øybolt 320
Øybolt og strammebelte danner et perfekt par når det handler om sikker og trygg festing
av last på biltaket ditt!
Sett med 2 stk, passer T-sporene i tverrstengene, passer ideelt til Thule* strammestropp
323

1 569 243
kr 285,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
TRANSPORT BAK

RRP

G3* Bagasjeboks GP, monteres på tilhengerfestet
Sørg for enda bedre oppbevaringsplass på reisen ved å montere praktisk bagasjeboks og
lastestativ på tilhengerfestet. OBS! Husk å ta hensyn til tillatt kuletrykk.
Smart bagasjeboks av italiensk design, festes på tilhengerfestet og øker bilens
lastekapasitet, inkluderer festesett av lakkert stål, spesielt laget for bagasjeboksstativet
(separat tilgjengelig).

• Tyverisikret lås
• Enkel å åpne
• PS UV-beskyttet i matt svart
• Inkluderer festeramme i lakkert stål
• Maks. lastevolum: 340 liter
• Maks. lastevekt: 45 kg
• Vekt: 12,8 kg (inkludert
• Dimensjoner: 1310 x 610 x 680 mm (inkludert ramme)
• Med interne festebelter

2 559 660
kr 5 315,001

G3* Bagasjeboksstativ monteres på tilhengerfestet
Sørg for enda bedre oppbevaringsplass på reisen ved å montere praktisk bagasjeboks og
lastestativ på tilhengerfestet. OBS! Husk å ta hensyn til tillatt kuletrykk.
Bagasjeboksstativ som monteres på tilhengerfestet, spesielt utformet for bruk med G3
bagasjeboks (separat tilgjengelig).

• Hurtiglåssystem til tilhengerfestet
• Enkel vippefunksjon gjør at bakluken kan åpnes uten å fjerne stativet
• Materiale: Ripesikker lakkert stål
• Farge: Charcoal Black
• Inkluderer lysrekke bak med 13-pols plugg
• Dimensjoner: 1080 x 730 x 680 mm
• Maks. lastevekt: 60 kg
• Vekt: 13,6 kg

2 559 650
kr 4 945,001

Mottez* Nummerskilt og baklysholder
Brukes når bilens nummerskilt eller baklys er skjult av tilbehør montert bak, f.eks. skistativ,
snøbrettstativ eller sykkelstativ.

• 1,5 m strømkabel og kontakt for tilhengerfeste
• 2 stk flettede festestropper
• Dimensjoner 83 x 16 cm
• Støtdempede baklys

For biler med tilhengerfeste

2 623 845
kr 500,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Mottez* Ski- og snowboardstativ monteres på tilhengerfestet
Det tilhengermonterte ski og snowboardstativet er sammenfellbart, enkelt å håndtere og
laget for trygg transport av ditt vintersportsutstyr - akkurat det du trenger når du er på ut
til løypene!
For 6 par ski, eller 4 par ski og 1 snowboard, eller 2 par ski og 2 snowboards Et hurtigklikk-
system fester stativet til tilhengerfestets kule uten bruk av verktøy. Ski og snowboards
låses til stativet og stativet låses til tilhengerfestets kule.

• Sammenfellbart for kontinuerlig tilgang til bagasjerommet
• Design som passer til alle typer ski & snowboards
• Ski og snowboards er lett tilgjengelige
• Pulverlakkert og termobehandlet for beskyttelse mot rust
• Ski og snowboards monteres sideveis av hensyn til aerodynamiske egenskaper
• Vekt: 19 kg
• Maks. lastevekt: 30 kg

2 483 279
kr 3 565,001

Thule®* Sykkelstativ bak Coach 274 til 2 sykler, vippbart og innfellbart
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Det minste og letteste stativet fra Thule® kan vippes via en praktisk fotpedal med enkel
tilgang til lasterommet, også når sykler er montert på stativet. Med et patentert system
for sammenfelling til kompakt størrelse, kan oppbevares i de fleste bagasjerom. Smart og
lett konstruksjon, utvidbare skinner for sykler med bredere hjulavstand, tyverisikring og
avtakbare sykkelrammeholdere for enkel og ubesværet lasting av sykkel. Justerbar kopling
som kan betjenes med én hånd gjør det enkelt å montere på tilhengerfestet. Sykkelarm
passer sykler med rammediameter på 22 - 80 mm. Stativet kan låses til tilhengerfestet,
og syklene kan også låses til stativet. Maks. 46 kg lastekapasitet, maks. 25 kg for hver
sykkel, ca. 14,2 kg vekt, inkludert 13 pols adapter. Størrelse: 106 x 60 x 27 cm Merk
følgende: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må ikke
overstige tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet med sykler.
Deler som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid forsiktig og ta
sikkerhetsmessige forholdsregler – Merk følgende: bakdøren kan ikke åpnes selv når
sykkelstativet er vippet

2 353 442
kr 6 480,001

Thule®* Sykkelstativ bak Coach 276 til 3 sykler, vippbart og innfellbart
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Dette lille og lette stativet fra Thule® kan vippes via en praktisk fotpedal med enkel
tilgang til lasterommet, også når sykler er montert på stativet. Med et patentert system
for sammenfelling til kompakt størrelse, kan oppbevares i de fleste bagasjerom. Smart og
lett konstruksjon, utvidbare skinner for sykler med bredere hjulavstand, tyverisikring og
avtakbare sykkelrammeholdere for enkel og ubesværet lasting av sykkel. Justerbar kopling
som kan betjenes med en hånd gjør det enkelt å montere på tilhengerfestet. Sykkelarm
passer sykler med rammediameter på 22 - 80 mm. Stativet kan låses til tilhengerfestet,
og syklene kan også låses til stativet. Maks. 60 kg lastekapasitet, maks. 25 kg for hver
sykkel, ca. 19 kg vekt, inkludert 13 pols adapter. Størrelse: 106 x 76 x 28 cm Merk følgende:
Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må ikke overstige
tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet med sykler. Deler
som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid forsiktig og ta
sikkerhetsmessige forholdsregler – Merk følgende: bakdøren kan ikke åpnes selv når
sykkelstativet er vippet

2 353 444
kr 7 510,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Sykkelstativ bak EuroRide 940, for 2 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Sykkelstativ montert på tilhengerfestet, for 2 sykler og sykkelrammer opp til 70 mm.
Låsbart, 36 kg lastekapasitet, vekt ca. 14 kg, inkludert 13-pols adapter. Vippemekanisme
sørger for enkel adkomst til lasterommet – Merk: Bakdør kan ikke åpnes selvom stativet er
skråstilt

1 782 519
kr 4 735,001

Uebler* Sykkelstativ bak F14, for 1 sykkel
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 1 sykkel, festes på tilhengerfestet. På grunn av det patenterte
sammenfellingssystemet kan sykkelholderne og støtterammen enkelt felles helt
sammen, stativet låses til tilhengerfestet, og syklene kan også låses til stativet.
Legg merke til: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må
ikke overstige tillatt nesevekt.

• Størrelse: 1180 x 570 x 380 mm, størrelse sammenfelt: 610 x 200 x 500 mm
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• 9,9 kg vekt, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og 75 x 45 mm ovale sykkelrammer
• Passer også for en e-sykkel
• Maks. vertikal belastning 30 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 33 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 5,3 kN
• Maks. vertikal belastning 30 kg fra 50 kg tilhengerfestebelastning og en D-verdi på 5,3 kN

2 474 454
kr 4 170,001

Uebler* Sykkelstativ bak F24, for 2 sykler
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 2 sykler, festes på tilhengerfestet. På grunn av det patenterte
sammenfellingssystemet kan sykkelholderne og støtterammen enkelt felles helt
sammen, stativet låses til tilhengerfestet, og syklene kan også låses til stativet.
Legg merke til: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må
ikke overstige tillatt nesevekt.

• Størrelse: 1180 x 670 x 560 mm, størrelse sammenfelt: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• 12 kg vekt, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og ovale 75 x 45 mm sykkelrammer
• Passer også for e-sykler
• Maks. vertikal belastning 60 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 38 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 5,3 kN
• Maks. vertikal belastning 38 kg fra 50 kg tilhengerfestebelastning og en D-verdi på 5,3 kN

2 474 456
kr 5 350,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Sykkelstativ bak F34, for 3 sykler
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ med plass til 3 sykler, festes på tilhengerfestet. Justerbare spenner
med lange hjulstropper for enkel festing av hjulene. På grunn av det patenterte
sammenfellingssystemet kan sykkelholderne og støtterammen enkelt felles helt
sammen, stativet låses til tilhengerfestet, og syklene kan også låses til stativet.
Legg merke til: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må
ikke overstige tillatt nesevekt

• Størrelse: 1180 x 820 x 710 mm, størrelse sammenfelt: 610 x 200 x 750 mm
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• 14,5 kg vekt, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og 75 x 45 mm ovale sykkelrammer
• Passer også for e-sykler
• Maks. vertikal belastning 54 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 35,5 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-
verdi på 6,7 kN
• Under en D-verdi på 6,7 kN eller en tilhengerfestebelastning under 50 ikke tillatt

2 474 458
kr 6 480,001

Uebler* Sykkelstativ bak I21, for 2 sykler, kan vippes 60° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ med plass til 2 sykler for montering på tilhengerfestet, vippes med
smart fotpedal for enkel tilgang til bagasjerommet også når sykler er lastet på stativet.
Inkluderer et nytt iQ-feste uten håndtak som gjør det enda enklere å håndtere stativet. På
grunn av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt
foldes helt sammen, stativet kan låses på tilhengerfestet.
Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last
tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

• Størrelse: 1180 x 690 x 560 mm, størrelse foldet sammen: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• Ca. vekt 13 kg, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og ovale 75 x 45 mm sykkelrammer
• Passer også til E-sykler
• Maks. vertikal belastning 60 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 37 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 37 kg fra 50 kg tilhengerfestebelastning og en D-verdi på 5,3 kN

Merk: bakdøren kan ikke åpnes selv om sykkelstativet er vippet

2 241 803
kr 7 305,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Sykkelstativ bak I21, for 2 sykler, kan vippes 90° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Stativ montert på tilhengerfestet med smarte egenskaper. Det minste og letteste
innfellbare stativet som Uebler noensinne har laget, inkludert et helt nytt iQ-feste uten
spak som gjør håndteringen enda enklere. Det kan også vippes i 90° grader, noe som
sikrer god og problemfri tilgang til bagasjerommet når syklene er montert. Som testvinner
flere ganger står Uebler i-serien for pålitelighet, sikkerhet, produktkvalitet og enkel lasting.
Utstyrt med et patentert system for sammenfelling til kompakt størrelse, smart og lett
konstruksjon, patentert, iQ-feste uten spak, avtakbar avstandsskive med tyveribeskyttelse
og avtakbare sykkelrammeholdere. Enkel å felle ned med fotspak. Stativet kan låses til
tilhengerfestet og syklene kan også låses til stativet.
Vennligst merk: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last)
må ikke overstige tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet
med sykler. Deler som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid
forsiktig og ta sikkerhetsmessige forholdsregler

• Avstand mellom skinner: 220 mm
• Kan vippes 90° grader
• Størrelse: 1180 x 690 x 560 mm, størrelse sammenfelt: 610 x 200 x 600 mm
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• Ca. 13 kg vekt
• Inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og ovale 75 x 45 mm sykkelrammer
• Ideell for e-sykler
• Maks. vertikal belastning 60 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 37 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 37 kg fra 50 kg tilhengerfestebelastning og en D-verdi på 5,3 kN

Merk: bakdøren kan ikke åpnes selv om sykkelstativet er vippet

2 603 910
kr 7 920,001

Uebler* Sykkelstativ bak I31, for 3 sykler, kan vippes 60° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ med plass til 3 sykler for montering på tilhengerfestet, vippes med
smart fotpedal for enkel tilgang til bagasjerommet også når sykler er lastet på stativet.
Inkluderer et nytt iQ-feste uten håndtak som gjør det enda enklere å håndtere stativet. På
grunn av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt
foldes helt sammen, stativet kan låses på tilhengerfestet.
Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last
tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

• Størrelse: 1180 x 840 x 710 mm, størrelse foldet sammen: 610 x 210 x 760 mm 
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• Ca. vekt 16 kg, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og ovale 75 x 45 mm sykkelrammer
• Passer også til E-sykler
• Maks. vertikal belastning 54 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 34 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 6,7 kN
• Under en D-verdi på 6,7 kN eller en tilhengerfestebelastning under 50 ikke tillatt

Merk: bakdøren kan ikke åpnes selv om sykkelstativet er vippet

2 241 805
kr 8 695,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Sykkelstativ bak X21-S, for 2 sykler, kan vippes 60° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 2 sykler, monteres på tilhengerarmen, smart vipping med
fotpedal for enkel adgang til bagasjerommet selv når sykler er lastet på, justerbare
spenner med lange hjulstropper for enkel festing av hjulene, stor avstand mellom
hjulholderne gjør det mulig å transportere sykler med stor hjulavstand uten risiko for
skader (maks. 127 cm). På grunn av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet
og støtterammen enkelt felles sammen på få sekunder, låsbart.
Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last
tilsammen) må ikke overstige tillatt grensevekt.

• Størrelse: 770 x 1190 x 640 mm, størrelse foldet sammen: 240 x 630 x 640 mm 
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• Ca. vekt 13,5 kg, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og 75 x 45 mm ovale sykkelrammer
• Passer også til E-sykler
• Maks. vertikal belastning 60 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 36 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 36 kg fra 50 kg tilhengerfestebelastning og en D-verdi på 5,3 kN

Merk: bakdøren kan ikke åpnes selvom sykkelstativet er vippet forover

1 948 382
kr 6 635,001

Uebler* Sykkelstativ bak X31-S, for 3 sykler, kan vippes 60° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 3 sykler, monteres på tilhengerarmen, smart vipping med
fotpedal for enkel adgang til bagasjerommet selv når sykler er lastet på. På grunn av det
patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt foldes
sammen på få sekunder, låsbart.
Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last
tilsammen) må ikke overstige tillatt vektgrense.

• Størrelse: 770 x 1190 x 790 mm, størrelse foldet sammen: 240 x 630 x 790 mm 
• Maks. hjulnavavstand på sykkel: 1300 mm
• Ca. vekt 16,5 kg, inkludert 13-pols adapter
• 30 kg lastekapasitet for hver sykkel
• Bærearmen har plass til 75 mm runde sykkelrammer og ovale 75 x 45 mm sykkelrammer
• Passer også til E-sykler
• Maks. vertikal belastning 54 kg fra 75 kg tilhengerfestebelasting og D-verdi på 6,7 kN
• Maks. vertikal belastning 34 kg under en tilhengerfestebelastning på 75 kg og en D-verdi
på 6,7 kN
• Under en D-verdi på 6,7 kN eller en tilhengerfestebelastning under 50 ikke tillatt

Merk: bakdøren kan ikke åpnes selvom sykkelstativet er vippet forover

1 948 383
kr 8 025,001

Uebler* Transportveske For Uebler sykkelstativ I21 bak
Transportvesken sørger for enkel håndtering og praktisk oppbevaring. Dette gjør den til et
svært nyttig og rimelig tilbehør for ditt Uebler sykkelstativ.
For ren oppbevaring og beskyttelse av sykkelstativet bak når det ikke er i bruk

2 474 447
kr 760,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Transportveske For Uebler sykkelstativ I31 bak
Transportvesken sørger for enkel håndtering og praktisk oppbevaring. Dette gjør den til et
svært nyttig og rimelig tilbehør for ditt Uebler sykkelstativ.
For ren oppbevaring og beskyttelse av sykkelstativet bak når det ikke er i bruk

2 474 452
kr 870,001

TRANSPORT
TILHENGERFESTE

RRP

Adapterplugg til elektrisk tilkoblingssett for tilhengerfeste 13- til 7-pols kontakt
(kort)
Bruk av tilhenger med 7-pinners kontakt er enkelt med denne praktiske adapterpluggen
for 13-pinners kontakt.
Påkrevet for tilkobling av bilens 13-pols hengerkontakt til hengerens 7-pols plugg

1 513 402
kr 325,001

Brink®* Fast tilhengerfeste
Fastmonterte tilhengerfester er trygge og sikre, og integreres med bilens elektriske
systemer. Alltid tilgjengelig når du trenger det.
Kun i kombinasjon med modellspesifikt elektrisk sett. Egner seg for bakmontert
sykkelstativ med inntil 3 sykler. – Ikke for biler med reservehjul i understell.

1 855 715
kr 4 530,002

Brink®* Fast tilhengerfeste
Fastmonterte tilhengerfester er trygge og sikre, og integreres med bilens elektriske
systemer. Alltid tilgjengelig når du trenger det.
Kun i kombinasjon med modellspesifikt elektrisk sett, gjør det mulig å aktivere
stabilitetskontroll via standard elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – Kun chassis cab

2 111 287
kr 4 360,002

TRANSPORT
INNVENDIG TRANSPORT

RRP

Bagasjenett, gulv
Fest og transporter gjenstander trygt i bagasjerommet med dette sterke bagasjenettet.
Unngå at tingene dine beveger seg rundt i lasterommet, selv i de skarpeste svingene!
Festes ved hjlep av de fabrikkmonterte lastekrokene. Rask og enkel sikring av lasten.
Dimensjoner på nettet: 4200 mm x 1650 mm – Varebil med utvidet lang hjulavstand

2 412 200
kr 14 280,002

Bagasjenett, gulv
Fest og transporter gjenstander trygt i bagasjerommet med dette sterke bagasjenettet.
Unngå at tingene dine beveger seg rundt i lasterommet, selv i de skarpeste svingene!
Kan skyves opp og ned i vertikalt monterte skinner på bagasjerommets sidevegger. Sørger
for rask og enkel sikring av lasten. Dimensjoner: 3400x1650 mm – Transit med lang
akselavstand

2 412 199
kr 11 780,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bagasjenett, gulv
Fest og transporter gjenstander trygt i bagasjerommet med dette sterke bagasjenettet.
Unngå at tingene dine beveger seg rundt i lasterommet, selv i de skarpeste svingene!
Festes ved hjlep av de fabrikkmonterte lastekrokene. Rask og enkel sikring av lasten.
Dimensjoner på nettet: 3000 mm x 1650 mm

2 412 198
kr 10 260,002

Bagasjenett, gulv bagasjenett
Fest og transporter gjenstander trygt i bagasjerommet med dette sterke bagasjenettet.
Unngå at tingene dine beveger seg rundt i lasterommet, selv i de skarpeste svingene!
Bagasjenettet kan raskt og enkelt brukes til å sikre små og middelsstore gjenstander. Det
festet til skinnene i sideveggene og hindrer at lasten beveger seg

• Nettstørrelse: 1425 x 1425 mm
• Nettingstørrelse: 175 x 75 mm
• Oransje farge som er lett synlig
• Justerbart i alle stillinger i lasterommet fra skyvedøren på siden og bakover
• Laget av solid PES polymer (polyethersulfon)

Varebil og varebil med dobbelt førerhus

2 490 751
kr 4 270,002

4pets®* Caree ISOFIX-feste For Caree Hundebur
Transport av familiens kjæledyr er plutselig blitt enklere med dette ISOFIX-festet.
For komfortabel og fleksibel festing av Caree hundebur til et ISOFIX-feste i bilen din.

•

2 461 044
kr 580,001

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Cool Grey
La familiens kjæledegge oppleve litt luksus med denne seteputen av høy kvalitet.
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

2 461 207
kr 500,001

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Smoked Pearl
La familiens kjæledegge oppleve litt luksus med denne seteputen av høy kvalitet.
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

2 461 209
kr 500,001

4pets®* Caree transportboks for katter og hunder, festes trygt på alle
passasjerseter, Cool Grey
La kjæledyret ditt reise komfortabelt, enten foran eller bak i denne transportkassen, og
sørg for at din trofaste venn er trygg under reisen.
Innovativ og trygg transportløsning for katter og mindre hunder som veier opp til 8 kg.
Spesielt utviklet for plassering i et bilsete og en komfortabel reiseopplevelse for
kjæledyret ditt. Attraktivt design og laget av robuste kvalitetsmaterialer. Det kan enkelt og
trygt plasseres i setet enten ved bruk av bilens sikkerhetsbelte eller tilgjengelige, valgbare
ISOFIX hurtigfestere. Tilfredsstiller de nyeste og siste kravene til sikkerhet og har
gjennomgått strenge tester hos det offisielle testinstituttet TÜV Süd i Tyskland, inkludert
kollisjonstester og tester for giftige materialer. Hovedegenskaper: “Trekk & Klikk” etthånds
dørlås for åpning og lukking av boksen, formstøpt del bak slik at den passer perfekt i alle
bilseter, håndtak foran og bak for enkel håndtering, avtakbart interiørtrekk i to deler - kan
vaskes på 40 °C, hengslet støtbeskyttende polstring, “Fixlock” hurtigfestende belteføring,
ISOFIX-klargjort. Fargeharmoniserte reserve-seteputer kan velges som tilbehør

2 460 886
kr 3 780,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Festeringer for last blå
Det har aldri vært enklere å sikre lasten din. Rask festing av alt du ønsker og hvor du vil i
flere posisjoner.
Festeringer for last skyves langs skinnen for å skape flere festepunkter i alle posisjoner.
Sett med 10 stk, brukes i kombinasjon med airline-rails (sidevegg, gulv eller tak).

• Galvanisert stål med skyveblokker i blå plast
• Lastekapasitet: 500 kg
• Fest til festeringen med kroker eller stropper
• Hver festering veier 0,045 kg

Transit vare

2 499 839
kr 680,001

Metalloproduktsia* Lasterampe enkel
Lasteramper gjør det enklere å laste din Transit varebil og er ideelt for lasting av tunge
gjenstander med hjul, som for eksempel gressklipper, firhjuling, motorsykkel, tralle,
trilleveske, trillebår og mye annet.
De sammenleggbare lasterampene har en sklisikker plastpute som beskytter bilens
lasteromsgulv og sklisikre tenner for godt feste mot veibanen.

• Stiv design
• Kvalitetsaluminium (4 mm)
• Sammenleggbare for enkel oppbevaring
• Bred sklisikker overflate
• Fest enkelt 2 eller tre ramper ved siden av hverandre
• Enkelt å bruke
• Rampens vekt: 10,1 kg (1 x)
• Dimensjoner når lagt sammen: 1245 x 309 x 115 (l x b x h)
• Maks. last: 150 kg (1 rampe), 250 kg (2 ramper), 350 kg (3 ramper)

Varebil

2 492 434
kr 3 155,001

Lastsikringspakke i blå og gjennomsiktig hvit boks
Lastsikringspakken inneholder alt du trenger for trygg transport av lasten din i en praktisk
boks: hansker, stropper, antiskliputer, monteringsdeler og kroker.
Inkluderer 2 skrallebånd (4 m lengde) med 4 KERL 500 beslag for å feste gjenstander på
gulvet eller til sideskinnene, 2 KERL Butler beslag med kroker pakket i en liten svart pose.
Brukes i kombinasjon med surreskinner for last – Varebil med valgbare surreskinner for
last

2 439 040
kr 1 940,002

Oppbevaringshylle
To svarte stålskinner gjør det mulig å utnytte plassen under taket inne i lasterommet for
praktisk transport av ulike gjenstander - trygt beskyttet mot tyveri og smuss.
Skal monteres oppunder taket i bilens lasterom. Maks lastekapasitet: 50 kg

• Sikrer gjenstander fra øvrig last
• Utnytter ledig plass oppunder taket
• Maks lastekapasitet 50 kg

For varebiler med middels høyt eller høyt tak

1 877 186
kr 4 500,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Paraplystativ
Med dette praktiske tilbehøret er paraplyen alltid på riktig plass når du trenger den!
Praktisk oppbevaring av paraply, fest boksen med skruer eller Velcro® borrelås der hvor
det er plass, til alle modeller

1 524 823
kr 430,001

TRANSPORT
TILBEHØR I LASTEROM

RRP

Boks-i-boks-system For plassering i Ford Puma Megabox eller som separat
transportløsning, svart
På turene til butikken og helgeutfluktene kan du enkelt få med deg alt utstyret ditt i boks-
i-boks-settet. Bruk transportboksen til alt du trenger: shopping, picnicutstyr eller bare for å
holde bagasjerommet ryddig. Oppbevar varene eller maten avkjølt og fersk i kjøleboksen
under transport i bilen.
Skreddersydd mobilt bokssett i 2 deler for enkel integrering i Ford Puma MegaBox. Kan
også brukes som separat transportløsning på andre modeller. Settet består av en isolert
kjøle/ varmeboks og en transportboks med avtagbart skille i midten. Begge boksene er
utstyrt med håndtak som gjør at de er komfortable å bære og med magneter på ulike
steder for å feste løse deler som håndtak eller lokket på kjøle/varmeboksen når den ikke
er i bruk.

• Kjøle- & varmeboks:
• Kantet boks med robust finish, 2-veis glidelås rundt boksen på 3 sider og lett innvendig
polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser pluss liten gripestropp for åpning av
lokket
• Utstyrt med magneter i lokket og håndtak for festing når den ikke er i mobilt bruk
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• Med print i 2 farger og Ford logo
• Materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportboks:
• Kantet boks med robust finish og lett innvendig polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser
• utstyrt med magneter på innerveggene og håndtak for feste når den ikke er i mobilt bruk
• Avtakbar skillevegg
• Med bred fleecetape innvendig i boksen
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• med Ford logo
• materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
kr 1 570,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Hjelpehåndtak

•
•
•

2 135 731
kr 1 695,001

Hjelpehåndtak For B-stolpe.

•
•
•

2 135 733
kr 1 070,001

Hjelpehåndtak til D-stolpen på høyre side
Innvendig hjelpehåndtak på D-stolpen inn i lasterommet via bakdørene.
Vær oppmerksom på: 1 x brakettsett og 6x bolter også påkrevd for installasjon av begge
håndtak.Hjelpehåndtak for D-stolpen på venstre side (5530453)

• Kraftig stålkonstruksjon
• Svartlakkert
• Inn og ut av lasterommet på en trygg måte

Varebil

5 494 838
kr 1 180,001

Hjelpehåndtak til D-stolpen på venstre side
Innvendig hjelpehåndtak på D-stolpen inn i lasterommet via bakdørene.
Vær oppmerksom på: 1x brakettsett og 6x bolter er også påkrevd for montering av begge
håndtakene. Hjelpehåndtak på D-stolpen på høyre side (5494838),

• Kraftig stålkonstruksjon
• Svartlakkert
• Inn og ut av lasterommet på en trygg måte

Varebil

5 530 453
kr 1 220,001

4pets®* Hunderampe EasySteps
Vi trenger alle en hjelpende hånd av og til, reduser stresset med denne sammenfellbare
hunderampen - beskytt både ryggen din og hundens verdighet!
Lett, kompakt og robust teleskoprampe som sørger for at hunden din kommer seg lett inn
og ut av bagasjerommet uten for mye belastning på leddene. Ivaretar ikke bare hundens
helse, men også din egen rygg siden du ikke lenger trenger å anstrenge deg for å løfte
hunden din inn og ut. Med avansert bikubestruktur tilsvarende den som benyttes ved
bygging av broer, og som tåler høy belastning. Sklisikre puter med benmotiv og et
gripesikkert, ribbet underlag gir godt fotfeste for hunden din under alle forhold. På grunn
av dens tredelte teleskopdesign, trekkes rampen sammen til kompakt, liten størrelse som
får plass i bagasjerommet i bilen din sammen med hundeburet. Kan trygt og enkelt
betjenes med en hånd, slik at den andre hånden er fri til å holde hunden din. Dens unike og
integrerte bremsekontrollsystem sørger for enda høyere sikkerhet ved å hindre at rampen
kan kollapse utilsiktet. Laget av vanntette og svært solide kvalitetsmaterialer. Enkel å
holde ren med høytrykksspyler eller hageslange. Maks. last: 100 kg, maks
sirkulasjonshøyde: 820 cm

2 423 311
kr 2 580,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For forhjulsdrevet varebil med lang hjulavstand, kun for
modeller med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 913
kr 9 965,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med lang hjulavstand, kun for
kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 915
kr 9 680,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 4 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med ekstra lang hjulavstand og enkle
hjul på bakaksel, kun for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 917
kr 11 060,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For forhjulsdrevet varebil med middels lang hjulavstand, kun for
kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 910
kr 9 715,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med middels lang hjulavstand, kun
for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side

1 881 911
kr 9 430,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 4 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med ekstra lang hjulavstand og enkle
hjul på bakaksel, kun for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 916
kr 11 395,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med middels lang hjulavstand, kun
for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side

1 881 912
kr 9 430,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med lang hjulavstand, kun for
kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 914
kr 9 680,001

Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med ekstra lang hjulavstand og
doble hjul på bakaksel, kun for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 918
kr 11 060,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Delignit* Lasteromsgulvkledning Hardt deksel med antiskli overflate
Med 3 integrerte, ISO-godkjente lasteskinner med strekkstyrke opp til 500 daN og
aluminiumforsterkede kanter i dørseksjonene. Lastesikringspakke for lasteskinner separat
tilgjengelig som tilbehør – For bakhjulsdrevet varebil med ekstra lang hjulavstand og
doble hjul på bakaksel, kun for kjøretøy med enkel skyvbar lasteromsdør på en side.

1 881 919
kr 11 060,001

Sammenfellbar transportboks svart stoff, med hvit Ford-oval på begge sider
Denne smarte, sammenfellbare transportboksen hindrer at mange gjenstander ruller
rundt i bagasjerommet og holder alt trygt, ryddig og enkelt på plass.
Praktisk oppbevaringsløsning for bilens lasterom. Den er sammenleggbar og kan enkelt
stues unna når den ikke er i bruk. Dimensjoner: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
kr 310,001

Sammenfellbar transportboks svart stoff, med hvit Ford-oval på begge sider
Slutt med fomling og leting etter penn eller telefonens ladekabel,  oppbevar disse viktige
personlige tingene ryddig og lett tilgjengelig i den sammenleggbare transportboksen.
Praktisk oppbevaringsløsning som kan festes på passasjersetet foran eller på setene bak.
Med låsefunksjon til setebeltet for trygg og sikker montering mens du kjører. Den er også
sammenleggbar og kan enkelt stues unna når den ikke er i bruk. Dimensjoner: 450 mm x
320 mm x 190 mm

2 470 825
kr 425,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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BESKYTTELSE
UTVENDIG BESKYTTELSE

RRP

Beskyttelse sidevinduer bak for lastedører
Flytt rundt på lasten på innsiden og beskytt eiendelene dine mot tyveri samtidig.
Beskytter vinduene på bakdøren og gir ekstra tyveribeskyttelse – Kun for biler med vindu i
bakdørene

1 838 135
kr 2 505,002

K&K* Jordingsmatte For mår-avskrekkere
Selvklebende matte som forstørrer den strømførende overflaten på plastdeler i
motorrommet, f.eks. motorens jordingsplate. Passer for M2700, M4700, M4700B og
M5700N mår-avskrekker-utstyr

•

2 033 205
kr 180,001

Motorskjold mot sprut for motor og girkasse
Robust skjold av rustfritt stål beskytter motoren og girkassen mot skader ved røffe
kjøreforhold.
Robust stålskjold under kjøretøyet beskytter mot skader,  svart pudderlakkert, tykkelse 2,5
mm: 14 kg

•
•

Kun for biler med bakhjulsdrift og 2,2 l dieselmotor

2 259 191
kr 1 930,002

K&K* Mår-avskrekker M2700, med ultralydbeskyttelse
Utstråler sterke ultralydbølger i 360° radius. Kan monteres i nedre del av motorrommet
for høyere effektivitet grunnet sin vanntette IP65 standard. Aktuelt forbruk på ca. 2 mA,
utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på 110 dB
med 22 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 207
kr 1 120,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-avskrekker M4700, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 kontaktplater av rustfritt
stål og med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Aktuelt
forbruk på maks. 7 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 115 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Merk: de
elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme mårdyrene unna. De gir ingen
ytterligere skade!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 208
kr 2 145,001

K&K* Mår-avskrekker M4700B, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 multikontakt-børster
med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Børstene kommer i
berøring med pelsen, potene og snuten som effektivt øker kontaktflaten. Aktuelt forbruk
på maks. 5,5 mA, sender pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 105 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Inkluderer
sikkerhetsbryter for panser. Egner seg til større motorrom. Merk: de elektriske sjokkene er
akkurat høye nok til å skremme dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 046 845
kr 2 600,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-avskrekker M5700N, kombinasjonsenhet
Avansert løsning med effektiv avskrekking på 3 ulike måter. Kombinerer elektrosjokk,
stråling av ultrasoniske bølger og blinkende LED-lys. Inkluderer 6 vanntette innkapslede
satelitthøyttalere med metallmembraner. Høyttalerne sender ut sterke, pulserende
ultrasoniske bølger i 180° vinkel og lades med høy spenning på ca. 200 - 300 V mens den
blinker med lysene - alt samtidig. Aktuelt forbruk på maks. 10 mA, lydstyrke på 105 dB
med 22 KHz frekvens, 100% vanntett høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65
beskyttelsesstandard. Merk: de elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme
dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 209
kr 2 855,001

K&K* Mår-avskrekker M8700, med ultralydbeskyttelse, batteridrevet
Sender kraftige ultralydbølger. Virker uavhengig av bilens batteri og kan brukes til å
beskytte f.eks. kjøretøy eller campingvogner med frakoplet batteri. Egner seg også for loft
eller utvendige plasser for å holde dyrene unna eiendommen din. Aktuelt forbruk på ca.
0,33 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på
105 dB med 23 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/180° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis. Komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 210
kr 1 070,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

23 FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019 Status: 19.05.2023



K&K* Mår-avskrekker M9300, med elektrisk sjokk-beskyttelse
Funksjon med elektrisk sjokk med 6 multikontakt høyspenningsbørster som monteres
rundt motorrommet. Børster feier gjennom pels, poter og snute som øker den effektive
støtflaten. Sikkerhetsbryter for panser separat tilgjengelig. Merk: elektriske sjokk er bare
kraftige nok til å jage dyrene unna uten å skade dem!

• Spesielt laget også for hybrider og elektriske kjøretøy
• Drives av eget batteri som sørger for å opprettholde beskyttelsen uavhengig av
bilbatteriet
• Krever 4 stk. AA-batterier 1,5 V (ikke inkludert)
• Driftsstrøm: 0,2mA 6 V
• Av/på-bryter for enheten
• 2 x LED visningsfunksjoner: høy spenning og batteristatus
• LED-indikator for lav batteristatus gir forhåndsvarsel hvis AA-batteriene er i ferd med å
gå tomme
• Temperaturrekkevidde: -25°C til +80°C
• Ideelt for mobile hjem, veteranbiler og andre kjøretøy som ikke flyttes så ofte
• Syresikkert: enheten er motstandsdyktig mot syrer (batterier og rengjøringsmidler)
• Selvdestruerende plast tilfredsstiller bilbransjens sikkerhetsstandarder
• Vanntett 2.0: fullt forseglet elektronikk som overgår IP65 beskyttelsesstandard
• E1-merke: bekrefter at enheten er testet av den føderale myndigheten for
motortransport (KBA)

2 540 999
kr 2 460,001

K&K* Mår-avskrekker M9700, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk og stråling av ultrasoniske bølger Med 6 multikontakt
høyspenningsbørster som monteres rundt motorrommet. Børster feier gjennom pels,
poter og snute som øker den effektive støtflaten. Kuppelhøyttaleren avgir en 360°
pulserende ultralyd med et lydtrykk på 110 dB med frekvens på 22,5 KHz, uten
tilvenningseffekt. Inkluderer sikkerhetsbryter i panseret. Merk: elektriske sjokk er bare
kraftige nok til å jage dyrene unna uten å skade dem!

• Spesielt laget også for hybrider og elektriske kjøretøy
• Drives av eget batteri som sørger for opprettholde beskyttelsen uavhengig av bilbatteriet
• Krever 4 stk. AA-batterier 1,5 V (ikke inkludert)
• Driftsstrøm: 0,2mA 6 V
• Av/på-bryter for enheten
• 3 x LED visningsfunksjoner: ultrasound, høy spenning og batteristatus
• LED-indikator for lav batteristatus gir forhåndsvarsel hvis AA-batteriene er i ferd med å
gå tomme
• Panserets sikkerhetsbryter kutter straks høyspenningsstrømmen på kontaktplatene så
snart panseret åpnes
• Temperaturrekkevidde: -25°C til +80°C
• Ideelt for mobile hjem, veteranbiler og andre kjøretøy som ikke flyttes så ofte
• Syresikkert: enheten er motstandsdyktig mot syrer (batterier og rengjøringsmidler)
• Selvdestruerende plast tilfredsstiller bilbransjens sikkerhetsstandarder
• Vanntett 2.0: fullt forseglet elektronikk med 100 % vanntett kuppelhøyttaler som
overgår IP65 beskyttelsesstandard
• E1-merke: bekrefter at enheten er testet av den føderale myndigheten for
motortransport (KBA)

2 541 005
kr 3 125,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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BESKYTTELSE
INNVENDIG BESKYTTELSE

RRP

Fleksibel skilleveggdeler Beskyttelsesskjerm, gjennomsiktig
Usikre tider krever fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi de nye beskyttelsesskjermene som er
spesialtilpasset Fords yrkesbiler. Artiklene er utformet for å hjelpe kundene våre til
fortsatt drift med tilfredsstillende krav til sosial avstand. I tillegg tilbys førere og passasjer
ekstra trygghet og beskyttelse  både til  arbeid og fritid.
Monteres bak og mellom fører- og frontpassasjersetene, og mellom andre seterad

• Fleksibel PVC
• Enkelt å holde rent
• Enkelt å montere, ta av og lagre
• Temperaturegenskaper: -20°C til +50°C

Varebil med dobbelt førerhus

2 501 133
kr 2 660,001

Fleksibel skilleveggdeler Beskyttelsesskjerm, gjennomsiktig
Usikre tider krever fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi de nye beskyttelsesskjermene som er
spesialtilpasset Fords yrkesbiler. Artiklene er utformet for å hjelpe kundene våre til
fortsatt drift med tilfredsstillende krav til sosial avstand. I tillegg tilbys førere og passasjer
ekstra trygghet og beskyttelse  både til  arbeid og fritid.
Monteres mellom fører- og frontpassasjersetene.

• Fleksibel PVC
• Enkelt å holde rent
• Enkelt å montere, ta av og lagre
• Temperaturegenskaper: -20°C til +50°C

Varebil

2 501 131
kr 1 185,001

Fleksibel skilleveggdeler Beskyttelsesskjerm, gjennomsiktig
Usikre tider krever fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi de nye beskyttelsesskjermene som er
spesialtilpasset Fords yrkesbiler. Artiklene er utformet for å hjelpe kundene våre til
fortsatt drift med tilfredsstillende krav til sosial avstand. I tillegg tilbys førere og passasjer
ekstra trygghet og beskyttelse  både til  arbeid og fritid.
Monteres bak og mellom fører- og frontpassasjersetene, og mellom andre seterad

• Fleksibel PVC
• Enkelt å holde rent
• Enkelt å montere, ta av og lagre
• Temperaturegenskaper: -20°C til +50°C

Dobbelt chassis førerhus

2 502 567
kr 2 655,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Fleksibel skilleveggdeler Beskyttelsesskjerm, gjennomsiktig
Usikre tider krever fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi de nye beskyttelsesskjermene som er
spesialtilpasset Fords yrkesbiler. Artiklene er utformet for å hjelpe kundene våre til
fortsatt drift med tilfredsstillende krav til sosial avstand. I tillegg tilbys førere og passasjer
ekstra trygghet og beskyttelse  både til  arbeid og fritid.
Monteres mellom fører- og frontpassasjersetene.

• Fleksibel PVC
• Enkelt å holde rent
• Enkelt å montere, ta av og lagre
• Temperaturegenskaper: -20°C til +50°C

M2 Buss, Kombi M1 og Kombi Varebil M1

2 501 127
kr 1 405,001

Fleksibel skilleveggdeler Beskyttelsesvegg, gjennomsiktig
Usikre tider krever fleksible løsninger. Derfor tilbyr vi de nye beskyttelsesskjermene som er
spesialtilpasset Fords yrkesbiler. Artiklene er utformet for å hjelpe kundene våre til
fortsatt drift med tilfredsstillende krav til sosial avstand. I tillegg tilbys førere og passasjer
ekstra trygghet og beskyttelse  både til  arbeid og fritid.
Monteres bak og mellom fører- og frontpassasjersetene.

• Flesksibel PVC
• Enkelt å holde rent
• Enkelt å montere, ta av og lagre
• Temperaturegenskaper: -20°C til +50°C

M2 Buss, Kombi M1 og Kombi Varebil M1

2 501 129
kr 1 945,001

Gulvmatter, gummi foran, sort
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 2 stk, med Transit-logo og fester på fører- og passasjersiden. – Kun for kjøretøy
med enkelt passasjersete foran. Ekstra fester påkrevd for biler før modellår 07/2015.
Kontakt din Ford-forhandler for mer informasjon.

2 021 101
kr 610,001

Gulvmatter, gummi foran, sort
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 2 stk, med Transit-logo og fester på fører- og passasjersiden. – Kun for kjøretøy
med dobbelt passasjersete foran. Ekstra fester påkrevd for biler før modellår 07/2015.
Kontakt din Ford-forhandler for mer informasjon.

2 021 104
kr 610,001

Gulvmatter, gummi foran, sort
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 2 stk. med Transit-logo og fester på fører- og passasjersiden. – Kun for biler med
automatgir og dobbelt passasjersete foran. Ikke for 10 trinns AT.

2 113 383
kr 615,001

Gulvmatter, gummi foran, svart
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Konturformet, sett med 2 stk og fester på fører- og passasjersiden – Biler med 10-trinns
automatgirkasse

2 619 769
kr 615,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Gulvmatter, gummi foran, svart
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 2 stk. med Transit-logo og fester på fører- og passasjersiden – Kun for biler med
automatgir og enkelt passasjersete foran. Ikke for 10 trinns AT.

2 113 377
kr 615,001

Gulvmatter, standard teppe
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
sett med 2 formede matter med fester.

2 612 255
kr 930,001

Gulvmatter, standard teppe foran, sort
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
Sett med 2 stk med fester på fører- og passasjersiden – Kun for kjøretøy med automatgir
og dobbelt passasjersete foran

2 362 480
kr 675,001

Gulvmatter, standard teppe foran, sort
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
Sett med 2 stk med fester på fører- og passasjersiden – Kun for kjøretøy og dobbelt
passasjersete foran

2 362 483
kr 675,001

Gulvmatter, standard teppe sort, foran
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
Sett med 2 stk med fester på fører- og passasjersiden – Kun for kjøretøy og med enkelt
passasjersete foran

2 362 477
kr 675,001

Gulvmatter, standard teppe sort, foran
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
Sett med 2 stk med fester på fører- og passasjersiden – Kun for kjøretøy med automatgir
og enkelt passasjersete foran

2 362 469
kr 675,001

K&K* Overspenningsbeskyttelse
Blås i motstanden, ikke elektronikken med Ford-godkjent overspenningsvern.
Overvåker kontinuerlig spenningen i kjøretøyets elektroniske systemer og hindrer effektivt
spenningstopper som kan føre til systemsvikt i ABS, kollisjonsputer og alle typer
elektroniske enheter i kjøretøyet ditt. Beskytter også mot for høy slitasje på lyspærer samt
skader som resultat av starting med startkabler.

2 033 206
kr 105,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Setetrekk for 2x2 seter bak, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium svart setetrekk i kunstskinn, skreddersydd for perfekt passform og produsert til
høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv beskyttelse av det
originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling, støv, mat og drikke.

• Skreddersydd
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

for biler med 2x2 seter bak

2 593 122
kr 3 725,001

ACTIVline* Setetrekk for alle dobbeltseter, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart kunstskinn laget for bruk på alle dobbeltseter i alle
biler. Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje.
Effektiv beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje,
maling, støv, mat og drikke.

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

For biler med doble seter

2 578 781
kr 1 280,001

ACTIVline* Setetrekk for alle dobbeltseter, svart tekstil
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart tekstil laget for bruk på alle dobbeltseter i alle biler.
Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke.

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å holde rent med fuktig klut eller ved børsting
• Setets funksjonalitet forblir uendret
• Flammebestandig tekstil

2 578 787
kr 1 170,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Setetrekk for alle enkeltseter, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart kunstskinn laget for bruk på alle enkeltseter i alle biler.
Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke.

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

2 578 778
kr 995,001

ACTIVline* Setetrekk for alle enkeltseter, svart tekstil
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart tekstil laget for bruk på alle enkeltseter i alle biler.
Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke.

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å holde rent med fuktig klut eller ved børsting
• Setets funksjonalitet forblir uendret
• Flammebestandig tekstil

2 578 783
kr 655,001

HDD* Setetrekk for dobbelt passasjersete, svart
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Solid 210 denier nylonmateriale med 100% vann- og flammesikker PVC bakside og
fallskjermfiber for ekstra styrke og holdbarhet. Skreddersydd for perfekt passform og
produsert til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket, mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke. Enkelt å holde rent med fuktig klut eller børste. Ideelt til yrkesbruk.
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 120 mm x 120 mm x 305 mm. Vekt: 1,36 kg

2 326 822
kr 870,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Setetrekk for dobbelt passasjersete, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium svart setetrekk i kunstskinn, skreddersydd for perfekt passform og produsert til
høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv beskyttelse av det
originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling, støv, mat og drikke.

• Skreddersydd
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

2 578 759
kr 1 855,001

ACTIVline* Setetrekk for enkelt passasjersete, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium svart setetrekk i kunstskinn, skreddersydd for perfekt passform og produsert til
høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv beskyttelse av det
originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling, støv, mat og drikke.

• Skreddersydd
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

2 578 757
kr 1 625,001

HDD* Setetrekk for førersete, svart
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Solid 210 denier nylonmateriale med 100% vann- og flammesikker PVC bakside og
fallskjermfiber for ekstra styrke og holdbarhet. Skreddersydd for perfekt passform og
produsert til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket, mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke. Enkelt å holde rent med fuktig klut eller børste. Ideelt til yrkesbruk.
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Vekt: 0,936 kg

2 326 838
kr 560,001

ACTIVline* Setetrekk for førersete, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium svart setetrekk i kunstskinn, skreddersydd for perfekt passform og produsert til
høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv beskyttelse av det
originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling, støv, mat og drikke.

• Skreddersydd
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

2 578 755
kr 1 625,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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HDD* Setetrekk for passasjersete for 4 personer bak, svart
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Solid 210 denier nylonmateriale med 100% vann- og flammesikker PVC bakside og
fallskjermfiber for ekstra styrke og holdbarhet. Skreddersydd for perfekt passform og
produsert til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket, mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke. Enkelt å holde rent med fuktig klut eller børste. Ideelt til yrkesbruk.
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 223 mm x 120 mm x 375 mm. Vekt: 1,84 kg

2 326 852
kr 1 100,001

ACTIVline* Setetrekk for trippelsete i 2. seterad bak, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium svart setetrekk i kunstskinn, skreddersydd for perfekt passform og produsert til
høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasjestyrke. Effektiv beskyttelse av det
originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling, støv, mat og drikke.

• Skreddersydd
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

For kjøretøy med trippelsete i 2. seterad bak

2 578 761
kr 2 210,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SIKKERHET
BARNESIKKERHET

RRP

Britax Römer® Barnesete DUO plus ISOFIX
Gir optimal beskyttelse og komfort. De ulike barnesetene tilfredsstiller alle relevante
sikkerhetsstandarder og er tilgjengelige for barn i alle aldre, også med ISOFIX. Avtagbare
og vaskbare trekk.
For barn mellom 9–18 kg. 5-punkts beltesystem med sentral beltejustering, testet og
godkjent i henhold til ECE R 44/04 norm

1 448 154
kr 5 595,001

SIKKERHET
FORD ASSISTANCE

RRP

Life Safety Products* Bilrutevasker med håndtak som kan forlenges
Ford Assistance-tilbehør er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene i nødstilfeller. Nødhammeren tilfredsstiller de siste europeiske lovkravene.
Denne bilrutevaskeren av aluminium fjerner is, snø, vann og smuss.

• Det teleskopiske håndtaket kan forlenges fra 35 til 130 cm og sørger for at du kommer til
overalt.
• 360° dreibart hode
• 3 blader for skraping av is
• Gummiblad for snø og vann
• Avtakbar svamp for å fjerne smuss

2 471 674
kr 180,001

Førstehjelpssett
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
231 x 152 x 83 mm, inkludert varseltrekant og refleksvest. I samsvar med nyeste DIN 13164-
2014, E27R og EN ISO 20471 standarder

2 431 452
kr 390,001

Kalff* Førstehjelpssett i rød nylonbag, Nano
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
En av de mest plassbesparende førstehjelpsløsningene på markedet på grunn av svært
liten størrelse. Myk pose med glidelås og innvendig lomme med 4 rom. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktisk og viktig informasjon.

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Dimensjoner: 210 x 110 x 70 mm
• Innholdsliste på 7 språk: Engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk

2 646 575
kr 110,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Førstehjelpssett i svart plastboks
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
Kompakt førstehjelpssett i en hard plastboks.

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Dimensjoner: 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
kr 140,001

Kalff* Førstehjelpssett Nano, rød
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
En av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Myk pose med glidelås og innvendig lomme med 4 rom. Inneholder førstehjelpsbrosjyre
med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk,
nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 210 x 110 x 70 mm, innhold ifølge nyeste DIN-
standarder

2 332 715
kr 80,001

Førstehjelpssett sikkerhetspakke, blå
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
250x135x65 mm, i henhold til de siste DIN-standarder (DIN 13164)

2 311 396
kr 160,001

Nødhammer
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Nødhammeren tilfredsstiller europeiske
lovkrav.
Inkl. brakett, sørger for trygg og sikker montering, med selvlysende knapp for å finne den
raskt i bilens interiør

1 761 591
kr 235,001

Life Safety Products* Nødhammer automatisk
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Nødhammeren tilfredsstiller europeiske
lovkrav.
Automatisk nødhammer, med brakett for sikker og trygg festing. Knuser glass øyeblikkelig.
Håndtaket inkluderer en setebeltekutter med grått sklisikkert grep.

• Keramisk hammerhode
• Direkte automatisk opplasting

2 471 504
kr 185,001

Kalff* Refleksvest gul
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper som synes godt

1 871 128
kr 35,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Refleksvest gul
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper som synes godt. Flatpakket, kan
oppbevares under gulvmattene og festes med tape.

2 471 506
kr 75,001

Kalff* Refleksvest orange
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper for god synlighet

1 882 039
kr 35,001

Kalff* Sikkerhetspakke i rød nylonbag, Nano “Trio”
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose som i tillegg er utstyrt med en nano varseltrekant og
godt synlig refleksvest. En av de mest plassbesparende førstehjelpsløsningene på
markedet på grunn av svært liten størrelse. Med borrelåsfester på baksiden for sikker
montering og med to rom for separat oppbevaring av varseltrekanten. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktisk og viktig informasjon.

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Varseltrekanten samsvarer med de nyeste europeiske ECE27R-standardene
• Refleksvesten samsvarer med de nyeste  EN ISO 20471-standardene
• Dimensjoner: 225 x 190 x 65 mm
• Innholdsliste på 7 språk:  Engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk

2 646 610
kr 255,001

Kalff* Sikkerhetspakke i rød nylonbag, standard “Duo”
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose som i tillegg er utstyrt med smal varseltrekant. Med
borrelåsfester på baksiden for sikker montering og steril innvendig lomme. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktiske og viktige merknader.

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Varseltrekanten samsvarer med de nyeste europeiske ECE27R-standardene
• Dimensjoner: 440 x 120 x 60 mm

2 646 608
kr 210,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Sikkerhetspakke i rød nylonbag, standard “Trio”
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose som i tillegg er utstyrt med smal varseltrekant og godt
synlig gul refleksvest. Med borrelåsfester på baksiden for sikker montering. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktisk og viktig informasjon.

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Varseltrekanten samsvarer med de nyeste europeiske ECE27R-standardene
• Refleksvesten samsvarer med de nyeste  EN ISO 20471-standardene
• Dimensjoner: 440 x 135 x 60 mm
• Innholdsliste på 7 språk:  Engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk

2 646 612
kr 220,001

Sikkerhetspakke myk veske, blå
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
440 x 100 x 90 mm, Inkl. varseltrekant, refleksvest, et par hansker og førstehjelpssett som
tilfredsstiller DIN-standarder.

2 311 429
kr 320,001

Kalff* Sikkerhetspakke Nano "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med gul refleksvest og varseltrekant. En
av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Med borrelås-striper på baksiden for montering og system med to rom for separat
oppbevaring av varseltrekant. Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige
notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk. 225 x 190 x 65 mm, innhold ifølge nyeste DIN-standarder, ECE R27 og EN ISO
20471

2 332 709
kr 190,001

Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Duo"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med varseltrekant. Med borrelås-striper
på baksiden for sikker montering og steril innvendig lomme. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. 440 x 120 x 60 mm, innhold ifølge
nyeste DIN-standard 13164

2 332 723
kr 150,001

Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med oransje refleksvest og
plassbesparende varseltrekant. Med borrelås-striper på baksiden for sikker montering.
Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt
på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 440 x 135 x 60 mm,
innhold ifølge nyeste DIN-standard 13164, E11 27R-033011 og EN ISO 20471

2 332 721
kr 190,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Varseltrekant i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.

1 460 220
kr 80,001

Kalff* Varseltrekant Nano, i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En av de mest plassbesparende varseltrekantene på markedet på grunn av svært liten
størrelse. Kommer i en hard boks, sørger for rask, enkel og stabil plassering på veien. 220 x
65 x 50 mm, designet i samsvar med EU-krav

2 332 717
kr 95,001

SIKKERHET
SIKKERHETSPRODUKTER

RRP

Bosch®* Ryggevarsler
Rygg på en enda tryggere måte med vår ryggevarsler som varsler fotgjengere med et
lydsignal.
Sender av sikkerhetsmessige årsaker ut et lydsignal når bilen rygger

1 713 304
kr 885,002

Brigade®* Ryggevarsler white sound BBS-87
Rygg på en enda tryggere måte med vår ryggevarsler som varsler fotgjengere med et
lydsignal.
Middels kraftig, standard ryggesignalalarm med hørbar advarsel til personer i det farlige
området rundt et kjøretøy som rygger. Ved å sende ut bbs-tek® White Sound® er alarmen
mildere for øret og lyden er begrenset til fareområdet.

• 87 desibel
• bbs-tek® multi-frekvens ryggealarmer bruker et bredt spekter av White Sound®-
frekvenser, dette gjør det mulig for lytteren å umiddelbart finne lydretningen
• White Sound® er 5 desibel roligere enn en vanlig pipealarm med samme varslingseffekt
• White Sound® forsvinner raskt og eliminerer støyplager
• Temperaturrekkevidde: -40 to +85°C
• Dimensjoner: 105 x 65 x 32 mm (b x h x d)
• CE-merket
• Livstidsgaranti
• IP67 vanntett
• 12/24 volt

2 583 084
kr 500,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Brigade®* Ryggevarsler white sound BBS-97
Rygg på en enda tryggere måte med vår ryggevarsler som varsler fotgjengere med et
lydsignal.
Middels kraftig, standard ryggesignalalarm med hørbar advarsel til personer i det farlige
området rundt et kjøretøy som rygger. Ved å sende ut bbs-tek® White Sound® er alarmen
mildere for øret og lyden er begrenset til fareområdet.

• 97 desibel
• bbs-tek® multi-frekvens ryggealarmer bruker et bredt spekter av White Sound®-
frekvenser, dette gjør det mulig for lytteren å umiddelbart finne lydretningen
• White Sound® er 5 desibel roligere enn en vanlig pipealarm med samme varslingseffekt
• White Sound® forsvinner raskt og eliminerer støyplager
• Temperaturrekkevidde: -40 to +85°C
• Dimensjoner: 105 x 65 x 32 mm (b x h x d)
• CE-merket
• Livstidsgaranti
• IP67 vanntett
• 12/24 volt

2 583 087
kr 755,002

Brigade®* Ryggevarsler white sound SA-BBS-97
Rygg på en enda tryggere måte med vår ryggevarsler som varsler fotgjengere med et
lydsignal.
Middels kraftig, premium ryggesignalalarm med hørbar advarsel til personer i det farlige
området rundt et kjøretøy som rygger. Ved å sende ut bbs-tek® White Sound® er alarmen
mildere for øret og lyden er begrenset til fareområdet.

• Selvjusterende 77-97 desibel (alarmen justeres kontinuerlig til 5-10 dB over
omgivelsene)
• bbs-tek® multi-frekvens ryggealarmer bruker et bredt spekter av White Sound®-
frekvenser, dette gjør det mulig for lytteren å umiddelbart finne lydretningen
• White Sound® er 5 desibel roligere enn en vanlig pipealarm med samme varslingseffekt
• White Sound® forsvinner raskt og eliminerer støyplager
• Temperaturrekkevidde: -40 to +85°C
• Dimensjoner: 127 x 76 x 65 mm (b x h x d)
• CE-merket
• Livstidsgaranti
• IP68 vanntett
• 12/24 volt

2 583 089
kr 1 255,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KOMFORT-PRODUKTER

RRP

Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Kompakt, diskret GPS/GALILEO-klargjort kamera med 2.0” LCD-display og ekstra bred
synsvinkel for montering på frontruten. Registrerer og lagrer automatisk opptak hvis et
uhell oppstår. Starter avspilling automatisk når den plugges inn i en
strømforsyningskontakt. Settet inkluderer magnetfeste, dobbel USB strømadapter for
sigarettenner, 4 m og 1,5 m USB-kabler og brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på
følgende: Garmin® vilkår og betingelser og driftsbegrensninger for
føreroppmerksomhetsfunksjoner gjelder. Sjekk Garmin® nettside for ytterligere
informasjon

• Ekstra-bred 180-graders sikt med et 3,7 MP kamera
• Gjør video i enten 1440p (2560 x 1400 oppløsning), 1080p (1920 x 1080 oppløsning),
eller 720p (1280 x 720 oppløsning)
• Integrert G-sensor sørger for automatisk registrering av uhellet og lagrer videoopptak av
uhell og sammenstøt
• GPS registrerer lokalisering, retning, hastighet, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor
og når uhellet skjedde.
• Innebygget Wi-Fi og Bluetooth for trådløs videosynkronisering
• Talekommandoer lar deg starte/stoppe audio-opptak, ta et stillbilde eller starte/stoppe
Travelapse™ videoopptak (fortetter timevis med kjøring til få minutters høydepunkter)
• HDR-funksjonen sørger for bedre detaljer under forhold med mye lys og lavt lys
• Registrerer kjøringen din i en kontinuerlig sløyfe med microSDHC™ kortet (selges
separat). For mer minne, tilføy et større kort fra 8GB opptil 512 GB (klasse 10 påkrevd)
• Spill av opptakene rett på displayet, se på det senere på din computer eller bruk gratis
Drive™ App på din smarttelefon.
• Inkluderer føreroppmerksomhetsfunksjoner som foroverrettet kollisjonsvarsling og
filskiftevarsling.
• AutoSync-funksjon lar opp til 4 Garmin dashkameraer koples trådløst foran, bak og på
sidene for fullstendig 360° dekning, hvis du lagrer en video på en, vil de andre også lagre,
med Garmin Drive™ App på din smarttelefon kan du skape en bilde-i-bilde-video fra to
perspektiver på samme tid.
• Innebygget varsel om rødt lys og fotobokser når rødt lys eller fotobokser er i nærheten og
når bilen din stanser, f eks i veikryss eller i trafikken.
• “Kjør”-varsel informerer deg om når trafikken foran bilen beveger seg igjen.
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Starter automatisk opptak hvis og når bevegelse registreres (Garmin®
parkeringsmoduskabel påkrevd).
• Dimensjoner: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vekt: 61 gram
• Virker i temperaturområdet -20° C til +55°C.
• Innebygget batteri

2 489 135
kr 2 665,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Dashboardkamera Med full HD-oppløsning
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Skreddersydd, originalt FORD dashboardkamera for sømløs integrering i bilen din. Passer
perfekt i området ved bakspeilet uten å forstyrre førerens sikt forover og bakover. Dine
favorittøyeblikk og minner lagres trygt og er til din disposisjon når som helst og hvor som
helst. Data lagres automatisk på SD-kortet i tilfelle uhell, inkludert beskyttelse mot
parkeringsdumper. Vidvinkelkameraet fanger opp nær sagt alt som skjer rundt bilen. Gir
også geografiske data, d.v.s. koordinater og hastighet. Kamerafunksjoner og lagret data
kan enkelt kontrolleres via din mobile enhet takket være dens Wi-Fi-kompatibilitet og
egen smartelefon-app. Enkel kontroll av FORD DashCam garanteres via APPlink og SYNC
3-skjerm og/eller talestyring. Hovedegenskaper: 139° vidvinklet kamera med full HD-
oppløsning under alle lysforhold, GPS-mottaker og G-kraft-sensor. Inkluderer 16 GB SD-
kort og monteringsutstyr

•
•
•
•
•
•

2 697 153
kr 3 690,001

Eberspächer* Fjernbetjening for parkeringsvarmer Enkel fjernbetjent start
Få høyere komfort ved å oppgradere den drivstoffdrevne varmeren i din Ford med en
fjernkontroll.<br>
Ettermontert fjernkontroll for biler med fabrikkmontert parkeringsvarmer Hydronic II eller
Hydronic S3, med komfortabel betjening via på/av-bryter med fjernbetjent rekkevidde på
opp til 1000 m.

• Umiddelbar oppvarming
• Festes enkelt til alle nøkkelringer
• Tilbakemelding av dataoverføring via LED
• Enkelt å bruke med kun 2 knapper

2 582 966
kr 5 700,002

ClimAir®* Insektskjerm for sidevinduer
La den friske luften strømme inn i kupeen, men hold myggen og de irriterende fluene ute.
Insektsskjermen kan monteres på få sekunder og gir uforstyrret hvile når dere står parkert.
Førere må overholde pålagte hvileperioder og er ofte parkert i flere timer på steder som
egentlig ikke egner seg for avslappet hvile. Ved å åpne sidevinduene for å slippe inn frisk
luft, slippes også mygg, fluer, møll og andre insekter inn, spesielt om natten når de
tiltrekkes av den innvendige belysningen. Insektsbeskyttende skjerm kan raskt og enkelt
monteres på sidevinduene slik at frisk luft kan sirkulere samtidig som irriterende insekter
holdes ute. Om dagen kan insektskjermene kan også fungere som skygge mot solen og i
motsetning til andre solskjermen, kan vinduet åpnes mer etter monteringen.

• Passer på fører- og passasjersiden
• Modellspesifikk for presis montering
• Laget av innrammet fin, svart polyesternetting
• Finmasket netting som insektene ikke trenger gjennom
• Slipper frisk luft inn, holder insektene ute
• Foldes sammen i oppbevaringsposen som et pop-up-telt
• Ideelt ved camping
• Kun for bruk når bilen er parkert (ikke for bruk under kjøring)

2 647 752
kr 880,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Intelligent bakrutespeil med display
Det er utfordrende å kjøre og rygge med din Transit når lasten bak skygger for sikten, men
det blir enklere med det digitale innvendige bakrutespeilet - da har du alltid klar og
uhindret panoramasikt bakover.
Det intelligente bakrutespeilet med display er et smart system som holder oversikt
bakover med et bakoverrettet kamera som gjør videoopptak og strømmer det inn i LSD-
displayet som er integrert i speilet.

• Visningsmodus gir føreren bedre panoramasikt bak bilen
• Kamerasikten hindres ikke av passasjerer, hodestøtter, lukket lasteromsvegg, bagasje
eller last
• Økt kjøresikkerhet da visningsmodus dobler siktfeltet
• Speilmodus er en backupløsning dersom kamera eller display settes ut av funksjon
grunnet smuss eller is
• Speilmodus lar føreren se blant annet bilens interiør, bakseter og passasjerer
• Automatisk kontroll av lysstyrke for dag/natt

For biler med lastedører bak med vinduer, med regnsensor

2 480 115
kr 9 315,001

Intelligent bakrutespeil med display
Det er utfordrende å kjøre og rygge med din Transit når lasten bak skygger for sikten, men
det blir enklere med det digitale innvendige bakrutespeilet - da har du alltid klar og
uhindret panoramasikt bakover.
Bakrutespeil med display er et smart system som gir bedre sikt bakover ved å benytte et
bakoverrettet digitalt kamera som gjør videoopptak og strømmer det til LCD-displayet
som er integrert i speilet.

•
•
•
•
•
•

For kjøretøy med lastedører bak uten vinduer

2 480 126
kr 9 315,001

Kleshenger Med holder, matt svart
Hotellstrykejernet er ikke lenger nødvendig - ta bare i bruk denne jakkehengeren i matt
svart utførelse og transporter klærne dine i perfekt tilstand uansett hvor du skal!
Praktisk og mobilt tilbehør for bekvem transport av klærne dine når du er på farten. Fest
holderen til hodestøtten i bilen og ta med deg den avtakbare kleshengeren sammen med
klærne dine dit du skal. Kan brukes som ordinær kleshenger i et hvilket som helst klesskap
og er klar for din neste tur. Maks. last: 3 kg. Merk: montering av holderen er kun mulig på
hodestøttene foran. Må ikke brukes sammen med aktive hodestøtter

2 448 529
kr 535,001

Navco* LED interiørbelysning for lasterommet
LED interiørbelysning er praktisk og enkel og montere, samt svært energieffektivt og
kraftig!
Kraftig lysenhet for lasterommet med 36 hvite LED-lamper. Lysenheten har en dimensjon
på 446x18x23 mm, diameter på 5 mm for hver lampe, inkludert festesett

1 841 959
kr 670,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Parkeringsensorer bak, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Oppdager alle hindringer og varsler med lydsignaler som kommer stadig raskere etter
hvert som bilen nærmer seg en hindring. Fungerer også på biler med tilhengerfeste eller
utvendig festet reservehjul. Kan kombineres med fremre Vodafone parkeringssensorer på
forskjellige modeller. Pakken inneholder flate eller vinklede sensorer som gjør at
monteringen kan tilpasses formen på støtfangeren. Sensorene kan også lakkeres i samme
farge som bilen. Tilleggsdeler til montering. Kontakt en Ford-forhandler for mer
informasjon. – Ikke chassis cab

2 225 442
kr 2 175,002

Xvision (SCC)* Parkeringsensorer bak, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Pålitelig varsling av alle hindringer, lydsignal med stadig raskere piping og
sammenhengende tone nært opptil hindring. Også for kjøretøy med tilhengerfeste eller
utvendig reservehjul. Kan kombineres med Xvision avstandskontroll for parkering foran på
visse modeller. Flate eller skråstilte sensorer inkludert i pakken muliggjør montering i
henhold til støtfangerens fasong. Sensorene kan også lakkeres i bilens farge. Kontakt din
Ford-forhandler for nærmere opplysninger. – Gjelder ikke chassis cab

1 935 220
kr 2 455,002

Xvision (SCC)* Parkeringsensorer bak, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Pålitelig varsling av alle hindringer, lydsignal med stadig raskere piping og
sammenhengende tone nært opptil hindring. Også for kjøretøy med tilhengerfeste eller
utvendig reservehjul. Kan kombineres med Xvision avstandskontroll for parkering foran på
visse modeller. Flate  sensorer inkludert i pakken muliggjør montering i henhold til
støtfangerens fasong. Merk: Sensorene kan ikke lakkeres i bilens farge. Kontakt din Ford-
forhandler for nærmere opplysninger. – Kun for chassis cab

1 876 560
kr 2 670,002

Xvision (SCC)* Parkeringsensorer foran, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Varsler hindringer med lydsignal med stadig raskere piping og sammenhengende tone
nær hindring. Flate eller skråstilte sensorer inkludert i pakken gjør det mulig å montere i
henhold til støtfangerens fasong. Sensorene kan også lakkeres i bilens farge. Kontakt din
Ford-forhandler for nærmere opplysninger.

1 935 219
kr 2 240,002

Vodafone* Parkeringsensorer foran, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Oppdager hindringer og varsler med lydsignaler som kommer stadig raskere etter hvert
som bilen nærmer seg en hindring. Pakken inneholder flate eller vinklede sensorer som
gjør at monteringen kan tilpasses formen på støtfangeren. Sensorene kan også lakkeres i
samme farge som bilen. Kontakt en Ford-forhandler for mer informasjon.

2 225 436
kr 2 300,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Sovepute Svart PVC-materiale med sølvfargede detaljer
Skjem bort passasjerene din og gi dem behagelige drømmer når de reiser i et sete med
sovepute.

Soveputen festes til hvilken som helst justerbar nakkestøtte og fungerer som en sidepute,
den gir støtte til hode og nakke for passasjerer som hviler eller sover og gjør lange reiser
mer komfortable. Man unngår at hodet bøyes ned og til siden og lar passasjerene våkne
uthvilt uten smerter i skulder og nakke.

• Enkel montering, det klemmes fast til nakkestøttestengene
• Komfortabel sidestøtte med skumputer
• Sidestøtteputene er fullt justerbare for passasjerer av alle høyder
• 360° justering gjør at putene kan lagres i oppreist stilling når de ikke er i bruk
• Dimensjoner: 260 x 193 x 98 mm (l x b x h)
• Vekt: 850 g

Passasjerseter med justerbar nakkestøtte

2 520 207
kr 425,001

ClimAir®* Vindavviser sidevindu for sidevinduer foran, sort
Reduserer turbulens og vindstøy, gjør det mulig å nyte kjøreturen med vinduene nede, selv
ved lett regn. Vindavviserne er perfekt utformet til din Ford.
Sett med 2 stk., for bedre ventilasjon samt beskyttelse mot snø og regn. 3 mm støpt
akrylglass. Forsikre deg om at vindavviseren (i speilområdet) sitter på vinduslisten
(skinnen) og ikke sklir inn i vindussporet.

1 856 561
kr 730,002

ClimAir®* Vindavviser sidevindu for vinduene i fordørene, gjennomsiktig
Reduserer turbulens og vindstøy, gjør det mulig å nyte kjøreturen med vinduene nede, selv
ved lett regn. Vindavviserne er perfekt utformet til din Ford.
Sett med 2 stk., for bedre ventilasjon samt beskyttelse mot snø og regn. 3 mm støpt
akrylglass. Forsikre deg om at vindavviseren (i speilområdet) sitter på vinduslisten
(skinnen) og ikke sklir inn i vindussporet.

2 104 599
kr 730,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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MULTIMEDIA
LYDANLEGG

RRP

Pioneer* Audiosystem MVH-S220DAB
Nyt krystallklar lyd når du er på veien med vårt utvalg av kraftige lydanlegg. Alle
bilstereoanlegg leverer avansert teknologi som USB-tilkopling, MP3-filer og kompatibilitet
med iPhone®/Android telefoner.
Digital radiomottaker uten CD-spiller. Støtter den avanserte fjernkontroll-appen (Pioneer
ARC), som forvandler din smarttelefon til en kraftig fjernkontroll med berøringsskjerm. De
viktigste funksjonene inkluderer krystallklar DAB+ digitalradio med RDS, trafikkmeldinger
og beste stasjonsminne, 5-bånds grafisk equalizer og Spotify via USB-
smarttelefontilkobling.

• Bredvinklet VA hvitt LCD-display med rød knapp for belysning
• DAB+ digitalradio med egne, praktiske knapper for forhåndsinnstillinger
• Godkjent tick-merke for digitalradio
• 5-bånds grafisk equalizer
• Maksimum effekt: MOSFET 50W x 4
• Installasjonstype: 1-DIN
• USB-inngang for å koble din smartelefon til lading eller spille musikk
• MP3, WMA, AAC, WAV avspilling
• Laget for iPhone/iPod, kompatibel med Android
• Spotify® tilgjengelig via din tilkoblede smarttelefon
• Avansert fjernkontroll-app (Pioneer ARC)
• Mechafree, ingen CD, designet for moderne digitale musikkformater
• Menyspråk: Engelsk/tyrkisk/russisk
• Avtakbart sikkerhetspanel foran med beskyttelsesdeksel
• RCA pre-outs: 2 (foran, bak eller subwoofer)
• Aux-in: foran
• Kablet fjernkontroll klar
• Krever DAB-antenne

2 539 437
kr 1 315,002

Pioneer* DAB+ digitalradioadapter SDA-11DAB, med Bluetooth
La deg rive med av krystallklar lyd fra DAB-radioen med denne DAB+ adapteren som er
enkel å montere.
Praktisk tillegg av DAB+ digitalradio og Bluetooth til lydanlegget i bilen din. Stand-alone
radio gir krystallklart, digitalt radiomottak kombinert med en brukervennlig og enkel meny
og egne forhåndsinnstillingsknapper. Enkel å montere på dashbordet eller frontruten med
alt nødvendig monteringstilbehør inkludert. Virker sammen med din eksisterende,
fabrikkmonterte radio, uansett om den er trådløs eller kablet. Den innebygde Bluetooth-
funksjonen lar deg ringe og motta telefonsamtaler på en komfortabel og trygg måte.
Hovedegenskaper: handsfree samtaler og musikkstrømming via Bluetooth, innebygget
mikrofon og høyttaler (kan koples til Line-Out-kontakt for avspilling gjennom bilens
høyttalersystem), trafikkmeldinger, auto/manuell frekvenssøk, DAB abc-søkefunksjon, 6,1
cm TFT-display med 5 valgbare farger (hvit, rød, gul, grønn eller blå), tidsur for lys, kontroll
av lysstyrke og skrollefunksjon for tekst. Koplinger: aux-inn og line-out. Menyspråk:
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, nederlandsk, tyrkisk, dansk, norsk. Inkludert DAB+ aktiv
antenne på frontruten, dobbel USB strømadapter, Micro-USB strømledning, 3,5 mm
(AUX) audiokabel, holder montert på frontruten, holder montert på dashbordet,
monteringsverktøy og sikkerhetsstropp

2 427 199
kr 1 955,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Connects2®* Digital radio-oppgradering
Bli digital og opplev en helt ny verden av DAB radioprogrammer ved å oppgradere din
originale Ford bilstereo. Gled deg over førsteklasses lydkvalitet og klare mottaksforhold
hele veien!
Integreres fullstendig med bilens stereoanlegg og muliggjør mottak av digitale
radiosendinger (DAB). Enkel plug-and-play-montering, bruker fabrikkmontert
radiodisplay og rattmonterte betjeningsknapper. Lagrer dine favoritt radiostasjoner og
viser radiotekst, informasjon om artist og musikk som spilles. Ikke for kjøretøy med
solbeskyttet frontrute, SYNC med AppLink og SYNC 2

2 096 073
kr 2 210,002

Axion* Digital radio-oppgradering for RDS-FM radioer med AF-funksjon
Bli digital og opplev en helt ny verden av DAB radioprogrammer ved å oppgradere din
originale Ford bilstereo. Gled deg over førsteklasses lydkvalitet og klare mottaksforhold
hele veien!
Gled deg over et bredt utvalg av digitale radiostasjoner og lyd av CD-kvalitet med denne
DAB+ ettermonterte løsningen til bruk i en rekke bilmodeller. 12 forhåndsinnstilte
radiostasjoner med hurtigsøk, grafisk visning og informasjonsskjerm viser plateomslag,
sangtitler, artistnavn, nyheter, sportsresultater etc. Trafikk- og reiseinformasjon via TPEG
som viser deg drivstoffpriser, bensinstasjoner og trafikk, pause og tilbakespoling av
radiosendinger, aux-kontakt for eksterne audiokilder. Settet inkluderer DAB+-modulen,
antenne, fjernkontroll og alle nødvendige ledninger, samt brukerveiledning og
monteringsguide.

2 146 136
kr 1 975,002

Pioneer* Høyttaler TS-170 Ci
Hvordan foretrekker du musikken din? Høy, klar og tydelig? Da har vi det du er på jakt
etter. Serien med førsteklasses Pioneer+-høyttalere foran og bak lover en lydopplevelse
av høy klasse og med kraftig bass - og de passer perfekt i din Ford.
6,7" (17 cm) toveis høyttalersystem, 170 W maks. – Kun egnet for montering i fordør,
krever adapterfeste for høyttaler.

1 595 410
kr 730,002

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfullt aktivt subwoofersystem med innbygd MOSFET 150 W forsterker.
Det kan også monteres under setet på grunn av sin flate utforming. Den unike
horisontal/vertikal-transformasjonsteknologien (HVT) produserer vertikale vibrasjoner via
horisontal drivkraft, og dette gir en klar og bred basslyd. Spesifikasjoner: 150 W maks.
utgangseffekt, 50 W nominell inngangseffekt. Størrelse: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x
h x d)

2 409 070
kr 2 885,002

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfull aktiv subwoofer som også kan monteres under setet på grunn av
dens svært flate utforming. Innbygde funksjoner: 160 W maks. forsterker og digital
basskontroll for dype eller dynamiske bassmodier. 20 cm aluminium basshøyttaler, 50 W
nominal inngangseffekt. Enkel montering. Mål: 280 x 70 x 200 mm, vekt: 3,5 kg. Ikke i
kombinasjon med elektrisk setejustering ved montering under sete. Subwoofer-høyttaler
kan settes inn i alle kjøretøy via en cinch-plugg eller en høyttalerkabel. Det kan bli
nødvendig med en ekstra universell høyttalerkabel i enkelte tilfeller (omtrent 0,5 m)

2 302 684
kr 2 505,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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MULTIMEDIA
NAVIGASJON

RRP

Kartoppdatering  2021 for SYNC 2-systemer
Oppgrader din SatNav-programvare med nyeste kartoppdatering.
Den nye versjonen (F10) sørger for optimalisert og enda mer bekvem ruteveiledning og
utvidede funksjoner, blant annet for å unngå trafikk og et større utvalg av steder av
interesse (POI-er). Innhold: oppdateringer om nærmeste Ford-forhandler eller Ford
Servicepartner, navigasjonskart som dekker 40 europeiske land, mer presis antatt
ankomsttid (ETA), nye bolig- og industriområder, utvidet veinettverk med nye gater,
oppdaterte motorveikryss og avkjørsler, pluss ekstra steder av interesse (POI-er),
inkludert ATM-er (minibank), bensinstasjoner, restauranter, forretninger og hoteller.
Levert på SD-kort – fra 01/2016 til 09/2016

2 527 021
kr 3 080,001

TomTom* Kartoppdatering  For Ford MFD navigasjonssystem
Oppgrader din SatNav-programvare med nyeste kartoppdatering.
Inneholder kartoppdatering for Russland, Bulgaria og Romania samt større veier i Øst-
Europa - 2019 – opptil 12/2015

2 608 622
kr 1 335,001

TomTom* Kartoppdatering  For Ford MFD navigasjonssystem
Oppgrader din SatNav-programvare med nyeste kartoppdatering.
Inneholder kartoppdatering for Europa og Tyrkia pluss større veier i Sørøst-Europa 2019 –
opptil 12/2015

2 608 624
kr 1 225,001

MULTIMEDIA
ANNET TILBEHØR TIL MULTIMEDIA

RRP

Dension* Dockingstasjon for smarttelefoner
Festes med sugekopp på frontruten eller på dashbordet (ikke kompatibel med A-
stolpeholder), for handsfree-samtaler, musikkstreaming, inkludert ladefunksjon.
Flerfunksjonell lydoverføring, festes på frontruten eller dashbordet, avansert lydkvalitet
via din Fords lydanlegg, med innebygget mikrofon, AUX og FM audiouttak. Med
ladefunksjoner for mobiltelefon via sigarettenneren, inkludert AUX audiokabel.
Kompatibel med større smarttelefoner, f.eks. Samsung Galaxy S4 eller Sony Xperia Z.
iPhone 5 krever adapter (til Micro-USB)

1 831 835
kr 1 075,001

ACV* INBAY Qi lademottaker for IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for modeller som ikke er Qi-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes sammen
med INBAY universell lader for koppholder eller alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 015
kr 205,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med Micro-USB 2.0 kontakt, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 017
kr 170,001

ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med USB 3.1 type C-kopling, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi-kompatible trådløse lade-
enheter

2 344 019
kr 170,001

ACV* INBAY universell ladekopp  For Qi-kompatible smarttelefoner, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. Det er ikke nødvendig å plugge inn og ut hver gang: bare plasser
enheten i den trådløse ladekoppen og den vil umiddelbart lade den kompatible enheten.
Elegant, trådløs ladeløsning som passer perfekt i alle koppholdere i bilen din. Maks.
smarttelefonbredde: 70 mm komplett sett inkludert 1 m kabel, ekstern
spenningsomformer, tilkoplingskabel med sikringsholder og 6,3 mm koplinger, 2 x
grenkoplinger 2.5 mm², 2 x grenkoplinger 1.5 mm², 3 par klemmer for optimal festing av
smarttelefoner og klebetape. Qi-sertifisert

2 344 025
kr 585,001

iPhone®/iPod® adapterledning for AUX eller USB
Hygg deg med favorittmusikken din fra din iPhone® eller iPod® via bilens audio eller
navigasjonssystem.
Kobler din audio-enhet til bilens audio- eller navigasjonssystem

1 529 487
kr 615,001

Bury* POWERMOUNT System
Med sitt estetiske og funksjonelle design har POWERMOUNT-systemet ingen
begrensninger, og du kan plasserer mobiltelefonen din der det er mest komfortabelt for
deg.
Original smarttelefonholder av høy kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel eller alternativt en A-stolpe-holder. Enkelt, universelt ladesystem for
smarttelefon, består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og USB-ladestasjon.
Fleksibelt 4-veis-system sørger for optimal plassering av enheten i holderarmen. Passer
sømløst overalt i interiøret på din Ford grunnet dens moderne design, kvalitetsmaterialer
og fleksible plasseringsmuligheter. Monteringsalternativet via klebetape gjør systemet
fleksibelt og kan fjernes uten å etterlate spor. Permanent montering med skruer er også
mulig. USB til lydadapter for lading av iPhones® (fra iPhone® 5 og høyere) og Micro USB
for alle andre enheter er separat tilgjengelig som tilbehør. Godkjenninger: CE,
BIN/RECYCLING og RoHS

2 279 204
kr 970,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* POWERMOUNT System POWERCHARGE QI
Med sitt estetiske og funksjonelle design har POWERMOUNT-systemet ingen
begrensninger, og du kan plasserer mobiltelefonen din der det er mest komfortabelt for
deg.
OEM smarttelefonholder av førsteklasses kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel, alternativt en A-stolpeholder. Universelt ladesystem for smarttelefon er
enkelt å bruke og består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og trådløs Qi induktiv
lader for Qi-kompatible smarttelefoner. Også med 1 USB-C type plugg for kabeltilkoplet
lading som kan brukes for andre kompatible telefoner som ikke er Qi. Med LED-indikator
for ladestatus. Svært fleksibelt fireakset system sørger for optimal plassering av
tilbehørsenheten i holderarmen. Passer perfekt hvor som helst innvendig i din Ford på
grunn av moderne design, kvalitetsmaterialer og flere plasseringsmuligheter. Montering
med klebetape gjør at systemet kan flyttes og fjernes uten å etterlate seg merker eller
rester. Permanent montering med skruer er også mulig. USB til lys-adapter for lading av
iPhones® (fra iPhone® 5 og nyere) og Micro USB for alle andre enheter er separat
tilgjengelig som tilbehør. Maks. telefonstørrelse: høyde: universell, bredde: 60 mm – 90
mm, dybde: 6 mm – 10 mm. Spenning: 10V – 16V, maks strømforbruk: 2A. Induktiv
ladeytelse: 5W, ladespenning via USB: 5V, ladestrøm via USB: 3A. Temperaturrekkevidde:
-20°C til +70°C. Godkjenninger: CE, BIN/RECYCLING og RoHS

2 332 681
kr 1 345,001

ACV* Q1 bordmodell ladestasjon hvit
USB-drevet induktiv Qi bord-ladestasjon i svart eller hvit utførelse for bruk hjemme eller
på kontoret.
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

2 102 313
kr 335,001

ACV* Q1 bordmodell ladestasjon svart
USB-drevet induktiv Qi bord-ladestasjon i svart eller hvit utførelse for bruk hjemme eller
på kontoret.
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

2 102 315
kr 330,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, svart
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 321
kr 295,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 319
kr 305,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6//6/7, svart
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 842
kr 245,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 317
kr 310,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, gull
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 840
kr 245,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, rosegull
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 838
kr 245,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 836
kr 245,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6+/7+, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 844
kr 245,001

ACV* Qi lademottaker for IPhones®
Oppgraderer utvalgte smarttelefoner til trådløs lading.
Gjør det mulig med trådløs lading for modeler som ikke er Q1-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonetuiet og beskyttelsesdekselet.

2 102 323
kr 200,001

Bury* USB Adapter USB-type C til Apple® lyskontakt
USB-adapter for bruk med Bury* POWERMOUNT System.
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av iPhone® 5 eller
nyere

2 279 206
kr 125,001

Bury* USB Adapter USB-type til Micro USB
USB-adapter for bruk med Bury* POWERMOUNT System.
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av smarttelefoner med
Micro USB-kontak

2 279 208
kr 50,001

ACV* Zens Qi basestasjon  hvit
Ingen ledninger, ingen begrensninger, trådløs lading er fremtiden innen mobilteknologi. Ta
med deg denne funksjonaliteten inn i hjemmet ditt med denne slanke, svarte
basestasjonen.
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert

2 344 023
kr 490,001

ACV* Zens Qi basestasjon  sort
Ingen ledninger, ingen begrensninger, trådløs lading er fremtiden innen mobilteknologi. Ta
med deg denne funksjonaliteten inn i hjemmet ditt med denne slanke, svarte
basestasjonen.
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert

2 344 021
kr 490,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Zens Qi lade-etui for IPhone® 7, svart
Gi liv til smarttelefonen din med denne Zens Qi ladeboksen - flott utseende, bedre
funksjon!
Beskyttelses-etui med integrert trådløs ladefunksjon. Gjør det mulig med trådløs lading
for modeller som ikke er Qi-kompatible. Brukes sammen med Zens Qi basestasjon eller
alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 013
kr 490,001

Dashboardkamera Med full HD-oppløsning
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Skreddersydd, originalt FORD dashboardkamera for sømløs integrering i bilen din. Passer
perfekt i området ved bakspeilet uten å forstyrre førerens sikt forover og bakover. Dine
favorittøyeblikk og minner lagres trygt og er til din disposisjon når som helst og hvor som
helst. Data lagres automatisk på SD-kortet i tilfelle uhell, inkludert beskyttelse mot
parkeringsdumper. Vidvinkelkameraet fanger opp nær sagt alt som skjer rundt bilen. Gir
også geografiske data, d.v.s. koordinater og hastighet. Kamerafunksjoner og lagret data
kan enkelt kontrolleres via din mobile enhet takket være dens Wi-Fi-kompatibilitet og
egen smartelefon-app. Enkel kontroll av FORD DashCam garanteres via APPlink og SYNC
3-skjerm og/eller talestyring. Hovedegenskaper: 139° vidvinklet kamera med full HD-
oppløsning under alle lysforhold, GPS-mottaker og G-kraft-sensor. Inkluderer 16 GB SD-
kort og monteringsutstyr

•
•
•
•
•
•

2 697 153
kr 3 690,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Kompakt, diskret GPS/GALILEO-klargjort kamera med 2.0” LCD-display og ekstra bred
synsvinkel for montering på frontruten. Registrerer og lagrer automatisk opptak hvis et
uhell oppstår. Starter avspilling automatisk når den plugges inn i en
strømforsyningskontakt. Settet inkluderer magnetfeste, dobbel USB strømadapter for
sigarettenner, 4 m og 1,5 m USB-kabler og brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på
følgende: Garmin® vilkår og betingelser og driftsbegrensninger for
føreroppmerksomhetsfunksjoner gjelder. Sjekk Garmin® nettside for ytterligere
informasjon

• Ekstra-bred 180-graders sikt med et 3,7 MP kamera
• Gjør video i enten 1440p (2560 x 1400 oppløsning), 1080p (1920 x 1080 oppløsning),
eller 720p (1280 x 720 oppløsning)
• Integrert G-sensor sørger for automatisk registrering av uhellet og lagrer videoopptak av
uhell og sammenstøt
• GPS registrerer lokalisering, retning, hastighet, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor
og når uhellet skjedde.
• Innebygget Wi-Fi og Bluetooth for trådløs videosynkronisering
• Talekommandoer lar deg starte/stoppe audio-opptak, ta et stillbilde eller starte/stoppe
Travelapse™ videoopptak (fortetter timevis med kjøring til få minutters høydepunkter)
• HDR-funksjonen sørger for bedre detaljer under forhold med mye lys og lavt lys
• Registrerer kjøringen din i en kontinuerlig sløyfe med microSDHC™ kortet (selges
separat). For mer minne, tilføy et større kort fra 8GB opptil 512 GB (klasse 10 påkrevd)
• Spill av opptakene rett på displayet, se på det senere på din computer eller bruk gratis
Drive™ App på din smarttelefon.
• Inkluderer føreroppmerksomhetsfunksjoner som foroverrettet kollisjonsvarsling og
filskiftevarsling.
• AutoSync-funksjon lar opp til 4 Garmin dashkameraer koples trådløst foran, bak og på
sidene for fullstendig 360° dekning, hvis du lagrer en video på en, vil de andre også lagre,
med Garmin Drive™ App på din smarttelefon kan du skape en bilde-i-bilde-video fra to
perspektiver på samme tid.
• Innebygget varsel om rødt lys og fotobokser når rødt lys eller fotobokser er i nærheten og
når bilen din stanser, f eks i veikryss eller i trafikken.
• “Kjør”-varsel informerer deg om når trafikken foran bilen beveger seg igjen.
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Starter automatisk opptak hvis og når bevegelse registreres (Garmin®
parkeringsmoduskabel påkrevd).
• Dimensjoner: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vekt: 61 gram
• Virker i temperaturområdet -20° C til +55°C.
• Innebygget batteri

2 489 135
kr 2 665,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL OG FELGER
ALU.FELGER

RRP

Alufelg 16" 5x2-eiket, sølv
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
6,5x16", innpress 60, for dekk 215/65-16 109BSW for 290- og 310-serien, 215/65-16 115/113
BSW for 330- og 350-serien, 235/65-16 115/113 BSW for 330-, 350- og 370-serien,
235/65-16 121/119 BSW for 410-serien – For biler med medium og lang hjulbase med dekk
215/65-16 (290 and 310-serier), 215/65-16 (330 og 350-series), 235/65-16 (330, 350 og
370-series), 235/65-16 (410-series). Rattbegrenser kreves for montering,kontakt din
Ford-forhandler for flere detaljer
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

1 842 987
kr 4 180,003

HJUL OG FELGER
TILBEHØR TIL FELGER

RRP

Felgmutter, låse-sett for aluminiumsfelger
Sikre dine lettmetallfelger og beskytt dem mot tyveri med låsbare hjulmuttere. Kan kun
fjernes med spesialverktøyet som er inkludert i settet.
Sett med 4 stk, tyveribeskyttelse for dine aluminiumsfelger

2 221 666
kr 1 460,001

Hjulkapsel 15"
Vi tilbyr et stort utvalg av hjulkapselsett og enkle hjulkapsler. De er den ideelle løsningen
for dine vinterhjul av stål - valget er ditt.
Sett med 4 stk

2 040 065
kr 400,001

Hjulkapsel 16"
Vi tilbyr et stort utvalg av hjulkapselsett og enkle hjulkapsler. De er den ideelle løsningen
for dine vinterhjul av stål - valget er ditt.
Enkel kapsel

2 040 066
kr 400,001

Senterkopp blå, med Ford-logo
Senterkopper er et dekorativt deksel midt på alufelgene - en fantastisk fin detalj.

1 429 118
kr 100,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
UTVENDIG DESIGN

RRP

Ford nummerskiltplate svart, med blå Ford-oval og hvite “BRING ON TOMORROW”
bokstaver
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

2 569 816
kr 265,001

Ford nummerskiltplate Svart, med blå Ford-oval og hvite “Go Further” bokstaver
1 stk, det må bestilles 2 stk. for et komplett sett

2 460 006
kr 165,001

Ford nummerskiltplate sølvfarget, med blå Ford-oval og svarte “BRING ON
TOMORROW” bokstaver
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

2 569 770
kr 265,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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AKTIV FRITID
AKTIV FRITID

RRP

ARB* Campingbord med bæreveske, aluminium
Campingbordet sørger for at familien kan spise, drikke og slappe av når dere er på
campingtur og på utflukter.
Sammenleggbart campingbord med stor og sterk aluminiumsspalteflate og firkantede
rørben som gir stabilitet, tverrstivere gir ekstra styrke og støtte, ikke sett på lignende bord.
Stort nok til en familie på 4, med perfekt størrelse til å pakkes bort i den kompakte
bærevesken når bordet ikke er i bruk.

• Varmebestandig for tilberedning av mat
• Bordet tåler opp til 30 kg når det er satt opp.
• Dimensjoner: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 svarte anodiserte ben
• Leveres i en kompakt bæreveske med skulderstropp
• Vekt: 4 kg

2 615 990
kr 1 800,001

ARB* Campingstol med bæreveske, sort og beige
Uansett om du er på campingplassen eller nede på stranden, den praktiske
campingstolen er lett å slå opp slik at du kan slappe av og ta det med ro.
Sammenfellbar campingstol og matchende bæreveske for kompakt oppbevaring og
enkel transport. Laget av et kraftig og holdbart vevet materiale med pudderlakkert
stålramme.

• Vekt: 150 kg
• Polstret sete og ryggstøtte
• Brodert ARB touringlogo
• Nettinglomme til aviser og blader bak på ryggstøtten
• Sidelomme med borrelås til nøkler, lommebok og andre småting
• Bord med drikkeholder som enkelt klikkfestes på siden av stolen
• Flate, komfortable armlener
• Setets dimensjoner: 56 cm (bredde) x 47 cm (dybde)
• Oppsatt størrelse: 92 cm (høyde) x 61 cm (dybde) x 66 cm (bredde)

2 615 988
kr 1 505,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kjølebag med myke sider
Kjølebagen er ideell for å holde maten og drikkevarene henholdsvis avkjølte eller varme på
utfluktene dine. Det er også plass til oppbevaring av de avkjølte matvarene dine fra den
ukentlige handleturen.

Den polstrede kjølebagen med myke sider sørger for at oppvarmet mat og drikke holder
seg varmt, og at avkjølt mat og drikke holder seg avkjølt. Isolert med en aluminiumsfilm
som er vanntett og enkel å holde ren.
Kan brukes i kombinasjon med Finis 2181468 oppbevaringsboks, da denne kjølebagen
passer perfekt i ett av rommene.

• Lett vekt, kan slås sammen med glidelåslukking i toppen
• Justerbar bærestropp
• Svart med Ford-logo
• Dimensjoner: 36 x 33 x 27 cm (b x l x h)

2 181 470
kr 560,001

ARB* Ledningssett 12/24 V strømforsyning, elektrisk kjøleboks
12/24 V DC ledningssett med strømuttak, ideell som permanent strømkilde for elektriske
kjølebokser osv. Inneholder innskrudd, overflatemontert stikkontaktsett og 6 m
dobbeltisolert 6 mm autokabel, forhåndsmontert med en in-line sikring og batteripoler.

2 683 521
kr 670,001

ARB* Luftkompressor bærbar, høy ytelse, 12-volt
Til arbeid eller fritid - luftkompressoren kan vise seg å være et viktig verktøy å ha med seg,
for eksempel ved rask pumping av dekk og all slags fritidsutstyr.
Luftkompressoren er konstruert av lette og sterke materialer, er stillegående og har lang
levetid. Den har klasseledende strømningshastighet og er designet for rask pumping av
dekk, samt en rekke andre funksjoner for både arbeid og fritid. Settet inkluderer en 19-fots
oransje luftslange, batteriklemmer og pumpesett - alt i en smart og robust bæreveske.

• Beskyttet mot fukt og støv
• Hard-anodisert sylinderboring for redusert friksjon
• Teflonimpregnert stempelpakning i karbonfiber ivaretar maksimal problemfri levetid
• Utstyrt med sikkerhetsventil mot overtrykk
• Motoren har intern termisk beskyttelse mot ekstreme temperaturskader
• Kraftig MAXI-sikring utstyrt for profesjonell in-line kretsbeskyttelse

2 616 039
kr 4 305,001

ARB* Oppbevaringsboks liten
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen holder alt på plass. Holder innholdet rent, trygt og bærbart, med
transparent topp slik at innholdet er synlig uten å måtte åpne. Laget av 600D kraftig PU-
dekket nylonmateriale med kvalitetsglidelåser og flettet håndtak. Passer sømløst inn i de
modulære rulleskuffene eller kan brukes som en frittstående oppbevaringsløsning.

• Gummi gripeføtter for å redusere bevegelse
• Flyttbare eller avtakbare skillevegger slik at alt er tilgjengelig
• 4 individuelle ID-etiketter for enkel identifisering av innholdet ditt
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

2 683 528
kr 425,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Oppbevaringsboks med myke sider
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen med myke sider er praktisk til oppbevaring av dagligvarer og
personlige eiendeler, og den holder innholdet rent og sikkert..
Kan brukes i kombinasjon med Finis 2181470 kjølebag med myke sider, som passer perfekt
inn i ett av rommene.

• 3 muggsikrede rom med innebygde håndtak
• Kan om ønskes oppbevares flatt
• Enkel å holde ren
• Svart med Ford-logo
• CA. 60 cm lang

2 181 468
kr 1 725,001

ARB* Oppbevaringsboks stor
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen holder alt på plass. Innholdet holder seg rent, trygt og bærbart.
Laget av 600D kraftig PU-belagt Oxford nylonmateriale med kvalitetsglidelåser og flettet
håndtak. Passer sømløst inn i de modulære rulleskuffene eller kan brukes som en
frittstående oppbevaringsløsning.

• Gummi gripeføtter for å redusere bevegelse
• Flyttbare eller avtakbare skillevegger slik at alt er tilgjengelig
• 4 individuelle ID-etiketter for enkel identifisering av innholdet ditt
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 400 x 400 x 180 mm (b x d x h)

2 616 000
kr 930,001

ARB* Oppbevaringsboks til skyvekjøkken
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen holder alt på plass. Holder innholdet rent, trygt og bærbart, med
transparent topp slik at innholdet er synlig uten å måtte åpne. Leveres med
kvalitetsglidelåser og flettet håndtak.

• Vannfast PVC-boks med praktisk gjennomsiktig topp.
• Flyttbar og avtakbar skillevegg slik at alt er tilgjengelig
• Holder eiendelene dine trygge når ARB skyvekjøkken er lukket
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 450 x 150 x 150 mm (l x b x h)

2 683 519
kr 650,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

55 FORD TRANSIT 01/2014 – 04/2019 Status: 19.05.2023



ARB* Startersett med strømpakke, bærbar, 12V
Et flatt batteri kan sette deg ut av spill, men startersettet hjelper deg ut av en vanskelig
situasjon og får deg tilbake på veien.
Det litiumdrevne bærbare startersettet med strømpakke har rikelig effekt til å starte et
hvilket som helst 12V kjøretøy med motorkapasitet på opptil 5 liter V8 diesel eller 6 liter
bensin. Strømpakken lades ved hjelp av DC- eller AC-laderen, og takket være intelligent
sensor- og ladeteknologi forhindrer de innebygde sensorene at litiumbatteriet blir over-
eller underladet. Når tiden er inne for å bruke startersettet på kjøretøyet ditt, overvåker
intelligente, kraftige startkabler batterispenning, polaritet og ladeforhold og varsler
brukeren om potensielle installasjonsproblemer via en serie LED-lys. Når det ikke er i bruk,
pakkes det pent sammen i en solid og kompakt, svart og oransje oppbevaringsveske av
nylon med smart ARB-logo.

• Godt synlig, oransje litiumbatteri 24000 mAh
• 500 CCA kontinuerlig & 1000 CCA boost
• Batteristørrelse: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligente startkabler med boost-funksjon, reverspolaritet og gnistbeskyttelse
• Inkluderer både 12V DC-lader og 240V AC-lader
• Innebygget 100 Lumen lommelykt med 4 moduser (høy/strobe/SOS/av)
• 12-volts sigarettuttak for strømforsyning til lys, dekkpumpe og kjøleboks
• 2x USB-porter og en smart USB-kabel med kapasitet til lading av de fleste Android® &
Apple® smarttelefoner
• Perfekt i familiebilen, båten, motorsykkelen, kjøregressklipperen, osv.

2 618 911
kr 2 985,001

ARB* Utstyrsboks oppbevaring for campingkjøkken
Utstyrsboksen er perfekt for oppbevaring av kjøkkenutstyr eller også lagring av ditt viktige
terrengverktøy. Den består av flere lommer av ulik størrelse for alle dine
oppbevaringsbehov, fra en stor innvendig lomme som er fin for oppbevaring av
tallerkener, til mindre lommer som passer fint til oppbevaring av bestikk. Lommene har
kraftig netting som gjør det enkelt å identifisere gjenstander raskt. Utstyrsboksen kommer
med gummihåndtak og en kraftig glidelås med gummiring til åpning og lukking.

• Materiale: kraftig 600D poly-oxford
• Kjøkkenrullholder med stålspenner
• Metallkroker med nettingbånd gjør det mulig at boksen kan henge
• Kan også brukes til oppbevaring av verktøy

2 683 517
kr 1 330,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Motor Norge

Lienga 2

1414 Trollåsen
www.ford-tilbehoer.no

Kontakt din Ford-forhandler for finansieringsmuligheter.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Fords politikk innebærer kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på
modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne publikasjonen. Bilder kan også variere. Denne publikasjonen inneholder både originalt
Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. *Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler merket med våre leverandørers
varemerker kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette finnes via garanti-ikonet som vises sammen med hvert eneste produkt, eller
hos din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor
Company er under lisens. iPhone/iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive
eiere.
Merknad om drivstofforbruk og CO2-utslippsdata: For mer informasjon om de offisielle drivstofftallene og de offisielle, modellspesifikke
CO2-utslippene, se "Veiledning om drivstofføkonomi, CO2-utslipp og ytelser" som du kan få gratis hos din forhandler og på
https://www.datgroup.com.

Status: 19.05.2023


