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PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIETY AKCESORIÓW
RRP
Pakiet Transformer do modelu Ford Ranger
Pakiet Transformer poprawia stabilność pojazdu i jego własności jezdne. Dzięki
zwiększeniu rozstawu kół nadaje mu także bardziej sportowy i agresywny wygląd.
Zawartość pakietu:
Eibach®* Zestaw Pierścieni dystansowych, System pierścieni dystansowych System 4,
czarne anodyzowane (Finis 2457014 x 2)
Z zamontowanymi pierścieniami dystansowymi Twój pojazd wygląda na szerszy,
ponieważ koła pojazdu pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami nadkoli, znacznie
poprawiając jego wygląd. Poprzez zwiększenie rozstawu kół uzyskuje się również
zoptymalizowane właściwości jezdne w połączeniu z większą stabilnością, ponieważ
pozytywnie wpływa to na ruch podwozia.

2 571 508

5 707,00 zł2

• Grubość pierścieni dystansowych: 30 mm, poszerzenie rozstawu kół na oś: 60 mm
• Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium.
• Zapewniają precyzyjne dopasowanie i dokładniejsze wyważenie kół dzięki zastosowaniu
minimalnych tolerancji produkcyjnych.
• Wszystkie elementy poddane testom wytrzymałościowym i zmęczeniowym
• Znacznie lżejsze w porównaniu z pierścieniami dystansowymi wykonanymi ze stali
• Idealne połączenie z systemem obniżania zawieszenia Eibach® Pro-Kit.
• Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna dzięki specjalnemu procesowi powlekania (test
mgły solnej zgodnie z normą DIN 50021).

Odbojniki błotników EGR*, przednie i tylne, czarne matowe (Finis 2487506)
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy.
• Szerokość: 39 mm.
• Łatwy i szybki montaż.
• Bez konieczności wywiercania otworów.
• Formowane próżniowo z odpornego na promieniowanie UV, teksturowanego tworzywa
ABS.

Nakładka środkowa, ciemnoszara (Finis 5341585 x 4) – Do wersji Limited i Wildtrak,
oprócz pojazdów ze wspomaganym parkowaniem równoległym

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pakiet w kolorze matowej czerni Ford Ranger
Zawartość pakietu:
EGR* Nakładki na błotnik, przód i tył, czarny mat (Finis 2487506)
Pełen 6-częściowy zestaw do pojazdu.

2 610 843

6 064,00 zł2

• Szerokość: 39 mm
• Łatwy montaż
• Bez wiercenia
• Formowane próżniowo z fakturowanego tworzywa ABS odpornego na UV

Zestaw osłony lamp tylnych Pickup Attitude*, obrzeże w matowej czerni (Finis 2489889)
Stylowe osłony lamp tylnych, pozwalające ochronić lampy przed uszkodzeniami od
kamieni, przetarciami i zarysowaniami, zestaw 2 szt.
• Tworzywo ABS
• Łatwe w montażu, samoprzylepna taśma 3M

Pickup Attitude* Rozkładany stopień, tylny, matowa czerń (Finis 2489893)
Tylny rozkładany stopień zapewnia bezpieczne i łatwe wchodzenie i schodzenie z
przestrzeni ładunkowej po rozłożeniu; stopień wygodnie chowa się pod spód pojazdu po
użyciu.
• Składa i rozkłada się poprzez naciśnięcie stopą.
• Maks. obciążalność: 150 kg
• Stal lakierowana na czarno
• Antypoślizgowy bieżnik

– Do wersji Limited i Wildtrak

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Zestaw do ochrony Ford Ranger
Zestaw zawiera:

2 571 484

1 488,00 zł2

Dywaniki podłogowe gumowe, na przód i tył (Finis 2208158)
Profilowane, zestaw 4 szt., z logo Ranger i mocowaniami po stronie kierowcy.
Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wnętrza dywanika przed
zabrudzeniami i wilgocią.
HDD* Pokrowiec na siedzenie, na fotel kierowcy, czarny (Finis 2326848)
HDD* Pokrowiec na siedzenie, na fotel pasażera, czarny (Finis 2326836)
HDD* Pokrowiec na siedzenie, na tylny fotel, czarny (Finis 2326854)
Wykonane z wytrzymałego poliestru, gęstość włókna 210, całkowicie wodoodporna i
ognioodporna dolna warstwa wykonana z PVC; przeszycia z nici spadochronowej
zwiększają wytrzymałość oraz wydłużają okres eksploatacji. Indywidualnie dopasowane
do poszczególnych modeli i wykonane zgodnie z najwyższymi standardami pod względem
trwałości i zużycia. Zapewniają skuteczną ochronę oryginalnej tkaniny siedzeń, np. przed
błotem, wodą, szlamem, smarem, olejem, farbą, kurzem, resztkami pożywienia i napojami.
Z łatwością można je wyczyścić szczotką, wilgotną szmatką lub przetrzeć delikatnym
roztworem środka dezynfekującego. Idealne do zastosowań komercyjnych. Niezalecane
do stosowania w transporcie zwierząt domowych.
– <p>Podwójna kabina, z wyjątkiem wersji Raptor</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PRZEWÓZ BAGAŻU
PRZEWÓZ BAGAŻU NA DACHU
RRP
Thule®* Bagażnik dachowy podstawowy
Indywidualnie zaprojektowane dla każdego z modelów Forda. Wypróbuj bagażniki
uniwersalne, aby przymocować dowolny ładunek, zgodnie ze swoimi potrzebami. Nasze
bagażniki można zablokować, zapewniając ochronę przed kradzieżą. Są one niezbędne do
zamontowania poprzeczek dachowych. (w przypadku gdy nie ma ich zamontowanych
fabrycznie)
Aluminium, zamykany, waga max 5 kg. – <p>Do wersji Rap Cab i z podwójną kabiną bez
montowanych fabrycznie relingów dachowych. Z wyjątkiem wersji Wildtrak. Maksymalna
ładowność 80 kg. Montaż możliwy tylko z zestawem montażowym bagażnika
dachowego Thule® i zestawem uchwytów do bagażnika Thule® 750 (zestaw 4 szt.
uchwytów)</p>
Thule®* Box dachowy Do wersji FORCE XT Alpine, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 230 cm x70 cm x42.5 cm/218cm x59 cm x 37 cm,
pojemność: 420 l, waga do ok.19.4 kg, maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym
zamkiem. Główne cechy: zoptymalizowana konstrukcja zapewniająca najlepszą
ekonomiczność przestrzeni ładunkowej, doskonałe własności aerodynamiczne i
dopasowanie do linii nadwozia pojazdu. Łatwy montaż dzięki bardzo szerokiemu,
fabrycznie montowanemu systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany
wskaźnik momentu obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu,
zapewniając szybki i bezpieczny montaż. Łatwe otwieranie i zamykanie w każdych
warunkach dzięki przyjaznym uchwytom zewnętrznym i wspomagającym podnośnikom
pokrywy. System SlideLock z oddzielnymi funkcjami zamykania i otwierania,
automatycznie zatrzaskuje pokrywę na miejscu i wskazuje, kiedy skrzynka jest bezpiecznie
zamknięta. Dwustronne otwieranie zapewnia łatwy dostęp do wszystkich obszarów
boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać, że w zależności od modelu pojazdu
pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.
G3* Box dachowy Elegance Europe 330, czarny matowy
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, z funkcją otwierania obustronnego i centralnym zamkiem,
waga do 10 kg, maksymalna ładowność 75 kg. Posiada stabilny, aerodynamiczny kształt i
ochronę przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi. Dopasowane do bagażnika
podstawowego o średnicy 33 mm-90 mm/1,3"-3,55", wymagana odległość od drążka do
drążka min. 570 mm/22,44" i maks. 840 mm/33,07" Prosimy pamiętać, że w zależności
od modelu pojazdu boxy dachowe mogą wystawać i mieć styczność z klapą tylną, gdy ta
jest otwarta.

1 582 847

938,00 zł2

2 430 271

3 050,00 zł2

2 191 625

1 292,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Box dachowy Elegance Europe 370, czarny matowy
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, z funkcją otwierania obustronnego i centralnym zamkiem,
waga do 12 kg, maksymalna ładowność 75 kg. Posiada stabilny, aerodynamiczny kształt i
ochronę przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi. Dopasowane do każdego
bagażnika podstawowego o średnicy 33mm-90mm/1.3"-3.55", wymagana odległość od
drążka do drążka min. 570 mm/22.44" i max. 840 mm/33.07" Prosimy pamiętać, że w
zależności od modelu pojazdu boxy dachowe mogą wystawać i mieć styczność z klapą
tylną, gdy ta jest otwarta.
G3* Box dachowy Elegance Europe 390, czarny matowy
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, z funkcją otwierania obustronnego i centralnym zamkiem,
waga do 13 kg, maksymalna ładowność 75 kg. Posiada stabilny, aerodynamiczny kształt i
ochronę przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi. Dopasowane do każdego
bagażnika podstawowego o średnicy 33 mm-90 mm/1,3"-3,55", wymagana odległość od
drążka do drążka min. 570 mm/22,44" i maks. 840 mm/33,07" Prosimy pamiętać, że w
zależności od modelu pojazdu boxy dachowe mogą wystawać i mieć styczność z klapą
tylną, gdy ta jest otwarta.
Thule®* Box dachowy Force XT L, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm,
pojemność: 450 l, wysokość od bagażnika dachowego: ok. 43 cm, waga do ok. 18.7 kg,
maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym zamkiem. Główne cechy: łatwy montaż
dzięki systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany wskaźnik momentu
obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu, zapewniając szybki i
bezpieczny montaż. Wygodne otwieranie i zamykanie dzięki systemowi LockKnob, który
zapobiega uszkodzeniu klucza Thule®* Comfort Key. Dwustronne otwieranie zapewnia
łatwy dostęp do wszystkich obszarów boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać,
że w zależności od modelu pojazdu pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność
z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.

2 191 628

1 402,00 zł2

2 191 632

1 353,00 zł2

2 430 267

2 891,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Box dachowy Force XT M, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
pojemność: 400 l, wysokość od bagażnika dachowego: ok. 42 cm, waga do ok. 16.4 kg,
maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym zamkiem. Główne cechy: łatwy montaż
dzięki systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany wskaźnik momentu
obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu, zapewniając szybki i
bezpieczny montaż. Wygodne otwieranie i zamykanie dzięki systemowi LockKnob, który
zapobiega uszkodzeniu klucza Thule®* Comfort Key. Dwustronne otwieranie zapewnia
łatwy dostęp do wszystkich obszarów boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać,
że w zależności od modelu pojazdu pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność
z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.
Thule®* Box dachowy Force XT S, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
pojemność: 300 l, wysokość od bagażnika dachowego: ok. 39 cm, waga do ok. 14.3 kg,
maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym zamkiem. Główne cechy: łatwy montaż
dzięki systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany wskaźnik momentu
obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu, zapewniając szybki i
bezpieczny montaż. Wygodne otwieranie i zamykanie dzięki systemowi LockKnob, który
zapobiega uszkodzeniu klucza Thule®* Comfort Key. Dwustronne otwieranie zapewnia
łatwy dostęp do wszystkich obszarów boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać,
że w zależności od modelu pojazdu pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność
z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.
Thule®* Box dachowy Force XT Sport, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 190 cm x 63 cm x 42.5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
pojemność: 300 l, wysokość od bagażnika dachowego: ok. 40 cm, waga do ok. 14,7 kg,
maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym zamkiem. Główne cechy: łatwy montaż
dzięki systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany wskaźnik momentu
obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu, zapewniając szybki i
bezpieczny montaż. Wygodne otwieranie i zamykanie dzięki systemowi LockKnob, który
zapobiega uszkodzeniu klucza Thule®* Comfort Key. Dwustronne otwieranie zapewnia
łatwy dostęp do wszystkich obszarów boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać,
że w zależności od modelu pojazdu pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność
z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.

2 430 265

2 632,00 zł2

2 430 262

2 128,00 zł2

2 430 260

2 374,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Box dachowy Force XT XL, Aeroskin matt black
Zwiększ ładowność swojego Forda bez żadnego wysiłku. Nasz asortyment wysokiej
jakości zamykanych bagażników dachowych zaprojektowano do bezpiecznego
przewożenia i ochrony szerokiej gamy ładunków. Większość modeli wyposażono w
system obustronnego otwierania w celu ułatwienia dostępu z obu stron pojazdu.
Wymiary (zewnętrzne/wewnętrzne): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
pojemność: 500 l, wysokość od bagażnika dachowego: ok. 41 cm, waga do ok. 21.3 kg,
maksymalne obciążenie: 75 kg. Z centralnym zamkiem. Główne cechy: łatwy montaż
dzięki systemowi szybkiego montażu PowerClick. Zintegrowany wskaźnik momentu
obrotowego zatrzaskuje się po prawidłowym zamontowaniu, zapewniając szybki i
bezpieczny montaż. Wygodne otwieranie i zamykanie dzięki systemowi LockKnob, który
zapobiega uszkodzeniu klucza Thule®* Comfort Key. Dwustronne otwieranie zapewnia
łatwy dostęp do wszystkich obszarów boksu, z każdej strony pojazdu. Prosimy pamiętać,
że w zależności od modelu pojazdu pojemniki dachowe mogą wystawać i mieć styczność
z klapą tylną, gdy ta jest otwarta.
Thule®* Drążki poprzeczne do bagażnika uniwersalnego
Zamontuj takie uchwyty, których potrzebujesz. Każdy zestaw belek poprzecznych został
tak zaprojektowany, aby pasował do określonego modelu Forda. Można go zablokować,
co ochroni przed kradzieżą.
Aluminium, zamykany, waga do 4,3 kg, maksymalne obciążenie 75 kg – <p>Do modelu
Wildtrak, do wersji z przedłużoną kabiną RAP podwójną kabiną z relingami
dachowymi.</p>
Thule®* Przystawka do zamocowania kajaka DockGrip 895
Doskonałe rozwiązanie umożliwiające transport wszelkiego rodzaju wyposażenia
niezbędnego do odkrywania i podziwiania uroków wybrzeża i wody. Bagażnik idealnie
dopasowuje się do kształtu kajaka. Szerokie podkładki chronią kadłub kajaka, a cztery
regulowane uchwyty gumowe wraz z bardzo wytrzymałymi taśmami gwarantują, że
sprzęt jest solidnie zabezpieczony podczas transportu.
Pojedynczy kajak jest umieszczony na 4 obrotowych profilach ochronnych, które wsuwają
się w prowadnicę szyny T na relingach dachowych i dopasowują do profilu podstawy
kajaka. Kajak mocowany jest przy pomocy 2 regulowanych i bardzo wytrzymałych taśm 2
x 400 cm

2 430 269

3 296,00 zł2

2 383 411

958,00 zł2

2 527 029

788,00 zł2

• 4 duże amortyzowane elastyczne podkładki chronią kadłub kajaka
• 2 gniazda obrotowe wyposażone w dźwignię regulacji kąta
• Do transportu kajaków o zróżnicowanych kształtach kadłuba
• Produkt dostosowany również do transportu desek paddleboardingowych
• Może pomieścić kajaki i deski paddleboardingowe o o szerokości do 90 cm.
• Zawiera uchwyty do szyn T do relingów dachowych
• Taśmy nośne posiadają bezpieczne dla nadwozia klamry mocujące.
• Maksymalna masa ładunku: 40 kg
• Masa: 3,1 kg

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Przystawka umożliwiająca przewóz nart SnowPack 7326
Doskonały dodatek do przewożenia sprzętu do sportów zimowych. Komfortowy bagażnik,
na maksymalnie 8 par nart lub 6 desek snowboardowych, w zależności od bagażnika.
Umożliwia przewóz do 6 par nart lub 4 desek snowboardowych, z mocowaniem do nart/
desek snowboardowych oraz do bagażnika dachowego, szerokość przestrzeni do
przewozu ładunku 75 cm, regulowana wysokość dzięki zintegrowanemu systemowi
pionowych sprężyn, bezpieczne przewożenie nart i desek snowboardowych za pomocą
niezwykle miękkich, gumowych ramion, które unieruchamiają sprzęt nie powodując
zarysowań, łatwa do otwierania i zamykania w rękawicach dzięki dużemu przyciskowi,
dodatkowa przestrzeń na dachu na narty z wysokimi wiązaniami dzięki dołączonym
przedłużonym mocowaniom, które pozwalają unieść bagażnik, do wszystkich
podstawowych profili bagażników, waga 4,8 kg.
Thule®* Przystawka umożliwiająca przewóz nart SnowPack Extender 7325
Doskonały dodatek do przewożenia sprzętu do sportów zimowych. Komfortowy bagażnik,
na maksymalnie 8 par nart lub 6 desek snowboardowych, w zależności od bagażnika.
Umożliwia przewóz do 5 par nart lub 2 desek snowboardowych, aerodynamiczny kształt z
funkcją wysuwania gwarantującą łatwe mocowanie i zdejmowanie sprzętu, przeznaczony
do przewozu wszystkich typów nart i/lub desek snowboardowych, z mocowaniem do
nart/ desek snowboardowych oraz do bagażnika dachowego, wymiary: 87x7x14
cm,szerokość przestrzeni do przewozu ładunku 62,5 cm, bezpieczne przewożenie nart i
desek snowboardowych za pomocą niezwykle miękkich, gumowych ramion, które
unieruchamiają sprzęt, nie powodując zarysowań, łatwa do otwierania i zamykania w
rękawicach dzięki dużemu przyciskowi, dodatkowa przestrzeń na dachu na narty z
wysokimi wiązaniami dzięki dołączonym przedłużonym mocowaniom, które pozwalają
unieść bagażnik, do wszystkich podstawowych profili bagażników, waga 4,8 kg.
Thule®* Uchwyt do przewozu roweru Expert 298
Weź ze sobą rower gdziekolwiek zechcesz, dzięki uniwersalnemu, łatwemu w instalacji
uchwytowi do roweru.
Wygodny bagażnik rowerowy, z samoregulującym uchwytem do ram, do ram rowerowych
o średnicy do 100 mm (ramy owalne 80 x 100 mm, okrągłe 22 - 80 mm), do wszystkich
podstawowych profili bagażników, waga 4,2 kg, maksymalna ładowność 20 kg. Dla
dodatkowego bezpieczenstwa - zamykany
Thule®* Uchwyt do przewozu roweru FreeRide 532
Weź ze sobą rower gdziekolwiek zechcesz, dzięki uniwersalnemu, łatwemu w instalacji
uchwytowi do roweru.
Standardowy, łatwy w użyciu, pionowy bagażnik na rowery montowany na dachu,
wykonany z lekkiego aluminium, łatwe mocowanie roweru za pomocą stabilnego,
miękkiego, wyściełanego uchwytu ramy i szybko zwalnianych pasków na koła. Rower
można bezpiecznie przypiąć do bagażnika, a bagażnik do samochodu. Pasuje do
wszystkich ram rowerowych o średnicy do 80 mm (owalna 65 × 80 mm, okrągła 22–70
mm), waga 3,5 kg, maksymalna nośność 17 kg. Kompatybilny ze wszystkimi profilami
bagażników dachowych.
G3* Zestaw naprawczy
Nakrętka T G3 (4szt.) do mocowania boxu dachowego na aluminiowym uchwycie
dachowym.

2 117 636

1 267,00 zł2

2 318 742

1 501,00 zł2

2 143 360

846,00 zł2

1 746 077

469,00 zł2

2 486 295

58,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Zestaw ograniczników ładunku do drążków poprzecznych 314
Te przesuwalne ograniczniki ładunku umożliwiają zabezpieczenie przedmiotów
przewożonych w bagażniku uniwersalnym.
Zapobiega przesuwaniu się ładunku dzięki wygodnym uchwytom, ruchomym i
regulowanym ogranicznikom ładunku. Wysokość 14,5 cm, do bagażnika bazowego z
profilem T-track

1 513 390

153,00 zł2

PRZEWÓZ BAGAŻU
PRZEWÓZ BAGAŻU Z TYŁU POJAZDU
RRP
Mottez* Bagażnik do przewozu nart i deski snowboardowej do mocowania na haku
holowniczym
Bagażnik do przewozu nart i deski snowboardowej montowany na haku holowniczym jest
składany, łatwy w obsłudze i zaprojektowany do bezpiecznego transportu sprzętu do
sportów zimowych - wszystko po to, abyś mógł się spakować i udać prosto na stok!
Na 6 par nart, lub 4 pary nart i 1 snowboard, lub 2 pary nart i 2 snowboardy. System
szybkomocujący umożliwia przymocowanie uchwytu do kuli haka holowniczego bez
konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Narty i deski snowboardowe są montowane
na uchwycie, a uchwyt jest mocowany do kuli haka holowniczego.

2 483 279

1 550,00 zł2

• Składany, umożliwia swobodne korzystanie z bagażnika
• Przeznaczony do przewożenia wszystkich rodzajów nart i snowboardów
• Zapewnia swobodny dostęp do nart i desek snowboardowych
• Powierzchnia powlekana proszkowo i utwardzana termicznie w celu ochrony przed
korozją
• Narty i deski snowboardowe montowane aerodynamicznie po bokach
• Masa: 19 kg
• Maksymalna masa ładunku: 30 kg

G3* Bagażnik na hak GP, do mocowania na haku holowniczym
Zapewnij sobie jeszcze więcej przestrzeni bagażowej podczas podróży, instalując
praktyczny box bagażowy wraz ze stelażem montowany na haku holowniczym.
Praktyczny, zaprojektowany we Włoszech box bagażowy montowany na haku
holowniczym zwiększa ładowność pojazdu, wyposażony w lakierowaną kratę stalową i
zestaw mocujący, zaprojektowany z myślą o zastosowaniu z uchwytem bazowym
bagażnika (dostępnym osobno).

2 559 660

2 312,00 zł2

• Ochrona przeciwkradzieżowa
• Łatwe otwieranie
• Lakierowana na czarno stal zabezpieczona przed promieniowaniem UV
• W zestawie lakierowana stalowa rama montażowa
• Maksymalna pojemność ładunkowa: 340 litrów
• Maksymalna nośność: 45 kg
• Masa: 12,8 kg (z ramą)
• Wymiary: 1310 x 610 x 680 mm (z ramą)
• Zestaw zawiera wewnętrzne pasy mocujące

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów F14,
dostępny w wersji na 1 rowery
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Niewielki i lekki bagażnik rowerowy montowany do haka holowniczego do przewozu 1
roweru, wysięgnik rowerowy odpowiedni do ram rowerowych o średnicy do 75 mm i owalu
75 x 45 mm. Dzięki opatentowanemu systemowi składania świateł tylnych, uchwyty
rowerowe i ich stelaż mogą być szybko łatwo i całkowicie złożone, uchwyt można
przymocować do haka holowniczego, a same rowery można przymocować do uchwytu,
udźwig 30 kg, produkt dostosowany również do rowerów elektrycznych, waga 9.9 kg, ze
złączem 13-stykowym. Rozmiar: 1180 x 570 x 380 mm, po złożeniu: 610 x 200 x 500 mm.
Maksymalne obciążenie pionowe 30 kg przy obciążeniu haka holowniczego 75 kg i
wartości D 6,7 kN, 33 kg przy obciążeniu haka holowniczego 75 kg i wartości D 5,3 kN, 30
kg przy obciążeniu haka holowniczego 50 kg i wartości D 5,3 kN. Maks. odległość piasty
koła rowerowego: 1300 mm. Uwaga: Waga brutto po zamontowaniu na haku
holowniczym (waga produktu wraz z ładunkiem) nie może przekroczyć dozwolonego
limitu nacisku na hak.
Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów F24,
dostępny w wersji na 2 rowery
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Niewielki i lekki bagażnik rowerowy montowany do haka holowniczego do przewozu 2
rowerów, wysięgnik rowerowy odpowiedni do ram rowerowych o średnicy do 75 mm i
owalu 75 x 45 mm. Dzięki opatentowanemu systemowi składania świateł tylnych,
uchwyty rowerowe i ich stelaż mogą być szybko łatwo i całkowicie złożone, uchwyt
można przymocować do haka holowniczego, a same rowery można przymocować do
uchwytu, udźwig 30 kg na każdy rower, produkt dostosowany również do rowerów
elektrycznych, waga 12 kg, ze złączem 13-stykowym. Rozmiar: 1180 x 670 x 560 mm, po
złożeniu: 610 x 200 x 600 mm. Maksymalne obciążenie pionowe 60 kg przy obciążeniu
haka holowniczego 75 kg i wartości D 6,7 kN, 38 kg przy obciążeniu haka holowniczego 75
kg i wartości D 5,3 kN, 38 kg przy obciążeniu haka holowniczego 50 kg i wartości D 5,3 kN.
Maks. odległość piasty koła rowerowego: 1300 mm. Uwaga: Waga brutto po
zamontowaniu na haku holowniczym (waga produktu wraz z ładunkiem) nie może
przekroczyć dozwolonego limitu nacisku na hak.

2 474 454

1 956,00 zł2

2 474 456

2 448,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów F34,
dostępny w wersji na 3 rowery
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Niewielki i lekki bagażnik rowerowy montowany do haka holowniczego do przewozu 3
rowerów, wysięgnik rowerowy odpowiedni do ram rowerowych o średnicy do 75 mm i
owalu 75 x 45 mm, z regulowanymi sprzączkami z długimi pasami na koła ułatwiający
mocowanie. Dzięki opatentowanemu systemowi składania świateł tylnych, uchwyty
rowerowe i ich stelaż mogą być szybko łatwo i całkowicie złożone, uchwyt można
przymocować do haka holowniczego, a same rowery można przymocować do uchwytu,
udźwig 30 kg na każdy rower, produkt dostosowany również do rowerów elektrycznych,
waga 14.5 kg, ze złączem 13-stykowym. Rozmiar: 1180 x 820 x 710 mm, po złożeniu: 610 x
200 x 750 mm. Maksymalne obciążenie pionowe 54 kg przy obciążeniu haka
holowniczego 75 kg i wartości D 6,7 kN, 35,5 kg przy obciążeniu haka holowniczego 75 kg i
wartości D 6,7 kN, przy wartości D 6,7 kN, lub przy obciążeniu haka holowniczego 50 kg
niedozwolone. Maks. odległość piasty koła rowerowego: 1300 mm. Uwaga: Waga brutto
zamontowana na haku holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie może
przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku
Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów I21,
dostępny w wersji na 2 rowery, odchylany o 60°
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bardzo mały i lekki bagażnik rowerowy montowany do haka holowniczego, umożliwiający
przewóz 2 rowerów. Odchylany przy użyciu małego pedału w celu zapewnienia łatwego
dostępu do bagażnika - otwiera dostęp do przestrzeni bagażowej nawet z załadowanymi
rowerami. Posiada nowatorski, niewymagający dźwigni uchwyt mocujący iQ, który ułatwia
montaż stelaża, rama bagażnika roweru odpowiednia do ram rowerowych o średnicy do
75 mm i owalu 75 x 45 mm. Ze względu na opatentowany system składania świateł
tylnych, uchwyty rowerowe i ich stelaż mogą być szybko łatwo i całkowicie złożone,
uchwyt można przymocować do haka holowniczego, a same rowery można przymocować
do uchwytu. Udźwig 30 kg na rower, produkt dostosowany również do e-rowerów o
wadze około 13 kg, ze złączem 13-stykowym. Rozmiar: 118 x 69 x 56 cm, rozmiary po
złożeniu: 61 x 20 x 60 cm. Maksymalne obciążenie pionowe: 60 kg od 75 kg obciążenia
haka holowniczego od wartości-D 6,7 kN, od 37 kg przy obciążeniu haka holowniczego 75
kg i wartości-D 6,7 kN, 37 kg od haka holowniczego obciążenie 50 kg i wartość-D
wynoszącą 5,3 kNMax. odległość piasty koła roweru: 1300 mm. Ważna informacja: Waga
brutto zamontowana na haku holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie
może przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku

2 474 458

2 964,00 zł2

2 241 803

3 346,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów I21,
dostępny w wersji na 2 rowery, odchylany o 90°
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bardzo wygodny bagażnik na hak holowniczy z wysoce innowacyjnymi funkcjami, które w
pełni zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie transportu rowerów. Najmniejszy i najlżejszy
składany stelaż, jaki kiedykolwiek opracował Uebler, posiada nowatorski, niewymagający
dźwigni uchwyt mocujący iQ, który jeszcze bardziej ułatwia jego obsługę. Bagażnik jest
także przechylny o 90°, co umożliwia bezproblemowy, swobodny dostęp do przestrzeni
bagażowej z zamontowanymi rowerami. Jako wielokrotny zwycięzca testów, seria-i marki
Uebler niezawodnie oznacza bezpieczeństwo, jakość produktu i ładowność. Wyposażony
w opatentowany system składania do bardzo małych rozmiarów, inteligentną, lekką
konstrukcję, opatentowany, niewymagający dźwigni uchwyt mocujący iQ, zdejmowany
element dystansowy z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz zdejmowane uchwyty ramy
roweru. Łatwy do złożenia za pomocą dźwigni nożnej, idealny do rowerów elektrycznych,
rama bagażnika roweru odpowiednia do ram rowerowych o średnicy do 75 mm i owalu 75
x 45 mm. Uchwyt można przymocować do haka holowniczego, a same rowery można
przymocować do uchwytu. Udźwig max. 30 kg na rower, produkt o wadze około 13 kg, ze
złączem 13-stykowym. Rozmiar: 118 x 69 x 56 cm, rozmiary po złożeniu: 61 x 20 x 60 cm.
Maksymalne obciążenie pionowe: 60 kg od 75 kg obciążenia haka holowniczego i wartość
D 6,7 kN, 37 kg pod obciążeniem haka holowniczego 75 kg i D-v Wartość 6,7 kN, 37 kg od
75 kg obciążenia haka 50 kg i wartość D 5,3 kN. Ważna informacja: Waga brutto
zamontowana na haku holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie może
przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku. Należy zachować ostrożność przy
przechylaniu bagażnika z załadowanymi rowerami. Wystające części, takie jak kierownica,
mogą dotknąć ziemi i mogą zostać uszkodzone. Proszę podjąć wszelkie niezbędne środki
ostrożności. Max. odległość piasty koła roweru: 1300 mm.
Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów I31,
dostępny w wersji na 3 rowery, odchylany o 60°
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bardzo mały i lekki bagażnik rowerowy montowany do haka holowniczego, umożliwiający
przewóz 3 rowerów. Odchylany przy użyciu małego pedału w celu zapewnienia łatwego
dostępu do bagażnika - otwiera dostęp do przestrzeni bagażowej nawet z załadowanymi
rowerami. Posiada nowatorski, niewymagający dźwigni uchwyt mocujący iQ, który ułatwia
montaż stelaża, rama bagażnika roweru odpowiednia do ram rowerowych o średnicy do
75 mm i owalu 75 x 45 mm. Ze względu na opatentowany system składania świateł
tylnych, uchwyty rowerowe i ich stelaż mogą być szybko łatwo i całkowicie złożone,
uchwyt można przymocować do haka holowniczego, a same rowery można przymocować
do uchwytu. Udźwig 30 kg na rower, produkt dostosowany również do e-rowerów o
wadze około 16 kg, ze złączem 13-stykowym. Rozmiar: 118 x 84 x 71 cm, rozmiary po
złożeniu: 61 x 21 x 76 cm Obciążenie pionowe: 75 kg od wartości D 6.7 kN. Max. odległość
piasty koła roweru: 1300 mm. Ważna informacja: Waga brutto zamontowana na haku
holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie może przekroczyć dozwolonego
limitu wagi na haku

2 603 910

3 604,00 zł2

2 241 805

3 985,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów Model
Coach 274, na 2 rowery, odchylany i składany
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Najmniejszy i najlżejszy bagażnik firmy Thule® można przechylać za pomocą
praktycznego podnóżka, co ułatwia dostęp do przestrzeni bagażowej, nawet w przypadku
już przymocowanych do bagażnika rowerów. Wyposażony w opatentowany system
składania do bardzo kompaktowych rozmiarów, pasuje do większości przestrzeni
bagażowych przeznaczonych do przechowywania. Inteligentna, lekka konstrukcja,
wysuwane prowadnice do rowerów z szerszym rozstawem osi, zabezpieczenie przed
kradzieżą i zdejmowane uchwyty na ramę roweru, umożliwiające bezproblemowe
mocowanie rowerów. Regulowane złącze z funkcją obsługi jedną ręką umożliwia łatwy
montaż haka holowniczego. Ramię rowerowe odpowiednie dla ram rowerowych o
średnicy 22 - 80 mm. Bagażnik jest mocowany do haka holowniczego, a same rowery
można również przymocować do bagażnika. Maksymalny udźwig 46 kg, maksymalnie 25
kg na każdy rower, waga około 14.2 kg, w tym 13-pinowa przejściówka. Rozmiar: 106 x 60 x
27 cm, ważna informacja: Waga brutto zamontowana na haku holowniczym (waga
produktu wraz z jego ładunkiem) nie może przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku.
Prosimy o zachowanie ostrożności przy przechylaniu bagażnika z załadowanymi
rowerami. Wystające części, takie jak kierownica, mogą dotknąć ziemi i mogą ulec
uszkodzeniu. Prosimy podjąć niezbędne środki ostrożności
Thule®* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów Model
Coach 276, na 3 rowery, odchylany i składany
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Mały i lekki bagażnik firmy Thule® można przechylać za pomocą praktycznego podnóżka,
co ułatwia dostęp do przestrzeni bagażowej, nawet w przypadku już przymocowanych do
bagażnika rowerów. Wyposażony w opatentowany system składania do bardzo
kompaktowych rozmiarów, pasuje do większości przestrzeni bagażowych przeznaczonych
do przechowywania. Inteligentna, lekka konstrukcja, wysuwane prowadnice do rowerów z
szerszym rozstawem osi, zabezpieczenie przed kradzieżą i zdejmowane uchwyty na ramę
roweru, umożliwiające bezproblemowe mocowanie rowerów. Regulowane złącze z
funkcją obsługi jedną ręką umożliwia łatwy montaż haka holowniczego. Ramię rowerowe
odpowiednie dla ram rowerowych o średnicy 22 - 80 mm. Bagażnik jest mocowany do
haka holowniczego, a same rowery można również przymocować do bagażnika.
Maksymalny udźwig 60 kg, maksymalnie 25 kg na każdy rower, waga około 19 kg, w tym
13-pinowa przejściówka. Rozmiar: 106 x 76 x 28 cm, ważna informacja: Waga brutto
zamontowana na haku holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie może
przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku. Prosimy o zachowanie ostrożności przy
przechylaniu bagażnika z załadowanymi rowerami. Wystające części, takie jak kierownica,
mogą dotknąć ziemi i mogą ulec uszkodzeniu. Prosimy podjąć niezbędne środki
ostrożności
Thule®* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów ProRide
940, do 2 rowerów
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bagażnik na 2 rowery montowany do haka holowniczego, mechanizm przechyłowy
umożliwia łatwy dostęp do zawartości przedziału bagażowego, przeznaczony dla
rowerów o ramach do 70 mm, z blokadą, ładowność 36 kg, waga około 14 kg, z
adaptorem 13-stykowym

2 353 442

2 964,00 zł2

2 353 444

3 432,00 zł2

1 782 519

2 153,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów X21-S,
dla 2 rowerów, odchylenie do 60°
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bardzo mała i lekka przystawka do przewozu rowerów, umożliwiająca przewóz 2
rowerów. Odchylana przy użyciu małego pedału w celu zapewnienia łatwego dostępu do
bagażnika - dostęp do przestrzeni bagażowej nawet z załadowanymi rowerami. Wysięgnik
rowerowy odpowiedni do rowerów o ramach do 75 mm średnicy (ramy o przekroju
okrągłym) oraz o rozmiarach 75 x 45 mm (ramy o przekroju owalnym). Regulowane
sprzączki z długimi paskami na koła ułatwiają mocowanie. Dzięki opatentowanemu
składanemu systemowi świateł tylnych, uchwyty rowerowe i ich stelaż mogą być łatwo
złożone. System wyposażono w blokadę, udźwig 30 kg na rower, produkt dostosowany
również do rowerów elektrycznych o wadze około 13,5 kg. Złącze 13-stykowe w zestawie.
Rozmiar: 770 x 1190 x 640 mm, po złożeniu: 240 x 630 x 640 mm. Maksymalne obciążenie
pionowe: 60 przy wartości D - 6.7 kN 75 kg obciążenia haka holowniczego i wartości D 6,7
kN, 36 kg pod obciążeniem haka holowniczego 75 kg i wartości D 6,7 kN, 36 kg od
obciążenia haka holowniczego 50 kg i wartość D wynoszącą 5,3 kN Max. odległość piasty
koła roweru: 1300 mm. Ważna informacja: Waga brutto zamontowana na haku
holowniczym (waga produktu wraz z jego ładunkiem) nie może przekroczyć dozwolonego
limitu wagi na haku
Uebler* Mocowany z tyłu pojazdu uchwyt umożliwiający przewóz rowerów X31-S,
dla 3 rowerów, odchylenie 60°
Dostępny asortyment wysokiej jakości uchwytów do przewozu rowerów do haków
holowniczych umożliwi Ci zabranie swoich rowerów ze sobą w bezpieczny i wygodny
sposób.
Bardzo mała i lekka przystawka do przewozu rowerów, montowana do haka
holowniczego, umożliwiająca przewóz 3 rowerów. Odchylana przy użyciu małego pedału
w celu zapewnienia łatwego dostępu do bagażnika - dostęp do przestrzeni bagażowej
nawet z załadowanymi rowerami. Wysięgnik rowerowy odpowiedni do rowerów o ramach
do 75 mm średnicy (ramy o przekroju okrągłym) oraz o rozmiarach 75 x 45 mm (ramy o
przekroju owalnym). Regulowane sprzączki z długimi paskami na koła ułatwiają
mocowanie. Dzięki opatentowanemu składanemu systemowi świateł tylnych, uchwyty
rowerowe i ich stelaż mogą być łatwo złożone. System wyposażono w blokadę, udźwig
30 kg na rower, produkt dostosowany również do rowerów elektrycznych o wadze około
16,5 kg. Złącze 13-stykowe w zestawie. Rozmiar: 77 x 119 x 79 mm, po złożeniu: 24 x 63 x 79
mm. Obciążenie pionowe: 54 kg od wartości D 6.7 kN. Max. odległość piasty koła roweru:
1300 mm. Ważna informacja: Waga brutto zamontowana na haku holowniczym (waga
produktu wraz z jego ładunkiem) nie może przekroczyć dozwolonego limitu wagi na haku

1 948 382

3 026,00 zł2

1 948 383

3 678,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Stelaż do boxu bagażowego do mocowania na haku holowniczym
Zapewnij sobie jeszcze więcej przestrzeni bagażowej podczas podróży, instalując
praktyczny box bagażowy wraz ze stelażem montowany na haku holowniczym.
Stelaż do boxu bagażowego montowany na haku holowniczym, przeznaczony do boxu
bagażowego G3 (dostępny osobno).

2 559 650

2 128,00 zł2

• System szybkiego mocowania do kuli holowniczej
• Łatwa regulacja kąta nachylenia umożliwia otwarcie klapy bagażnika bez konieczności
demontażu stelażu bagażnika
• Materiał: Lakierowana stal odporna na zarysowania
• Kolor: Czerń węglowa
• Zestaw zawiera 13-stykowe złącze do oświetlenia tylnego
• Wymiary: 1080 x 730 x 680 mm
• Maksymalna ładowność: 60 kg
• Masa własna: 13,6 kg

Uebler* Torba transportowa do tylnego bagażnika rowerowego Uebler I21
Torba transportowa umożliwia łatwą obsługę. Wszystko to sprawia, że jest to bardzo
przydatne i użyteczne akcesorium do Twojego bagażnika rowerowego Uebler.
Do przechowywania i ochrony bagażnika rowerowego, kiedy nie jest w użyciu

Uebler* Torba transportowa do tylnego bagażnika rowerowego Uebler I31
Torba transportowa umożliwia łatwą obsługę. Wszystko to sprawia, że jest to bardzo
przydatne i użyteczne akcesorium do Twojego bagażnika rowerowego Uebler.
Do przechowywania i ochrony bagażnika rowerowego, kiedy nie jest w użyciu

Uebler* Torba transportowa do tylnych bagażników rowerowych Uebler X31-S i F32
Torba transportowa umożliwia łatwą obsługę. Wszystko to sprawia, że jest to bardzo
przydatne i użyteczne akcesorium do Twojego bagażnika rowerowego Uebler.
Do przechowywania i ochrony bagażnika rowerowego

Uebler* Torba transportowa do tylnych bagażników rowerowych Uebler X21-S i F22
Torba transportowa umożliwia łatwą obsługę. Wszystko to sprawia, że jest to bardzo
przydatne i użyteczne akcesorium do Twojego bagażnika rowerowego Uebler.
Do przechowywania i ochrony bagażnika rowerowego, kiedy nie jest w użyciu

2 474 447

330,00 zł2

2 474 452

378,00 zł2

1 948 381

287,00 zł2

1 948 380

268,00 zł2

PRZEWÓZ BAGAŻU
HAKI HOLOWNICZE
RRP
Brink®* Hak holowniczy zamocowany na stałe
Zamontowane na stałe haki holownicze to bezpieczne połączenie z przyczepą, w pełni
kompatybilne z systemem elektrycznym Twojego Forda. Zamontowane na stałe, a więc
zawsze na miejscu, gdy ich potrzebujesz.
Tylko w połączeniu z zestawem elektrycznym przeznaczonym do danego modelu.
Umożliwia aktywację systemu stabilizacji jazdy przyczepy. – Do serii XL i XLT.

1 785 391

2 558,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Brink®* Hak holowniczy zamocowany na stałe
Zamontowane na stałe haki holownicze to bezpieczne połączenie z przyczepą, w pełni
kompatybilne z systemem elektrycznym Twojego Forda. Zamontowane na stałe, a więc
zawsze na miejscu, gdy ich potrzebujesz.
Tylko w połączeniu z zestawem elektrycznym przeznaczonym do danego modelu.
Umożliwia aktywację systemu stabilizacji jazdy przyczepy. – Do Limited i Wildtrak.

1 785 390

2 558,00 zł1

PRZEWÓZ BAGAŻU
WEWNĘTRZNE SYSTEMY PRZEWOZU
BAGAŻU
RRP
4pets®* Mocowanie Caree ISOFIX przeznaczone do transporterów Caree
Dzięki mocowaniu Caree ISOFIX Twój czworonóg może podróżować bezpiecznie i
wygodnie.
Wygodny i elastyczny montaż skrzynki transportowej Caree do dowolnego zamocowania
ISOFIX w pojeździe.
4pets®* Transporter Caree do bezpiecznego transportu kotów i psów na dowolnym
siedzeniu pasażera, kolor Cool Grey
Twój wierny przyjaciel będzie bezpieczny podczas podróży - dzięki pojemnikowi
transportowemu Caree będzie mógł podróżować wygodnie, z przodu lub z tyłu.
Innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie transportowe dla kotów i mniejszych psów o wadze
do 8 kg. Stworzone specjalnie z myślą o idealnym dopasowaniu do każdego siedziska
samochodowego i wygodzie podróżowania Twojego ulubieńca. Ma atrakcyjny wygląd i
jest wykonany z wytrzymałych, wysokiej jakości materiałów. Łatwe i bezpieczne
mocowanie do siedziska za pomocą pasa bezpieczeństwa lub opcjonalnie dostępnego
systemu szybkiego mocowania ISOFIX. Spełnia najnowsze i najwyższe wymagania
bezpieczeństwa i został poddany najsurowszym testom przez oficjalny instytut badawczy
TÜV Süd w Niemczech, w tym testom zderzeniowym i testom toksyczności materiału.
Najważniejsze cechy i funkcje: Zamek "Pull & Klick" obsługiwany jedną ręką umożliwiający
otwieranie i zamykanie pojemnika, elastyczna część tylna zapewniająca doskonałą
integrację z dowolnym siedziskiem samochodowym, przednie i tylne uchwyty ułatwiające
obsługę transportera, zdejmowana dwuczęściowa tapicerka wewnętrzna - można prać w
temperaturze 40°C, przednia nakładka na zawiasy zapewniająca ochronę przed
uderzeniami i prywatność, prowadnica szybkiego paska mocującego "Fixlock",
przystosowany do montażu w systemie ISOFIX. Dopasowane kolorystycznie wymienne
poduszki siedzisk dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Uwaga: podczas używania na
przednim fotelu pasażera poduszka powietrzna powinna być wyłączona.
Uchwyt na parasolkę
Dzięki temu użytecznemu akcesorium Twój parasol jest zawsze w odpowiednim miejscu,
kiedy go potrzebujesz.
Praktyczne przechowywanie parasolek, pojemnik mocowany w dowolnym miejscu za
pomocą śrub lub pasów Velcro®, do wszystkich modeli

2 461 044

251,00 zł2

2 460 886

1 636,00 zł2

1 524 823

186,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Wymienna Poduszka siedziska Caree przeznaczona do transporterów w
kolorze Cool Grey
Dzięki wymiennej poduszce siedziska Caree zapewnisz swojemu ulubieńcowi komfort i
świeżość w podróży.
Twoja oryginalna poduszka jest uszkodzona lub wymaga intensywnego czyszczenia? Po
prostu wymień ją na nową i ruszaj w trasę ze swoim ulubieńcem
4pets®* Wymienna Poduszka siedziska Caree przeznaczona do transporterów w
kolorze Smoked Pearl
Dzięki wymiennej poduszce siedziska Caree zapewnisz swojemu ulubieńcowi komfort i
świeżość w podróży.
Twoja oryginalna poduszka jest uszkodzona lub wymaga intensywnego czyszczenia? Po
prostu wymień ją na nową i ruszaj w trasę ze swoim ulubieńcem

2 461 207

215,00 zł2

2 461 209

215,00 zł2

PRZEWÓZ BAGAŻU
AKCESORIA PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO
RRP
RIVAL* Amortyzator klapy tylnej z funkcją łagodnego zwalniania
Amortyzator hydrauliczny umożliwia łatwe i bezpieczne opuszczanie tylnej klapy. Podczas
otwierania tylnej klapy amortyzator pochłania siłę skierowaną w dół, dzięki czemu klapa
opada powoli.
Umożliwia wygodne, bezdotykowe opuszczenie klapy tylnej, zapobiegając jej
gwałtownemu opadaniu. Zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed
nieostrożnym uruchomieniem. Pozwala uniknąć uszkodzenia zawiasów. Uwaga:
Nieznacznie obniża maksymalne obciążenie klapy tylnej z 220 kg do 200 kg.
Hard Top bez okien bocznych, Moondust Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 486 297

442,00 zł1

2 493 917

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
<p>Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Wildtrak i Raptor, do
pojazdów bez pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej,
mocowania ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top bez szyb bocznych, Moondust Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 921

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
<p>Do wersji z kabiną przedłużoną (RAP Cab), z wyjątkiem wersji Wildtrak i Raptor, do
pojazdów bez pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej,
mocowania ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej</p>
Aeroklas* Hard Top bez szyb bocznych, srebrny
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwał hard top, wykończony lakierem.

2 216 677

11 660,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne, z podgrzewaną szybą
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez sportowych
pałąków, ochrony krawędzi, miękkiej pokrywy skrzyni ładunkowej.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard Top bez szyb bocznych, srebrny
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie lekki hard top,
wykończony lakierem.

2 216 673

11 722,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
Do wersji z przedłużoną kabiną, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez pałąka
sportowego, ochrony krawędzi, miękkiej pokrywy skrzyni ładunkowej.
Pickup Attitude* Hard Top Fleet Runner, w kolorze białym
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Zabudowa z włókna szklanego z trzema unoszonymi do góry drzwiami: para drzwi
bocznych typu butterfly z przezroczystego włókna szklanego, jedna tylna klapa z
przyciemnianego włókna szklanego i szyba przesuwna z przodu kabiny.

2 489 426

19 004,00 zł1

• Centralny zamek na wszystkich 3 drzwiach aktywowany oryginalnym kluczem pojazdu
• Dedykowana wiązka do centralnego zamka i zintegrowane trzecie światło stop
• Klamka zewnętrzna na wszystkich 3 drzwiach i klamka wewnętrzna na klapie tylnej
• Wykończenie wewnętrzne z materiału filcowego
• Wymiary: 1720 x 640 x 1690 (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 79 kg
<p>Do wersji z podwójną kabiną, oprócz modelu Raptor</p>
Pickup Attitude* Hard Top Fleet Runner, w kolorze białym
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Zabudowa z włókna szklanego z trzema unoszonymi do góry drzwiami: para drzwi
bocznych typu butterfly z przezroczystego włókna szklanego, jedna tylna klapa z
przyciemnianego włókna szklanego i szyba przesuwna z przodu kabiny.

2 489 417

19 606,00 zł1

• Centralny zamek na wszystkich 3 drzwiach aktywowany oryginalnym kluczem pojazdu
• Dedykowana wiązka do centralnego zamka i zintegrowane trzecie światło stop
• Klamka zewnętrzna na wszystkich 3 drzwiach i klamka wewnętrzna na klapie tylnej
• Wykończenie wewnętrzne z materiału filcowego
• Wymiary: 1930 x 1689 x 540 mm (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 85 kg
<p>Do kabiny przedłużanej, oprócz modelu Raptor</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Hard Top Fleet Runner, w kolorze czarnym matowym
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Zabudowa z włókna szklanego z trzema unoszonymi do góry drzwiami: para drzwi
bocznych typu butterfly z przezroczystego włókna szklanego, jedna tylna klapa z
przyciemnianego włókna szklanego i szyba przesuwna z przodu kabiny.

2 489 428

19 016,00 zł1

• Centralny zamek na wszystkich 3 drzwiach aktywowany oryginalnym kluczem pojazdu
• Dedykowana wiązka do centralnego zamka i zintegrowane trzecie światło stop
• Klamka zewnętrzna na wszystkich 3 drzwiach i klamka wewnętrzna na klapie tylnej
• Wykończenie wewnętrzne z materiału filcowego
• Wymiary: 1680 x 1670 x 530 mm (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 79 kg
<p>Do wersji z podwójną kabiną, oprócz Raptor</p>
Pickup Attitude* Hard Top Fleet Runner, w kolorze czarnym matowym
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Zabudowa z włókna szklanego z trzema unoszonymi do góry drzwiami: para drzwi
bocznych typu butterfly z przezroczystego włókna szklanego, jedna tylna klapa z
przyciemnianego włókna szklanego i szyba przesuwna z przodu kabiny.

2 489 419

19 373,00 zł1

• Centralny zamek na wszystkich 3 drzwiach aktywowany oryginalnym kluczem pojazdu
• Dedykowana wiązka do centralnego zamka i zintegrowane trzecie światło stop
• Klamka zewnętrzna na wszystkich 3 drzwiach i klamka wewnętrzna na klapie tylnej
• Wykończenie wewnętrzne z materiału filcowego
• Wymiary: 1930 x 1860 x 540 mm (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 85 kg
<p>Do kabiny przedłużanej, oprócz modelu Raptor</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z oknami bocznymi, czarny matowy
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 581 677

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Wysokie tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Raptor, do pojazdów bez pałąka
zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej
Hard Top z oknami bocznymi, kolor Agate Black
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i działanie rdzy;
wykończony błyszczącym lakierem.

2 581 679

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Wysokie tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Raptor, do pojazdów bez pałąka
zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z oknami bocznymi, kolor Diffused Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 831

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez dachowego
pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej
Hard Top z oknami bocznymi, kolor Race Red
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i działanie rdzy;
wykończony błyszczącym lakierem.

2 581 675

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Wysokie tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Wildtrak i Raptor, do pojazdów
bez pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z oknami bocznymi, w kolorze Shadow Black
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 815

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną ćwiartką
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez dachowego
pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej
Hard Top z szybami bocznymi, Blue Lightning
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 827

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Wildtrak i Raptor, do pojazdów
bez pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, Colorado Red
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 921

16 052,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, opróczwersji Wildtrack i Raptor,do pojazdów bez
dachowego pałąka zabezpieczającego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej,
mocowania ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej
Hard Top z szybami bocznymi, kolor Colorado Red
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 833

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez dachowego
pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, kolor Copper Red
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 909

16 064,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, oprócz modeli Wildtrack i Raptor, pojazdów bez pałąka
zabezpieczajacego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej
Hard Top z szybami bocznymi, kolor Copper Red
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 837

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez dachowego
pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania
ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z szybami bocznymi, kolor Frozen White
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 841

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Raptor, do pojazdów bez dachowego pałąka
zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej
Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, kolor Frozen White
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 917

16 052,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, oprócz modeli Wildtrak i Raptor oraz pojazdów bez pałąka
zabezpieczającego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z szybami bocznymi, kolor Sea Grey
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu, podwójne poszycie jest połączone ze sobą, dzięki czemu powstaje odporny
na warunki atmosferyczne, pozbawiony łączeń, wolny od rdzy, mocny, wytrzymały i lekki
hardtop, wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 839

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylna, intensywna lampa hamulcowa LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż.
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szyby drzwi tylnych
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną oprócz Raptor, do pojazdów bez dachowego pałąka
zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej
Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, kolor Sea Grey (dark grey)
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 915

16 052,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, oprócz modeli Wildtrak i Raptor oraz pojazdów bez pałąka
zabezpieczającego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Hard Top z szybami bocznymi, Moondust Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 919

13 715,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z wydzieloną uchylną szybą
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
<p>Do wersji z kabiną przedłużoną (RAP Cab), z wyjątkiem wersji Wildtrak i Raptor, do
pojazdów bez pałąka zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej,
mocowania ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej</p>
Hard Top z szybami bocznymi, Moondust Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Formowany termicznie, wykonany z jednego bloku tworzywa ABS nadającego się w 100%
do recyklingu; wytrzymały i lekki hardtop, dzięki podwójnej warstwie materiału łączonego
bezszwowo jest odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne i na działanie rdzy;
wykończony nieskazitelnie błyszczącym lakierem.

2 493 835

12 177,00 zł1

• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych klamr
• Tylne światło stopu LED
• Oświetlenie wewnętrzne LED
• Wiązka przewodów typu „plug and play” ułatwiająca montaż
• Wnętrze przystosowane do mycia ciśnieniowego z ocieplaną podsufitką
• Przesuwane okno grodziowe zapewniające wydajny obieg powietrza
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby drzwi bocznych z otwieraną częścią szyby
• Centralny zamek obsługiwany za pomocą pilota samochodowego
Do wersji z podwójną kabiną (Double Cab) oprócz wersji Raptor, do pojazdów bez pałąka
zabezpieczającego, bez zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, Moondust Silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 925

16 052,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, oprócz modeli Wildtrack o Raptor oraz pojazdów bez pałąka
zabezpieczajacego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej.
Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, Oyster Silver Metallic
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 166 906

16 052,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, oprócz wersji Wildtrack i Raptor, bez dachowego pałąka
zabezpieczającego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej, mocowania ładunku i
pokrywy skrzyni ładunkowej

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, Shadow Black Metallic
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 200 008

16 039,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Wildtrack i Raptor, do pojazdów bez
dachowego pałąka zabezpieczającego, zabezpieczeń obrzeża skrzyni ładunkowej,
mocowania ładunku i pokrywy skrzyni ładunkowej
Aeroklas* Hard Top z szybami bocznymi, silver
Oryginalne Hard Top'y Forda szybko przekształcą obszar ładunkowy Twojego Forda
Ranger we w pełni chroniony przedział bagażowy w stylu kombi, z oknami. Doskonałe
dopasowanie zagwarantowane.
Termoformowany z jednego kawałka w 100% nadającego się do recyklingu tworzywa
ABS, podwójne powłoki są połączone ze sobą, dzięki czemu jest odporny na warunki
atmosferyczne, bez spoin, bez rdzy, mocny, trwały, a jednocześnie hard top, wykończony
lakierem.

2 216 669

13 592,00 zł1

• Bez wiercenia, łatwy montaż za pomocą 6-punktowych zacisków G
• Tylne światło stopu LED
• Wewnętrzne światło LED
• Wiązka przewodów typu plug and play ułatwiająca instalację
• Wnętrze z możliwością mycia strumieniem wody z izolowaną podsufitką
• Przesuwana szyba w przegrodzie do wentylacji
• Przyciemniane szklane drzwi tylne
• Przyciemniane szyby boczne z wysuwaną częścią szyby
Do wersji z przedłużaną kabiną, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor, do pojazdów bez pałąka
sportowego, ochrony krawędzi, miękkiej pokrywy skrzyni ładunkowej.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mountain Top®* Miękka pokrywa bagażnika czarna
Skutecznie chroń swoje wyposażenie i cenne przedmioty przed deszczem i brudem w
przestrzeni ładunkowej dzięki tej solidnej pokrywie bagażnika typu markizowego.
Zwijana pokrywa bagażnika jest zabezpieczona od przodu systemem pasów
bezpieczeństwa i zamykana systemem zatrzaskowym na tylnym profilu, dzięki czemu
całkowicie i szczelnie zakrywa skrzynię ładunkową. Uchwyt zwalniający umieszczony od
spodu chowa się po zamknięciu i zaryglowaniu klapy tylnej, dzięki czemu ładunek jest
bezpieczny i pewny.

2 501 492

2 841,00 zł1

• Odporna na czynniki pogodowe
• Wykonana z wysokiej jakości winylu odpornego na warunki pogodowe
• Trwała, odporna na rozdarcia i na promieniowanie UV
• Płynne składanie umożliwia pełny dostęp do skrzyni ładunkowej
• Zintegrowane pałąki zapobiegają gromadzeniu się wody deszczowej na powierzchni.
• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą zatrzasków
Do wersji z podwójną kabiną, bez drążka sportowego, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor
Mountain Top®* Miękka pokrywa bagażnika czarna
Skutecznie chroń swoje wyposażenie i cenne przedmioty przed deszczem i brudem w
przestrzeni ładunkowej dzięki tej solidnej pokrywie bagażnika typu markizowego.
Zwijana plandeka bagażnika jest zabezpieczona od przodu systemem pasów
bezpieczeństwa i zamykana systemem zatrzaskowym na tylnym profilu, dzięki czemu
całkowicie i szczelnie zakrywa skrzynię ładunkową. Uchwyt zwalniający umieszczony od
spodu chowa się po zamknięciu i zaryglowaniu klapy tylnej, dzięki czemu ładunek jest
bezpieczny i pewny.

2 501 483

2 952,00 zł1

• Odporna na czynniki pogodowe
• Wykonana z wysokiej jakości winylu odpornego na warunki pogodowe
• Trwała, odporna na rozdarcia i na promieniowanie UV
• Płynne składanie umożliwia pełny dostęp do skrzyni ładunkowej
• Zintegrowane pałąki zapobiegają gromadzeniu się wody deszczowej na powierzchni.
• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą zatrzasków
Do wersji z przedłużaną kabiną z drążkiem sportowym, z wyjątkiem wersji Wildtrack i
Raptor
Mountain Top®* Miękka pokrywa bagażnika czarna
Skutecznie chroń swoje wyposażenie i cenne przedmioty przed deszczem i brudem w
przestrzeni ładunkowej dzięki tej solidnej pokrywie bagażnika typu markizowego.
Zwijana plandeka bagażnika jest zabezpieczona od przodu systemem pasów
bezpieczeństwa i zamykana systemem zatrzaskowym na tylnym profilu, dzięki czemu
całkowicie i szczelnie zakrywa skrzynię ładunkową. Uchwyt zwalniający umieszczony od
spodu chowa się po zamknięciu i zaryglowaniu klapy tylnej, dzięki czemu ładunek jest
bezpieczny i pewny.

2 501 486

2 952,00 zł1

• Odporna na czynniki pogodowe
• Wykonana z wysokiej jakości winylu odpornego na warunki pogodowe
• Trwała, odporna na rozdarcia i na promieniowanie UV
• Płynne składanie umożliwia pełny dostęp do skrzyni ładunkowej
• Zintegrowane pałąki zapobiegają gromadzeniu się wody deszczowej na powierzchni.
• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą zatrzasków
Do wersji z przedłużaną kabiną bez drążka sportowego, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Mountain Top®* Miękka pokrywa bagażnika czarna
Skutecznie chroń swoje wyposażenie i cenne przedmioty przed deszczem i brudem w
przestrzeni ładunkowej dzięki tej solidnej pokrywie bagażnika typu markizowego.
Zwijana plandeka bagażnika jest zabezpieczona od przodu systemem pasów
bezpieczeństwa i zamykana systemem zatrzaskowym na tylnym profilu, dzięki czemu
całkowicie i szczelnie zakrywa skrzynię ładunkową. Uchwyt zwalniający umieszczony od
spodu chowa się po zamknięciu i zaryglowaniu klapy tylnej, dzięki czemu ładunek jest
bezpieczny i pewny.

2 501 488

2 841,00 zł1

• Odporna na czynniki pogodowe
• Wykonana z wysokiej jakości winylu odpornego na warunki pogodowe
• Trwała, odporna na rozdarcia i na promieniowanie UV
• Płynne składanie umożliwia pełny dostęp do skrzyni ładunkowej
• Zintegrowane pałąki zapobiegają gromadzeniu się wody deszczowej na powierzchni.
• Nie wymaga nawiercania, łatwy montaż za pomocą zatrzasków
Do wersji z podwójną kabiną z drążkiem sportowym, z wyjątkiem Wildtrack i Raptor
Aeroklas* Ochrona przedziału bagażowego
Załaduj swój pojazd nie martwiąc się o ślady eksploatacji – dzięki tej rewelacyjnej
ochronie!
Zestaw 2 szt., chroni przedział bagażowy Twojego pojazdu podczas ładowania i
rozładunku – Do wersji z podwójną kabiną, XL, XLT i serii Limited, wyłącznie do pojazdów
bez hardtop'a, relingów bocznych, drążka sportowego i pokrywy bagażnika.
Aeroklas* Ochrona przedziału bagażowego do klapy tylnej bagażnika
Załaduj swój pojazd nie martwiąc się o ślady eksploatacji – dzięki tej rewelacyjnej
ochronie!
Chroni reling klapy bagażnika Twojego pojazdu podczas ładowania i rozładunku – <p>Do
wersji z przedłużoną i podwójną kabiną, serii XL, XLT i modeli Limited.</p>
Pokrywa bagażnika wysuwana czarna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Wildtrak z kabiną podwójną. Nie można łączyć z natryskową wykładziną przestrzeni
ładunkowej.
Pokrywa bagażnika wysuwana srebrna, manualna
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilny również z poprzeczkami (dostępne osobno) – Do wersji z
przedłużaną kabiną, do modelu Wildtrak, niedostępne do pojazdów z wykładziną w
formie pianki natryskowej.
Pokrywa bagażnika wysuwana srebrna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilny również z poprzeczkami (dostępne osobno) – Do
podwójnej kabiny, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor. Dodatkowy zestaw adaptera Mountain
Top® wymagany dla pojazdów z fabrycznie zamontowanym sportowym pałąkiem.
Przegroda bezpieczeństwa musi być trwale usunięta. Nie przwidziana do modeli z
wykładziną w formie piankowej.

2 207 808

988,00 zł1

2 207 827

362,00 zł1

2 353 518

13 272,00 zł1

2 410 193

10 246,00 zł1

2 410 198

11 267,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pokrywa bagażnika wysuwana srebrna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilny również z poprzeczkami (dostępne osobno) – Dla kabiny
przedłużanej, z wyjątkiem Wildtrak i Raptor. Dodatkowy zestaw adaptera Mountain Top®
wymagany dla pojazdów z fabrycznie zamontowanym sportowym pałąkiem. Przegroda
bezpieczeństwa musi być trwale usunięta. Niemożliwa do montażu w pojazdach z
wykładziną typu piankowego.
Pokrywa bagażnika wysuwana srebrna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażony w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilny również z poprzeczkami (dostępne osobno) – Do
Wildtrack z podwójną kabiną, bez ochrony krawędzi skrzyni ładunkowej. Niemożliwy do
montażu w samochodach z wykładziną typu piankowego.
Poprzeczki bagażnika czarne, do zwijanej pokrywy bagażnika
Zestaw 2 regulowanych poprzeczek, profil T, aluminium, zamykane, waga maks. 1 kg,
maks. ładowność 75 kg, zawiera kluczyk – <p>Do wersji Wildtrak z manualną i elektryczną
roletą, do wersji Raptor tylko z manualną roletą</p>

Mountain Top®* Poprzeczki bagażnika srebrne, do zwijanej pokrywy bagażnika
Zestaw 2 poprzeczek, profil T, aluminium, zamykane, waga max 1 kg, max. łądowność 75
kg, zawiera kluczyk – <p>Do wersji Wildtrak, oprócz elektrycznej rolety przestrzeni
ładunkowej</p>

Mountain Top®* Poprzeczki bagażnika srebrne, do zwijanej pokrywy bagażnika
Zestaw 2 poprzeczek, profil T, aluminium, zamykane, waga max. 1 kg, max. łądowność 75
kg, zawiera kluczyk – <p>Z wyjątkiem Wildtrak i Raptor, oprócz elektrycznej rolety
przestrzeni ładunkowej</p>

Przegroda skrzyni ładunkowej
Przegroda skrzyni ładunkowej umożliwia praktyczny podział przestrzeni ładunkowej na 2
komory i osobne składowanie ładunków. Zabezpiecza ładunek przed przesuwaniem się,
uszkodzeniem i przesunięciem do przodu pojazdu, czyli w miejsce, gdzie jest do niego
utrudniony dostęp. Zamocowana w zintegrowanej C-szynie pojazdu, przegroda przesuwa
się w przód i w tył i może być ustawiona w wybranej pozycji za pomocą pokrętła

2 410 196

11 636,00 zł1

2 315 767

11 267,00 zł1

2 618 000

1 894,00 zł2

1 862 425

1 722,00 zł2

1 862 426

1 722,00 zł2

2 502 430

2 694,00 zł2

• Wykonana z wytrzymałego, lekkiego aluminium z grubą na 4 mm płytą główną.
• Może być zdjęta gdy nie jest używana.
• Oddziela i zabezpiecza delikatny ładunek przed ciężkimi przedmiotami.
• Oddziela i zabezpiecza czyste rzeczy przed przedmiotami zabrudzonymi.
Oprócz modeli XL I XLT, tylko w połączeniu z Systemem Zarządzania Ładunkiem (Cargo
Management System)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Przesuwna platforma bagażowa czarny mat
Koniec ze wspinaniem się lub wyginaniem, od dziś szybko poradzisz sobie ze wszystkimi
nietypowymi ładunkami dzięki przesuwnej platformie bagażowej - po prostu wysuń ją i
załaduj.
Przesuwna platforma została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu załadunku i
rozładunku bez konieczności wchodzenia na skrzynię ładunkową.

2 490 224

6 322,00 zł1

• Ładowność 250 kg
• 6 pętli mocujących zapewniających stabilne zamocowanie ładunku na platformie
• Wygodny, ergonomiczny uchwyt i przycisk
• Rama stalowa powlekana proszkowo na kolor czarny z płynnym mechanizmem
przesuwnym.
• Blokady w 3 pozycjach: pełne schowanie, środek i wysunięcie na 70% (maks.)
• Wytrzymała platforma z tworzywa ABS formowana próżniowo z trwałym wzorem
antypoślizgowym
• Możliwość montażu z plastikową platformą lub bez niej
• 1200 x 320 x 90 (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 35kg
• Konieczność wywiercenia otworów

Składany podróżny pojemnik podręczny materiał w kolorze czarnym, z owalnym
białym logo Ford po obu stronach
Koniec z ciągłym szukaniem długopisu albo przewodu do ładowarki telefonicznej, teraz
możesz mieć te wszystkie ważne przedmioty w jednym miejscu i pod ręką w składanym
pojemniku podróżnym.
Praktyczny pojemnik do zamocowania na przednim siedzeniu pasażera lub na siedzeniach
w tylnym rzędzie. Posiada funkcję blokady pasów bezpieczeństwa umożliwiającą
bezpieczne i stabilne zamocowanie podczas podróży. Można go również złożyć i schować
na czas, gdy nie jest używany. Wymiary: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825

189,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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System pojemników Box-In-Box do umieszczenia wewnątrz MegaBox w Fordzie
Puma lub jako samodzielne rozwiązanie transportowe do innych modeli, czarny
Zarówno na zakupach, jak i na pikniku, z łatwością przewieziesz swoje rzeczy dzięki
systemowi pojemników Box-In-Box. Pojemnik transportowy sprawdza się w każdej
sytuacji: zmieścisz w nim zakupy, akcesoria na piknik, albo po prostu wykorzystasz go do
utrzymania porządku w przestrzeni bagażowej. Zakupy lub żywność wymagającą
warunków chłodniczych na czas transportu w samochodzie przechowuj w chłodziarce
samochodowej.
Dostosowany do indywidualnych potrzeb 2-częściowy zestaw mobilnego boxu do
bezproblemowej integracji z MegaBoxem w Fordzie Puma . Może być również
wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie transportowe w pozostałych modelach.
Zestaw składa się z izolowanego termicznie pojemnika do przewożenia produktów
schłodzonych lub ciepłych oraz pojemnika transportowego z wyjmowaną przegrodą w
środku. Oba pojemniki są wyposażone w uchwyty zapewniające komfort noszenia oraz
magnesy w różnych miejscach, które zapobiegają zgubieniu części, takich jak uchwyty lub
pokrywa pojemnika chłodzącego lub ogrzewającego, kiedy nie są używane w podróży.

2 469 549

702,00 zł2

• Pojemnik chłodzący i ogrzewający:
• wytrzymały pojemnik prostokątny, 2-stronny zamek błyskawiczny na obwodzie wokół 3
stron i cienką wykładziną wewnętrzną
• 2 mocne uchwyty z częścią uchwytu na zewnętrznych paskach oraz mały pasek do
otwierania pokrywy
• wyposażony w magnesy w pokrywie i uchwyty do mocowania, kiedy nie jest używany w
podróży
• 4 stopy na dole (kształt piramidy)
• nadruk w 2 kolorach z logo Forda
• materiały: na zewnątrz czarny poliester, wewnątrz srebrny materiał aluminiowy
• wymiary (długość, szerokość, głębokość): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Pojemnik transportowy:
• wytrzymały pojemnik prostokątny z cienką wykładziną wewnętrzną
• 2 mocne uchwyty z częścią uchwytu na zewnętrznych paskach
• wyposażony w magnesy na ściankach bocznych i uchwyty do mocowania, kiedy nie jest
używany w podróży
• wyjmowana przegroda
• posiada szeroką taśmę polarową we wnętrzu pudełka
• 4 stopy na dole (kształt piramidy)
• z logo Ford
• materiały: na zewnątrz czarny poliester, wewnątrz brezent impregnowany
• wymiary (długość, szerokość, głębokość): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sztywna pokrywa bagażnika Komplet z 3 części, Moondust Silver
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej, wyposażonej w zawiasy pokrywie bagażnika.
Podnoszona sztywna pokrywa bagażnika jest zamocowana na zawiasach na mocnej
ramie aluminiowej, posiadającej wbudowany system szyn bocznych skrzyni ładunkowej.
Dostępna z przesuwną przegrodą skrzyni ładunkowej, ale może być również stosowana z
innymi elementami wyposażenia skrzyni ładunkowej. Pokrywa bagażnika może być
ponownie pomalowana w dowolnym kolorze nadwozia.

2 496 497

27 614,00 zł1

• Wykonana z wytrzymałego, ale lekkiego tworzywa ABS i aluminium
• 2 zintegrowane szyny do rowków T do mocowania belek poprzecznych i i przewozu
rowerów itp. na górze pokrywy
• Dopuszczalne obciążenie 75 kg dzięki wytrzymałej aluminiowej ramie pokrywy
• W przypadku większych ładunków, system szybkiego mocowania umożliwia zdjęcie
pokrywy w kilka sekund.
• Możliwość montażu w modelach z drążkiem sportowym lub bez (drążek może być
mocowany bezpośrednio do pokrywy)
• Szczelna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja
• Pokrywa otwiera się za pomocą 2 mocnych siłowników gazowych
• Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne
• Zintegrowany zamek centralny pojazdu
• Ergonomiczna, zamykana tylna klamka.
• Szybki montaż, bez konieczności wywiercania otworów
• Zwiększa oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu oporu podłogi ładunkowej (opór
powietrza)
• Dzięki niej Twój Ranger nadal wygląda jak pick-up
Do wersji Double Cab (z podwójną kabiną), z wyjątkiem Wildtrak Thunder i Raptor
Sztywna pokrywa bagażnika Moondust Silver
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej, wyposażonej w zawiasy pokrywie bagażnika.
Jednoczęściowa, sztywna pokrywa bagażnika z łatwo podnoszoną klapą. Może być
ponownie pomalowana w dowolnym kolorze karoserii.

2 493 291

12 583,00 zł1

• Bezpieczny zamek wielopunktowy z 2 kluczami
• Zintegrowane oświetlenie wewnętrzne LED
• Pokrywa otwiera się pod kątem 45° za pomocą 2 mocnych siłowników gazowych
• Wykonana z wytrzymałego, sztywnego, dwuwarstwowego tworzywa ABS
• Uszczelka z kauczuku neoprenowego odporna na warunki atmosferyczne
• Nie wymaga wiercenia, montaż za pomocą prostego systemu mocowania
• Zwiększa oszczędność paliwa dzięki zmniejszeniu oporu podłogi ładunkowej (opór
powietrza)
• Możliwość montażu w modelach z oryginalnym drążkiem sportowym lub bez
• Szybki demontaż pokrywy w przypadku większych ładunków.
• Dzięki niej Twój Ranger nadal wygląda jak pick-up
Do wersji Double Cab (z podwójną kabiną), z wyjątkiem Wildtrak Thunder i Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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EGR* Sztywna pokrywa bagażnika z relingami
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej, wyposażonej w zawiasy pokrywie bagażnika.
Aluminiowa, zamykana, konstrukcja jednoelementowa, waga około 18 kg, przetestowana i
zatwierdzona do maksymalnej ładowności 50 kg. Ładunek można wygodnie
unieruchomić taśmami do bagażu przymocowanymi do bocznych relingów – Do wersji z
podwójną kabiną bez drążka sportowego, za wyjątkiem Wildtrak i Raptor.
Pickup Attitude* Tylny Stopień Wysuwany tył
Podczas załadunku i rozładunku można łatwo wejść na skrzynię ładunkową za pomocą
wysuwanego tylnego stopnia.
Tylny stopień wysuwany, umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do skrzyni ładunkowej
w pozycji rozłożonej; kiedy nie jest używany, wsuwa się precyzyjnie z powrotem do spodu
pojazdu.

1 882 091

7 860,00 zł1

2 489 893

1 980,00 zł1

• Wysuwanie i wsuwanie za pomocą jednego naciśnięcia stopą.
• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Stal powlekana proszkowo w kolorze czarnym
• Antypoślizgowa powłoka stopnia
<p>Do pojazdów z tylnym zderzakiem Ford, z wyjątkiem wersji Raptor</p>
Pickup Attitude* Tylny Stopień Wysuwany tył
Podczas załadunku i rozładunku można łatwo wejść na skrzynię ładunkową za pomocą
wysuwanego tylnego stopnia.
Tylny stopień wysuwany, umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do skrzyni ładunkowej
w pozycji rozłożonej; kiedy nie jest używany, wsuwa się precyzyjnie z powrotem do spodu
pojazdu.

2 489 897

1 980,00 zł1

• Wysuwanie i wsuwanie za pomocą jednego naciśnięcia stopą.
• Maksymalne obciążenie: 150 kg
• Stal powlekana proszkowo w kolorze czarnym
• Antypoślizgowa powłoka stopnia
<p>Do wersji Raptor</p>
Aeroklas* Wykładzina przestrzeni ładunkowej sztywna
Nasze wykładziny skrzyni ładunkowej są idealnie dopasowane do Twojego Forda.
Przeznaczona do użytkowania w trudnych warunkach, utrzymuje skrzynię ładunkową w
czystości, chroniąc ją przed zużyciem.
Odporna na zużycie, wodę i plamy – Do wersji z pojedynczą kabiną XL i XLT oprócz
pojazdów z zabudową typu Hard Top.
Aeroklas* Wykładzina przestrzeni ładunkowej sztywna wykładzina powierzchni
ładunkowej
Nasze wykładziny skrzyni ładunkowej są idealnie dopasowane do Twojego Forda.
Przeznaczona do użytkowania w trudnych warunkach, utrzymuje skrzynię ładunkową w
czystości, chroniąc ją przed zużyciem.
Odporna na zużycie, trwała, odporna na wodę i plamy – Do pojedynczej kabiny, z
wyjątkiem pojazdów z zabudową typu Hard Top.

2 192 748

2 878,00 zł2

2 202 940

3 161,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Wykładzina przestrzeni ładunkowej sztywna wykładzina powierzchni
ładunkowej
Nasze wykładziny skrzyni ładunkowej są idealnie dopasowane do Twojego Forda.
Przeznaczona do użytkowania w trudnych warunkach, utrzymuje skrzynię ładunkową w
czystości, chroniąc ją przed zużyciem.
Wytrzymała, trwała odporna na wodę i plamy – Do wersji z podwójną kabiną XL i XLT,
oprócz pojazdów z zabudową typu Hard Top.
Zwijalny pojemnik transportowy materiał w kolorze czarnym, z owalnym białym logo
Ford po obu stronach
Ten pomysłowy składany pojemnik transportowy zapobiega przemieszczaniu się różnych
przedmiotów w przestrzeni bagażowej i zapewnia ich bezpieczny transport, utrzymując
porządek i czystość.
Praktyczne rozwiązanie w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Można je również złożyć i
schować na czas, gdy nie jest używane. Wymiary: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 192 774

2 866,00 zł2

2 470 827

133,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU
ZEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA
RRP
Rimgard®* Blokada koła zestaw 4 szt., w kolorze antracyt
Nie pozwól, aby Twoje koła stały się celem, zabezpiecz je przed kradzieżą za pomocą
blokad na koła.
Blokada koła Rimgard® zabezpiecza przed kradzieżą wszystkie 6 śrub mocujących koło.
Brak dostępu do śrub koła uniemożliwia zdemontowanie obręczy koła. Mechanizm
blokujący rozszerza się w otworze centralnym obręczy koła i jest zabezpieczony kluczem i
zamkiem ASSA Abloy o wysokim stopniu ochrony. Następnie zamek jest zakrywany
oryginalną nakładką środkową koła.

2 550 355

1 611,00 zł2

• Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium 6082
• Wytrzymała i odporna na próby przecięcia, przewiercenia i próby sforsowania blokady
• Wzmocniony zamek ASSA Abloy o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest odporny na
próby sforsowania i wyrwania
• Produkt testowany przez niezależnych ekspertów, spełnia wszystkie najwyższe
standardy bezpieczeństwa
• Marka Rimgard® jest oficjalnie rekomendowana przez wiele firm ubezpieczeniowych
• Odporna na działanie soli, brudu i korozji
• Prosta w montażu, nie wymaga demontażu koła
Standardowe koła wersji Wildtrak
Rimgard®* Blokada koła zestaw 4 sztuk w kolorze czarnym
Nie pozwól, aby Twoje koła stały się celem, zabezpiecz je przed kradzieżą za pomocą
blokad na koła.
Blokada koła Rimgard® zabezpiecza przed kradzieżą wszystkie 6 śrub mocujących koło.
Brak dostępu do śrub koła uniemożliwia zdemontowanie obręczy koła. Mechanizm
blokujący rozszerza się w otworze centralnym obręczy koła i jest zabezpieczony kluczem i
zamkiem ASSA Abloy o wysokim stopniu ochrony. Następnie zamek jest zakrywany
oryginalną nakładką środkową koła.

2 550 357

1 611,00 zł2

• Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium 6082
• Wytrzymała i odporna na próby przecięcia, przewiercenia i próby sforsowania blokady
• Wzmocniony zamek ASSA Abloy o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest odporny na
próby sforsowania i wyrwania
• Przetestowana przez niezależnych ekspertów, spełnia wszystkie najwyższe standardy
bezpieczeństwa
• Rimgard® jest oficjalnie rekomendowana przez wiele firm ubezpieczeniowych
• Odporna na działanie soli, brudu i korozji
• Prosta w montażu, nie wymaga demontażu koła
Standardowe koła wersji Raptor
K&K* Mata uziemiająca do urządzeń odstraszających kuny
Mata samoprzylepna, która zwiększa powierzchnię przewodzącą prąd elektryczny na
plastikowych częściach komory silnika, np. na płycie uziemiającej silnika. Do urządzeń
odstraszających kuny M2700, M4700, M4700B i M5700N

2 033 205

85,00 zł2

• 20.5 x 14.5 cm

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M2700, z ochroną ultradźwiękami
Emituje silne fale ultradźwiękowe w promieniu 360°. Dzięki współczynnikowi
wodoodporności ochrony IP65, może być zamontowany w dolnej części komory silnika
celem zapewnienia większej skuteczności. Pobór prądu ok. 2 mA, emituje pulsujące
ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 110 dB przy częstotliwości
22 kHz, zasięg 6 metrów przy kącie emisji 360°, 100% wodoodporna obudowa głośnika
K&K* Odstraszacz Kun M4700 – Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 płytek stykowych wysokiego napięcia wykonanych ze stali nierdzewnej, które
można elastycznie zamontować wokół komory silnika. Pobór prądu maks. 7 mA, emituje
pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 115 dB przy
częstotliwości 22,5 kHz, kąt promieniowania 360°, w 100 % wodoodporna obudowa
głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65.
Wyłącznik bezpieczeństwa maski dostępny osobno
Uwaga: wstrząsy elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie
wyrządzają im większej krzywdy!

2 033 207

476,00 zł2

2 033 208

930,00 zł2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Odstraszacz Kun M4700B – Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z wieloma stykami, które można elastycznie
zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki przebijają się przez futro, łapy i pysk, co
znacznie zwiększa efektywną powierzchnię rażenia. Pobór prądu maks. 5,5 mA, emituje
pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 105 dB przy
częstotliwości 22,5 kHz, kąt promieniowania 360°, w 100% wodoodporna obudowa
głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65. Posiada wyłącznik bezpieczeństwa
do maski silnika. Odpowiedni do większych komór silnika. Uwaga: wstrząsy elektryczne są
na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie wyrządzają im większej krzywdy!
K&K* Odstraszacz Kun M5700N – Urządzenie wielofunkcyjne
Wysokiej klasy rozwiązanie zapewniające skuteczne odstraszanie zwierząt na 3 różne
sposoby. Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia
prądem oraz ostrymi rozbłyskami światła emitowanymi przez system diod. Zawiera 6
wodoodpornych głośników satelitarnych z membraną metalową. Głośniki emitują silne
pulsujące fale ultradźwiękowe w promieniu 180° i są naładowane wysokim napięciem ok.
200-300 V, a jednocześnie emitują pulsujące, jasno rozbłyskujące światło. Pobór prądu
maks. 10 mA, ciśnienie akustyczne 105 dB przy częstotliwości 22 kHz, w 100%
wodoodporna obudowa głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65. Uwaga:
wstrząsy elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie wyrządzają
im większej krzywdy!

2 046 845

1 128,00 zł2

2 033 209

1 242,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M8700, z ochroną ultradźwiękami, zasilany z akumulatora
Emituje silne fale ultradźwiękowe. Działa niezależnie od akumulatora pojazdu i może być
stosowany do ochrony np. samochodów osobowych lub kamperów z uszkodzonym
zasilaniem akumulatorowym. Nadaje się również do stosowania na strychach i w innych
pomieszczeń zewnętrznych, aby utrzymać dzikie zwierzęta z dala od domu. Pobór prądu
ok. 0,33 mA, emituje pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie
akustyczne 105 dB przy częstotliwości 23 kHz, zasięg 6 metrów przy kącie emisji 360°, w
100% wodoodporna obudowa głośnika. Komponenty spełniają normy ochrony IP65
K&K* Odstraszacz Kun M9300, z zabezpieczeniem przed porażeniem elektrycznym
Zestaw do odstraszania elektrycznego, zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z
wieloma punktami styku, które można zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki
przebijają się przez futro, łapy i pysk, co zwiększa efektywną powierzchnię rażenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika dostępny oddzielnie. Uwaga: wstrząsy
elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta, nie czyniąc im krzywdy!

2 033 210

454,00 zł2

2 540 999

1 118,00 zł2

• Do pojazdów z szyną CAN i zelektryfikowanych
• Zasilanie z autonomicznego urządzenia akumulatorowego zapewniającego ochronę
niezależnie od akumulatora pojazdu
• Zasilanie za pomocą 4 baterii AA 1,5 V (nie dołączone do zestawu)
• Prąd roboczy: 0,2 mA 6 V
• Przycisk wł./wył. urządzenia
• 2 funkcyjne wskaźniki LED: wysokiego napięcia i stanu baterii
• Wskaźnik LED niskiego poziomu baterii ostrzega z wyprzedzeniem o niskim poziomie
naładowania baterii AA
• Zakres temperatur roboczych: od -25 °C do +80 °C
• Idealny do kamperów, klasycznych samochodów i innych pojazdów, które nie
przemieszczają się zbyt często
• Kwasoodporność: urządzenie jest odporne na działanie kwasów (z baterii lub środków
czyszczących)
• Samogasnące tworzywo sztuczne spełniające standardy bezpieczeństwa obowiązujące
w przemyśle motoryzacyjnym
• Klasa wodoodporności 2.0: w pełni uszczelnione podzespoły elektroniczne
przewyższające normę ochrony IP65
• Znak E1: potwierdza, że urządzenie zostało przetestowane przez Federalny Urząd ds.
Ruchu Drogowego (KBA) >

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M9700, urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z wieloma punktami styku, które można
zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki przebijają się przez futro, łapy i pysk, co
zwiększa efektywną powierzchnię rażenia. Głośnik kopułkowy emituje pulsujące w
zakresie 360° modulowane ultradźwięki o ciśnieniu akustycznym 110 dB przy
częstotliwości 22,5 KHz, zapobiegając przyzwyczajeniu się intruzów do stałego dźwięku
Zestaw zawiera wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika. Uwaga: wstrząsy elektryczne
są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta, nie czyniąc im krzywdy!

2 541 005

1 415,00 zł2

• Urządzenie zaprojektowane z myślą o montażu także w pojazdach elektrycznych
• Zasilanie z autonomicznego urządzenia akumulatorowego zapewniającego ochronę
niezależnie od akumulatora pojazdu
• Zasilanie za pomocą 4 baterii AA 1,5 V (nie dołączone do zestawu)
• Prąd roboczy: 0,2 mA 6 V
• Przycisk wł./wył. urządzenia
• 3 funkcyjne wskaźniki LED: ultradźwięków, wysokiego napięcia i stanu baterii
• Wskaźnik LED niskiego poziomu baterii ostrzega z wyprzedzeniem o niskim poziomie
naładowania baterii AA
• Wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika powoduje natychmiastowe rozładowanie
prądu wysokiego napięcia na płytkach stykowych po otwarciu maski silnika
• Zakres temperatur roboczych: od -25 °C do +80 °C
• Idealny do kamperów, klasycznych samochodów i innych pojazdów, które nie
przemieszczają się zbyt często
• Kwasoodporność: urządzenie jest odporne na działanie kwasów (z baterii lub środków
czyszczących)
• Samogasnące tworzywo sztuczne spełniające standardy bezpieczeństwa obowiązujące
w przemyśle motoryzacyjnym
• Klasa wodoodporności 2.0: w pełni uszczelnione podzespoły elektroniczne oraz w 100%
wodoodporny głośnik kopułkowy przewyższające normę ochrony IP65
• Znak e1: potwierdza, że urządzenie zostało przetestowane przez Federalny Urząd ds.
Ruchu Drogowego (KBA)

Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika do zbiornika AdBlue, aluminium
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Wytrzymała, lekka osłona aluminiowa zapobiegająca uszkodzeniom podwozia, grubość 4
mm, masa: 9 kg.

2 492 289

1 833,00 zł1

• Idealna do zastosowań wymagających częstej jazdy w terenie (rolnictwo, roboty ziemne,
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i wykonania czynności serwisowych
Oprócz modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika do zbiornika paliwa, aluminium
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Wytrzymała, lekka osłona aluminiowa zapobiegająca uszkodzeniom podwozia, grubość 4
mm, masa: 7 kg.

2 492 287

1 550,00 zł1

• Idealna do zastosowań wymagających częstej jazdy w terenie (rolnictwo, roboty ziemne,
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i wykonania czynności serwisowych
Oprócz modelu Raptor
Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika zestaw chroniący silnik i chłodnicę,
aluminium
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Wytrzymała, lekka osłona aluminiowa zapobiegająca uszkodzeniom podwozia, grubość 4
mm, masa: 7 kg. Zestaw zawiera: osłonę chłodnicy/przedniej części silnika oraz osłonę
tylnej części silnika.

2 492 283

2 030,00 zł1

• Idealna do zastosowań wymagających częstej jazdy w terenie (rolnictwo, roboty ziemne,
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i wykonania czynności serwisowych
Oprócz modelu Raptor
Metalloproduktsia* Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika zestaw chroniący
silnik i chłodnicę, stal
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Solidna stalowa osłona zabezpieczająca spód pojazdu przed uszkodzeniami,
polakierowana proszkowo na czarno, grubość 3 mm, masa: 15 kg. Zestaw zawiera: osłonę
chłodnicy/przedniej części silnika oraz osłonę tylnej części silnika.

2 509 592

677,00 zł1

• Idealna do prac, w których wymagana jest jazda w terenie (np. rolnictwo, prace ziemne
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i serwisowania
Oprócz modelu Raptor.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Metalloproduktsia* Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika zestaw do skrzyni
biegów i skrzynki rozdzielczej, stal
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Solidna stalowa osłona zabezpieczająca spód pojazdu przed uszkodzeniami,
polakierowana proszkowo na czarno, grubość 3 mm, masa: 32 kg. Zestaw zawiera: osłonę
skrzyni biegów i osłonę skrzynki rozdzielczej.

2 509 594

942,00 zł1

• Idealna do prac, w których wymagana jest jazda w terenie (np. rolnictwo, prace ziemne
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i serwisowania
Oprócz modelu Raptor.
Osłona chroniąca przed zachlapaniem silnika zestaw do skrzynie biegów i skrzynki
rozdzielczej, aluminium
Trwałe, odporne na rdzę stalowe osłony, zaprojektowane by chronić silnik i skrzynię
biegów Twojego Forda przed przypadkowym uszkodzeniem spowodowanym trudnymi
warunkami na drodze. Łatwo je zdjąć do serwisowania.
Wytrzymała, lekka osłona aluminiowa zapobiegająca uszkodzeniom podwozia, grubość 4
mm, masa: 17 kg. Zestaw zawiera: osłonę skrzyni biegów i osłonę skrzynki rozdzielczej.

2 492 285

2 706,00 zł1

• Idealna do zastosowań wymagających częstej jazdy w terenie (rolnictwo, roboty ziemne,
itp.)
• Łatwy demontaż w celu wymiany oleju i wykonania czynności serwisowych
Oprócz modelu Raptor
Pokrowiec premium czarny, z czerwonym obszyciem, owalnym logo Ford oraz logo
Ford Performance
Pokrowiec Ford klasy Premium na pojazd do użytku wewnątrz pomieszczeń to skuteczna
ochrona podczas każdego postoju.
Dopasowany do kształtów pojazdu pokrowiec o sportowym, typowym dla Ford
Performance wyglądzie. Wykonany z najwyższej jakości materiałów. Skutecznie chroni
zaparkowany samochód przed kurzem i zabrudzeniami. Dzięki niemu, po dłuższym
postoju w garażu, auto zachowujeidealny wygląd. W zestawie znajduje się czarna,
materiałowa torba na pokrowiec. – Wersja z podwójną kabiną, nie pasuje do pojazdów z
listwą oświetleniową, górnym wlotem powietrza (snorkel) i hard topem.

2 426 841

2 214,00 zł2

ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU
WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA
RRP
Dywaniki podłogowe welurowe Premium czarne, tył
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 2 szt – Do wersji Limited z kabiną przedłużaną.

2 023 539

301,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dywaniki podłogowe welurowe Premium czarne, tył
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 2 szt – Do podwójnej kabiny seria XL, XLT i seria Limited.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium czarne, tył
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 2 szt – Do wersji z kabiną przedłużaną seria XL i XLT.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 2 szt. w logo Wildtrack – Do serii Wildtrak z kabiną podwójną lub przedłużaną.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Raptor
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne, strona kierowcy
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Do serii Limited z kabiną przedłużaną lub podwójną.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne, strona kierowcy
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Do serii XL i XLT.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne, strona pasażera
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Do serii Wildtrak z kabiną podwójną lub przedłużaną.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne, strona pasażera
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Do serii XL i XLT.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód, czarne, strona pasażera
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Do serii Limited z kabiną podwójną lub przedłużaną.

1 785 555

301,00 zł2

1 734 187

301,00 zł2

1 901 693

483,00 zł2

2 310 479

483,00 zł2

1 744 373

293,00 zł2

5 328 659

232,00 zł2

1 735 900

237,00 zł2

1 735 899

232,00 zł2

1 744 372

293,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dywaniki podłogowe welurowe Premium tył, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
zestaw, 2 szt – Do kabiny przedłużanej, Wildtrack.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium tył, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 2 szt. – Do Wildtrak z kabiną podwójną.
Dywaniki podłogowe welurowe Premium tył, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Dopasowane, zestaw 2 szt. – Do wersji Raptor
Dywaniki podłogowe, gumowe przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Wyprofilowane, zestaw 4 szt., z logo Performance i z mocowaniami po stronie kierowcy.
Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wykładziny pojazdu przed
zabrudzeniami i wilgocią – Do wersji Double Cab
Dywaniki podłogowe, gumowe przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 5 szt., z logo Ranger – Do kabiny przedłużanej, oprócz modeli Raptor.
Dywaniki podłogowe, gumowe przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Wyprofilowane, zestaw 4 szt., z logo Performance i z mocowaniami po stronie kierowcy.
Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wykładziny pojazdu przed
zabrudzeniami i wilgocią – Do wersji RAP Cab
Dywaniki podłogowe, gumowe przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 5 szt., z logo Ranger – Podwójna kabina.
Dywaniki podłogowe, gumowe przód, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 2 szt., z logo Ranger – Do pojedynczej kabiny.

1 781 411

396,00 zł2

1 901 711

555,00 zł2

2 230 987

552,00 zł2

2 286 287

407,00 zł2

1 809 465

743,00 zł2

2 286 291

407,00 zł2

5 238 395

743,00 zł2

5 238 445

743,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Dywaniki podłogowe, gumowe w kształcie tacy z podwyższonymi krawędziami,
przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 3 szt., z logo Ranger po stronie kierowcy i pasażera i mocowaniami po stronie
kierowcy. Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wnętrza dywanika przed
zabrudzeniami i wilgocią – <p>Do wersji z kabiną przedłużaną.</p>
Dywaniki podłogowe, gumowe w kształcie tacy z podwyższonymi krawędziami,
przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 3 szt., z logo Ranger po stronie kierowcy i pasażera i mocowaniami po stronie
kierowcy. Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wnętrza dywanika przed
zabrudzeniami i wilgocią – <p>Do wersji z podwójną kabiną.</p>
Dywaniki podłogowe, gumowe w stylu tacowym, z podwyższonymi krawędziami,
czarne, przód
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 2 szt., z logo Ranger po stronie kierowcy i pasażera i mocowaniami po stronie
kierowcy. Podwyższone krawędzie zapewniają lepszą ochronę wnętrza dywanika przed
zabrudzeniami i wilgocią – <p>Do pojedynczej kabiny.</p>
K&K* Overvoltage Protection
Dzięki temu zabezpieczeniu przeciprzepięciowemu zarumieni się konkurencja, ale nie
instalacja w Twoim Fordzie.
Stale monitoruje napięcie pokładowego systemu elektronicznego, skutecznie
zapobiegając skokom napięcia, które mogą prowadzić do awarii systemów takich jak ABS,
poduszka powietrzna oraz innych urządzeń elektronicznych w twoim pojeździe. Chroni też
przed zwiększonym zużyciem żarówek oraz uszkodzeniami powodowanymi odpalaniem
samochodu za pomocą kabli
HDD* Pokrowiec na fotele na fotel kierowcy, czarny
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wykonany z niezwykle wytrzymałej przędzy poliestrowej o grubości 210 denier, z 100%
wodo- i ognioodporną podszewką poliestrową, zszyty nicią spadochronową w celu
wzmocnienia trwałości miejsc łączenia materiału. Skrojony na miarę w celu zapewnienia
perfekcyjnego dopasowania i wyprodukowany zgodnie z zachowaniem najwyższych
standardów w zakresie trwałości i odporności na zużycie eksploatacyjne. Skutecznie
chroni oryginalną tkaninę siedziska, np. przed błotem, wodą i wilgocią, plamami z tłuszczu,
oleju, farby, kurzem, żywnością i napojami. Łatwy w czyszczeniu za pomocą wilgotnej
ściereczki lub szczotki przy użyciu delikatnych środków dezynfekujących. Doskonały do
zastosowań komercyjnych. Nie rekomendowany do przewozu zwierząt. Wymiary
(długość x szerokość x wysokość): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Waga: 0,76 kg

2 208 154

407,00 zł2

2 208 158

407,00 zł2

2 208 140

264,00 zł2

2 033 206

49,00 zł1

2 326 848

240,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HDD* Pokrowiec na fotele na fotel pasażera, czarny
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wykonany z niezwykle wytrzymałej przędzy poliestrowej o grubości 210 denier, z 100%
wodo- i ognioodporną podszewką poliestrową, zszyty nicią spadochronową w celu
wzmocnienia trwałości miejsc łączenia materiału. Skrojony na miarę w celu zapewnienia
perfekcyjnego dopasowania i wyprodukowany zgodnie z zachowaniem najwyższych
standardów w zakresie trwałości i odporności na zużycie eksploatacyjne. Skutecznie
chroni oryginalną tkaninę siedziska, np. przed błotem, wodą i wilgocią, plamami z tłuszczu,
oleju, farby, kurzem, żywnością i napojami. Łatwy w czyszczeniu za pomocą wilgotnej
ściereczki lub szczotki przy użyciu delikatnych środków dezynfekujących. Doskonały do
zastosowań komercyjnych. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 100 mm x 100
mm x 245 mm. Waga: 0,76 kg
HDD* Pokrowiec na fotele na tylny fotel, czarny
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wykonany z niezwykle wytrzymałej przędzy poliestrowej o grubości 210 denier, z 100%
wodo- i ognioodporną podszewką poliestrową, zszyty nicią spadochronową w celu
wzmocnienia trwałości miejsc łączenia materiału. Skrojony na miarę w celu zapewnienia
perfekcyjnego dopasowania i wyprodukowany zgodnie z zachowaniem najwyższych
standardów w zakresie trwałości i odporności na zużycie eksploatacyjne. Skutecznie
chroni oryginalną tkaninę fotela, np. przed błotem, wodą i wilgocią, plamami z tłuszczu,
oleju, farby, kurzem, żywnością i napojami. Łatwy w czyszczeniu za pomocą wilgotnej
ściereczki lub szczotki przy użyciu delikatnych środków dezynfekujących.. Doskonały do
zastosowań komercyjnych. Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 120 mm x 120 mm
x 305 mm. Waga: 1,849 kg – Podwójna kabina.
ACTIVline* Pokrowiec na fotele premium, na dowolny pojedynczy fotel, imitacja
skóry w kolorze czarnym
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wysokiej jakości, uniwersalny pokrowiec na fotel wykonany z imitacji skóry w kolorze
czarnym, pasujący na każdy pojedynczy fotel w dowolnym pojeździe. Wykonany zgodnie z
najwyższymi standardami pod względem trwałości i zużycia. Zapewnia skuteczną
ochronę oryginalnej tkaniny siedzeń, np. przed błotem, wodą, szlamem, smarem, olejem,
farbą, kurzem, resztkami pożywienia i napojami. Pokrowiec na siedzenie można naciągnąć
na plastikową ramę siedzenia, aby chronić plastikowe wykończenia siedzenia lub w celu
lepszego dopasowania, wsunąć między siedzenie a plastikowe wykończenia.

2 326 836

229,00 zł2

2 326 854

337,00 zł2

2 578 778

411,00 zł2

• Uniwersalny montaż
• Do wielu marek
• Proste i szybkie nakładanie i zdejmowanie
• Kompatybilny z poduszką powietrzną
• Idealny do zastosowań komercyjnych
• Łatwy do utrzymania w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki
• Nie wpływa negatywnie na funkcjonalność foteli

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Pokrowiec na fotele premium, na dowolny pojedynczy fotel, tkanina w
kolorze czarnym
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wysokiej jakości, uniwersalny pokrowiec na fotel wykonany z czarnej tkaniny, pasujący na
każdy pojedynczy fotel w dowolnym pojeździe. Wykonany zgodnie z najwyższymi
standardami pod względem trwałości i zużycia. Zapewnia skuteczną ochronę oryginalnej
tkaniny siedzeń, np. przed błotem, wodą, szlamem, smarem, olejem, farbą, kurzem,
resztkami pożywienia i napojami. Pokrowiec na siedzenie można naciągnąć na plastikową
ramę siedzenia, aby chronić plastikowe wykończenia siedzenia lub w celu lepszego
dopasowania, wsunąć między siedzenie a plastikowe wykończenia.

2 578 783

290,00 zł2

• Uniwersalny montaż
• Do wielu marek
• Proste i szybkie nakładanie i zdejmowanie
• Kompatybilny z poduszką powietrzną
• Idealny do zastosowań komercyjnych
• Łatwy do utrzymania w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki lub szczoteczki
• Nie wpływa negatywnie na funkcjonalność foteli
• Wykonany z trudnopalnej tkaniny

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

51

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
RRP
Britax Römer® Fotelik dla dziecka DUO plus ISOFIX
Zapewnia optymalną, wszechstronną ochronę i wygodę. Zróżnicowane modele fotelików
dziecięcych spełniają wszystkie adekwatne standardy bezpieczeństwa przewidziane w
przepisach prawa i są dostępne dla dzieci w każdym wieku, również z systemem ISOFIX.
Zdejmowalna i zmywalna nakładka.
Dla dzieci o wadze 9 – 18 kg, 5-punktowy system pasów z regulowaną długością pasa
środkowego, testowany i zaakceptowany zgodnie z normą ECE R 44/04
Britax Römer® Fotelik dla dziecka Safefix Plus
Zapewnia optymalną, wszechstronną ochronę i wygodę. Zróżnicowane modele fotelików
dziecięcych spełniają wszystkie adekwatne standardy bezpieczeństwa przewidziane w
przepisach prawa i są dostępne dla dzieci w każdym wieku, również z systemem ISOFIX.
Zdejmowalna i zmywalna nakładka.
Dla dzieci o wadze 9 – 18 kg, 5-punktowy system pasów z regulowaną długością pasa
środkowego, mocowanie typu ISOFIX, testowany i zaakceptowany zgodnie z normą ECE R
44/04

1 448 154

2 399,00 zł2

1 754 966

2 854,00 zł2

BEZPIECZEŃSTWO
POMOC DROGOWA
RRP
Kalff* Kamizelka odblaskowa pomarańczowa
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Jeden rozmiar pasuje do wszystkich, z paskami odblaskowymi dla lepszej widoczności
Kalff* Kamizelka odblaskowa żółta
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Jeden rozmiar pasuje do wszystkich, z paskami odblaskowymi dla lepszej widoczności

1 882 039

15,00 zł2

1 871 128

15,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Kamizelka odblaskowa żółta
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Uniwersalny rozmiar, poprawiające widoczność odblaskowe pasy. Bardzo płaskie
opakowanie, zaprojektowane tak, aby umożliwić przewożenie kamizelki pod dywanikami
podłogowymi. Mocowanie za pomocą samoprzylepnego paska.
Młotek awaryjny
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Z uchwytami, gwarantuje bezpieczne i pewne mocowanie, z fluorescencyjnym
przyciskiem umożliwiającym szybkie znalezienie w pojeździe gdy jest ciemno
Life Safety Products* Młotek awaryjny automatyczny
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Automatyczny młotek awaryjny z umożliwiającym bezpieczny montaż uchwytem.
Pozwala łatwo wybić każdą szybę. W szarej, antypoślizgowej rękojeści zamontowano
przecinak do pasów bezpieczeństwa.

2 471 506

30,00 zł2

1 761 591

103,00 zł2

2 471 504

77,00 zł2

• Ceramiczna końcówka
• Automatyczne przeładowanie do kolejnego użycia

Pakiet bezpieczeństwa Premium miękkie opakowanie, niebieskie
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
440x100x90 mm, zawiera: trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową
(pomarańczową), zestaw pierwszej pomocy
Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Nano „Duo”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w trójkąt ostrzegawczy. Ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, jest to
jedno z najbardziej oszczedzających pzestrzeń rozwiązań na rynku. Posiada paski na rzepy
z tyłu dla bezpiecznego montażu oraz dwukomorowy system z oddzielnym schowkiem na
trójkąt ostrzegawczy. W komplecie znajduje się broszura pierwszej pomocy zawierająca
przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i spis treści w językach angielskim,
niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Zawartość
zgodna z najnowszą normą DIN i ECE R27

2 311 429

130,00 zł2

2 332 712

78,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Nano „TRIO”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w żółtą kamizelkę ostrzegawczą i trójkąt ostrzegawczy. Ze względu na swoje
bardzo małe rozmiary, jest to jedno z najbardziej oszczędzających przestrzeń rozwiązań na
rynku. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego montażu oraz dwukomorowy
system z oddzielnym schowkiem na trójkąt ostrzegawczy. W komplecie znajduje się
broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i
spis treści w językach angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim. 225 x 190 x 65 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą
DIN, ECE R27 i EN ISO 20471
Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Standard „Duo”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w trójkąt ostrzegawczy. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego
montażu i sterylną kieszeń wewnętrzną. W komplecie znajduje się broszura pierwszej
pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. 440 x 120 x 60 mm, zawartość zgodna
z najnowszą normą DIN 13164
Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Standardowa „TRIO”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w pomarańczową kamizelkę ostrzegawczą i poręczny trójkąt ostrzegawczy.
Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego montażu. W komplecie znajduje się
broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i
spis treści w językach angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim. 440 x 135 x 60 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą
DIN 13164, E11 27R-033011 i EN ISO 20471
Alpex 4x4* Szekla łukowa do wyciągarki TJM

2 332 709

83,00 zł2

2 332 723

63,00 zł2

2 332 721

83,00 zł2

2 491 871

92,00 zł2
• 16 x 19 mm
• Obciążenie do 3 250 kg
• Stal kuta malowana proszkowo
• Zwiększona widoczność zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
Z wyjątkiem wersji Raptor i pojazdów z tempomatem adaptacyjnym

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Ściągaczka/skrobaczka do szyb z wysuwanym uchwytem
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Wielosezonowe urządzenie do czyszczenia szyb, usuwa lód, śnieg, wodę i zabrudzenia

2 471 674

77,00 zł2

• Pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc, teleskopowy uchwyt o długości od 35 do
130 cm
• Obrotowa głowica 360°
• 3 krawędzie do usuwania lodu
• Gumowa ściągaczka do śniegu i wody
• Zdejmowana gąbka do usuwania zabrudzeń

Kalff* Trójkąt ostrzegawczy
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Kalff* Trójkąt ostrzegawczy Nano, w czerwonym opakowaniu
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, jest to jeden z najbardziej rozmawiarowo
dopasowany trójkąt ostrzegawczy na rynku. Dostarczany w sztywnym opakowaniu,
zapewnia szybki, łatwy i stabilny montaż na drodze. 220 x 65 x 50 mm, zaprojektowany
zgodnie z wymogami EKG
Zestaw pierwszej pomocy
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Zestaw
pierwszej pomocy spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
231 x 152 x 83 mm. Z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową. Spełnia wymogi
najnowszych obowiązujących norm DIN 13164-2014, E27 R oraz EN ISO 20471
Zestaw pierwszej pomocy miękka torba, niebieska
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Zestaw
pierwszej pomocy spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Wymiary: 250 x 135 x 65 mm, zgodnie z najnowszą normą DIN (DIN 13164)

1 460 220

33,00 zł2

2 332 717

40,00 zł2

2 431 452

140,00 zł2

2 311 396

69,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Zestaw pierwszej pomocy Nano, czerwony
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Zestaw
pierwszej pomocy spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, jest to jedno z najbardziej oszczędzających
przestrzeń rozwiązań na rynku. Dostarczany w miękkiej torbie z zamkiem błyskawicznym i
4-komorową wewnętrzną kieszonką. W komplecie znajduje się broszura pierwszej
pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i spis treści w językach
angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim.
210 x 110 x 70 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą DIN
Kalff* Zestaw pierwszej pomocy w czarnym plastikowym pudełku
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Zestaw
pierwszej pomocy spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Kompaktowa apteczka pierwszej pomocy w twardym plastikowym pudełku.

2 332 715

34,00 zł2

2 646 562

61,00 zł2

• Materiał, z którego wykonano apteczkę pierwszej pomocy jest zgodny z najnowszymi
normami DIN (DIN 13164)
• Wymiary: 215 x 113 x 90 mm

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KOMFORT
RRP
ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien drzwi przednich, czarny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. Upewnij się, że deflektor wiatru (w obszarze lusterek) jest osadzony
na listwie szyby (na szynie) i nie wsuwa się w szczelinę szyby. – <p>Do wersji z podwójną
kabiną.</p>
ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien drzwi przednich, transparentny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. Upewnij się, że deflektor wiatru (w obszarze lusterka) jest osadzony
na listwie szyby (na szynie) i nie wsuwa się w szczelinę szyby. – <p>Do wersji z podwójną
kabiną.</p>
ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien tylnych, czarny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. – <p>Do wersji z podwójną kabiną.</p>
ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien tylnych, transparentny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. – <p>Do wersji z podwójną kabiną.</p>

1 772 107

316,00 zł1

2 104 569

316,00 zł1

1 772 109

183,00 zł1

2 104 574

183,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Kamera na tablicy rozdzielczej 380GWX, przednia i tylna kamera
samochodowa (Dash Cam)
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Inteligentne, dyskretne kamery z funkcją GPS do zamontowania na przedniej i tylnej
szybie. Kamera skierowana do przodu jest połączona z kamerą skierowaną do tyłu za
pomocą przewodu o długości 6,5 m, obie kamery zasilane przez przewód elektryczny
zapalniczki samochodowej po podłączeniu do gniazda zasilania pojazdu, automatycznie
uruchamiane nagrywanie kamer po włączeniu zapłonu. Zestaw zawiera: przednią kamerę
i uchwyt mocujący, tylną kamerę, przewód połączeniowy 6,5 m, przewód zasilający do
gniazda zapalniczki, przewód USB, akumulator, kartę Micro SD 32 GB, pakiet
bezpieczeństwa, skróconą instrukcję obsługi, naklejki na okna oraz płytę z
oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

2 534 404

2 042,00 zł2

• Zakres pola widzenia 140° z kamerami 2.12 MP
• Regulacja obiektywu w pionie pod kątem 90° idealna dla samochodów osobowych i
dostawczych z płaską przednią szybą
• Nagrywanie wideo w formacie full 1080p lub 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
zapisu .MOV
• Po zapełnieniu karty SD, kamera automatycznie usuwa najstarsze pliki, robiąc miejsce na
nowe nagrania, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci miejsca
• Naciśnij przycisk ochrony podczas rejestracji, aby zapisać bieżący plik wideo
• Kamera jest ustawiona na nagrywanie plików wideo o długości 1 minuty, dzięki czemu
możesz regulować ich rozmiar, jeśli zajdzie potrzeba ich pobrania i wysłania do firmy
ubezpieczeniowej.
• Możliwość pobierania, udostępniania lub przeglądania nagranego materiału video lub
oglądania video na żywo za pomocą aplikacji NEXTBASE cam viewer do pobrania
bezpłatnie z Twojego sklepu z aplikacjami, iOS / Android
• Płyta z oprogramowaniem firmowym NEXTBASE Replay3 umożliwia połączenie z
komputerem przez USB
• Połączenie Wi-Fi z smartfonem, tabletem, itp.
• GPS rejestruje lokalizację, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas i miejsce
zdarzenia w przypadku kolizji
• Widok z kamery tylnej pojawia się na urządzeniu jako PiP (obraz w obrazie), dotknięcie
ekranu umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu
• Karta Micro SD 32 GB w zestawie, współpracuje z kartami 8 - 128 GB, typ: SDHC, SDXC,
U1
• Akumulator w zestawie
• Tryb parkowania: monitoruje otoczenie pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany, a
silnik nie pracuje. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu
• Dostarczany z pakietem bezpieczeństwa zabezpieczającym sterowniki urządzenia i kartę
SD, co zapobiega ingerencji osób niepowołanych, dzięki czemu idealnie nadaje się do
pojazdów firmowych
• Wymiary: kamera przednia 58 x 98 x 47 mm, kamera tylna 49 x 68 x 37 mm
• Waga: przednia kamera 115 g, tylna kamera 50 g
Widok z tylnej kamery może być utrudniony w przypadku zamontowania sztywnego
dachu.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Kamera na tablicy rozdzielczej Dash Cam 66W
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Niewielka i dyskretna kamera cyfrowa wyposażona w GPS/GALILEO z wyświetlaczem
LCD 2.0 i bardzo szerokim polem widzenia, przeznaczona do montażu na przedniej szybie.
Rejestruje obraz i dźwięk w trybie ciągłym, a w razie wypadku automatycznie zaczyna
nagrywać i zapisuje nagranie. Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu
do źródła zasilania. Zestaw zawiera uchwyt magnetyczny, podwójny zasilacz USB do
zapalniczki, kable USB 4 m i 1,5 m oraz instrukcję obsługi. Ważna informacja: Obowiązują
warunki i zasady firmy Garmin® oraz ograniczenia w zakresie obsługi funkcji
zwiększających świadomość sytuacyjną kierowcy. Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej firmy Garmin®

2 489 135

1 157,00 zł2

• Bardzo szerokie pole widzenia 180 stopni z kamerką o rozdzielczości 3,7 MP
• Przechwytywanie wideo w rozdzielczości 1440p (2560 x 1400), 1080p (1920 x 1080) lub
720p (1280 x 720)
• Zintegrowany czujnik (G-sensor) umożliwia wykrywanie kolizji i zapis materiału wideo ze
zdarzeń drogowych w chwili kolizji
• GPS rejestruje lokalizację, kierunek, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas
i miejsce zdarzenia w przypadku kolizji
• Wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth do bezprzewodowej synchronizacji wideo
• Sterowanie głosowe pozwala rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie dźwięku, zrobić
zdjęcie, a także włączyć lub zatrzymać nagrywanie Travelapse™ (skraca wiele godzin
jazdy do kilku minut z najważniejszymi fragmentami trasy)
• Tryb HDP umożliwia bardzo dokładną rejestrację wszelkich szczegółów w warunkach
intensywnego lub słabego oświetlenia
• Zapisuje przebieg jazdy w pętli ciągłej, przy użyciu karty microSDHC™ (sprzedawanej
oddzielnie). Aby zapewnić sobie więcej miejsca, skorzystaj z większej karty pamięci do 512
GB (wymagana karta klasy 10)
• Odtwarzaj nagrania bezpośrednio na wyświetlaczu lub przeglądaj je później w
komputerze albo w bezpłatnej aplikacji Garmin Drive™ w smartfonie
• Posiada funkcję ostrzegania kierowcy przed kolizją z przodu pojazdu oraz ostrzegania
przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
• Funkcja Auto Sync umożliwia bezprzewodowe podłączenie do 4 kamerek
samochodowych Garmin z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu, co zapewnia pełne pokrycie
360°. Jeśli zapisujesz obraz wideo na jednej z nich, pozostałe również rejestrują, a
korzystając z aplikacji Garmin Drive™ w smartfonie możesz stworzyć jednocześnie film
"obraz w obrazie" z dwóch dowolnych perspektyw
• Zintegrowane dane o kamerach na światłach i o fotoradarach informują o zbliżaniu się
do kamery rejestrującej przejazdy na czerwonym świetle lub fotoradaru. Gdy pojazd
zatrzyma się na skrzyżowaniu lub stanie w korku,
• ostrzeżenie „Jedź” poinformuje o tym, że pojazdy z przodu znów się poruszają
• Tryb Parkowania monitoruje otoczenie pojazdu, gdy pojazd jest zaparkowany i silnik jest
wyłączony. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu (wymaga to
podłączenia przewodu trybu parkowania firmy Garmin®)
• Wymiary: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, waga: 61 gramów
• Zakres temperatury roboczej od -20° C do +55°C
• Wbudowana bateria

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kamera na tablicy rozdzielczej z rozdzielczością Full HD i ekranem operacyjnym
SYNC®3/4 i/lub sterowaniem głosowym przez AppLink®
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Oryginalna kamerka samochodowa FORD idealnie dopasowana do Twojego pojazdu.
Montowana w pobliżu lusterka wstecznego, nie zasłania widoku do przodu ani do tyłu.
Pozwala na bezpieczne nagranie ulubionych tras i wspomnień, tak byś mógł do nich
powrócić w dowolnym momencie. W razie wypadku, w tym także podczas kolizji
parkingowych, dane są zapisywane automatycznie na karcie SD. Szerokokątny obiektyw
pozwala na nagranie niemal wszystkich zdarzeń wokół samochodu. Zapisywane są także
takie dane, jak współrzędne geograficzne i prędkość. Dzięki funkcji Wi-Fi oraz
dedykowanej aplikacji, kamerą oraz rodzajem nagrywanych danych można sterować
wygodnie za pomocą urządzenia mobilnego. Kamerka samochodowa FORD DashCam
współpracuje z aplikacją sterująca Applink (za pomocą ekrany SYNC 3 i/lub funkcji
sterowania głosowego). Najważniejsze cechy i funkcje: Kamera o kącie widzenia 139°,
rozdzielczość HD w każdych warunkach oświetleniowych, odbiornik GPS i czujnik
przeciążeniowy. W zestawie z kartą SD 16 GB i mocowaniem. Obsługiwane języki: czeski,
duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki i turecki.

2 557 542

1 550,00 zł2

• Rozdzielczość: Full HD 1080P
• Klatek na sekundę: 60
• Czujnik: Sony
• Procesor obrazu video: Ambarella
• Mikroprocesor mocy: NXP
• Ekran operacyjny SYNC®3 i SYNC®4 i/lub sterowanie głosowe przez AppLink®

Xvision (SCC)* Podgrzewanie fotela zestaw do dwóch foteli
Zapewnij sobie bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie z jazdy w chłodne dni
dzięki temu wydajnemu systemowi regulowanego podgrzewania foteli.
Wydajne, zmodernizowane elementy grzewcze z włókna węglowego do siedziska i
oparcia fotela. Możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej temperatury ogrzewania, moc
wyjściowa maks. 90 W. Zestaw nie może być instalowany w pojazdach, w których
tapicerka foteli jest przyklejona do elementów piankowych. Prosimy o kontakt z dealerem
Forda w celu uzyskania dalszych informacji – Montaż możliwy wyłącznie na przednich
fotelach.
Xvision (SCC)* Podgrzewanie fotela zestaw do jednego fotela
Zapewnij sobie bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie z jazdy w chłodne dni
dzięki temu wydajnemu systemowi regulowanego podgrzewania foteli.
Wydajne, zmodernizowane elementy grzewcze z włókna węglowego do siedziska i
oparcia fotela. Możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej temperatury ogrzewania, moc
wyjściowa maks. 90 W. Zestaw nie może być instalowany w pojazdach, w których
tapicerka foteli jest przyklejona do elementów piankowych. Prosimy o kontakt z dealerem
Forda w celu uzyskania dalszych informacji – Montaż możliwy wyłącznie na przednich
fotelach.

2 021 595

1 390,00 zł1

2 021 594

699,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Wieszak na płaszcz z uchwytem do mocowania, czarny matowy
Koniec z korzystaniem z hotelowych żelazek; dzięki temu eleganckiemu, matowemu,
czarnemu wieszakowi dowieziesz swoje ubrania w nieskazitelnym stanie wszędzie tam,
dokąd zmierzasz!
Praktyczne i przenośne wyposażenie dodatkowe zapewniające komfortowy transport
odzieży podczas podróży. Wystarczy, że przymocujesz uchwyt do zagłówka fotela
swojego pojazdu i możesz zabrać ze sobą zdejmowany wieszak na płaszcz wraz z odzieżą
w dowolne miejsce. Może być wykorzystywany jako tradycyjny wieszak na odzież w szafie,
który zabierzesz w kolejną podróż. Maksymalne obciążenie: 3 kg. Uwaga: montaż uchwytu
możliwy tylko do zagłówków przednich foteli. Nie montować na zagłówkach aktywnych.
ACV* Zagłówek do spania czarny, ekoskóra x PVC ze srebrną lamówką
Zagłówek do spania można przymocować do każdego regulowanego zagłówka, spełnia
rolę poduszki bocznej, zapewnia boczne podparcie głowy i szyi dla odpoczywających lub
śpiących pasażerów i zwiększa komfort długich podróży. Zapobiega opadaniu i
przechylaniu głowy, dzięki czemu pasażerowie budzą się wypoczęci i bez bólu ramion i
szyi.

2 448 529

242,00 zł2

2 520 207

183,00 zł2

• Łatwy montaż, wystarczy przymocować go do wsporników zagłówka.
• Komfortowe wkładki boczne z pamięcią kształtu wykonane z pianki
• Wkładki boczne można dostosować do dowolnego wzrostu pasażera.
• Regulacja 360° pozwala na przechowywanie podkładek w pozycji pionowej, gdy nie są
one używane.
• Wymiary: 260 x 193 x 98 (dł. x szer. x wys.)
• Masa: 850 g
Fotele pasażerów z regulowanym zagłówkiem

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFORMACJA
AUDIO
RRP
Pioneer* Adapter cyfrowego radia DAB+ SDA-11DAB, z funkcją Bluetooth
Zanurz się w krystalicznie czystym dźwięku Digital Audio Broadcasting dzięki temu
prostemu w montażu Cyfrowemu Adapterowi Radia DAB+.
Pozwala na rozbudowanie pokładowego systemu audio o radio cyfrowe DAB+ oraz
funkcję Bluetooth. Niezależny tuner zapewniający odbiór krystalicznie czystego sygnału
radia cyfrowego. Proste w obsłudze menu oraz przyciski umożliwiające zapisanie
ulubionych stacji. Łatwy montaż na desce rozdzielczej lub przedniej szybie. W zestawie
znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria. Może współpracować z fabrycznym
systemem audio, zarówno dzięki połączeniu kablem, jak i bezprzewodowo. Wbudowana
funkcja Bluetooth pozwala komfortowo i bezpiecznie odbierać oraz wykonywać
połączenia telefoniczne. Główne funkcje: możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych
i słuchania muzyki bez konieczności trzymania telefonu w ręku (funkcja Bluetooth),
wbudowany mikrofon i głośnik (możliwość podania sygnału przez wyjście zewnętrzne i
odtwarzania go przez głośniki pojazdu), radiowe komunikaty o ruchu drogowym,
automatyczne/ręczne wyszukiwanie stacji radiowych, funkcja wyszukiwania DAB abc,
ekran TFT o przekątnej 2,4" (6,1 cm) z 5 kolorami do wyboru (biały, czarny,
pomarańczowy, zielony lub niebieski), minutnik kontrolujący działanie podświetlenia,
regulacja jasności i funkcja przesuwania wyświetlanego tekstu. Złącza: wejście aux i
wyjście. Języki menu: Angielski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, turecki, duński,
norweski W zestawie znajduje się montowana na przedniej szybie antena DAB+,
podwójna ładowarka USB, kabel zasilający micro-USB, kabel audio z wtyczką 3,5 mm
(AUX), uchwyt mocujący na przednią szybę, uchwyt mocujący na deskę rozdzielczą,
narzędzie do montażu i pasek zabezpieczający.
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Uzupełnij nagłośnienie w swoim samochodzie o potężny, lecz ergonomiczny subwoofer
Pioneer+ w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości basów. Dzięki jego niewielkim,
kompaktowym rozmiarom, możesz go nawet zainstalować pod fotelem pasażera, nie
tracąc nic z jego mocy.
Kompaktowy i wydajny system aktywnego subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem
MOSFET o mocy 150 W. Dzięki ultrapłaskiej konstrukcji może być zamontowany nawet
pod fotelem. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii Horizontal Vertical Transforming
(HVT), horyzontalno-wertykalna konstrukcja głośnika umożliwia generowanie wibracji
pionowych rozchodzących się pionowo, co zapewnia czysty i szeroki zakres basów.
Specyfikacja: maks. moc wyjściowa 150 W, znamionowa moc wejściowa 50 W. Wymiary
obudowy: 340 mm x 60 mm x 250 mm (W x S x G).
Pioneer* Subwoofer TS-WX 120A
Uzupełnij nagłośnienie w swoim samochodzie o potężny, lecz ergonomiczny subwoofer
Pioneer+ w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości basów. Dzięki jego niewielkim,
kompaktowym rozmiarom, możesz go nawet zainstalować pod fotelem pasażera, nie
tracąc nic z jego mocy.
Można go schować wszędzie w samochodzie - nawet pod fotelem pasażera - bez
konieczności poświęcania mocy (oprócz pojazdów z elektrycznie sterowanymi
siedzeniami). Wzmacniacz MOSFET 150W sprawia, że generuje naprawdę mocne
uderzenie basu.

2 427 199

839,00 zł2

2 409 070

1 255,00 zł1

2 302 684

1 085,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Axion* Upgrade do radia do radia RDS-FM z funkcją AF
Korzystaj z szerokiej gamy cyfrowych stacji radiowych i dźwięku o jakości CD dzięki temu
rozwiązaniu DAB + do wielu pojazdów. 12 wstępnie wyselekcjonowanych stacji radiowych
z funkcją szybkiego wyboru, grafiką na ekranie samochodu i wyświetlaczem
informacyjnym pokazuje okładkę albumu, tytuły piosenek, nazwiska wykonawców,
wiadomości, wyniki sportowe itp. Zawiera informacje o ruchu drogowym i podróży przez
TPEG, co pozwala na odbieranie informacji o ruchu, pauza i przewijanie do tyłu radia,
złącza Aux-in dla zewnętrznych źródeł dźwięku. Zestaw z modułem DAB +, anteną,
pilotem, niezbędnym okablowaniem oraz instrukcją obsługi i instrukcją instalacji
Pioneer* Wzmacniacz wielokanałowy Soundupgrade Multichannel-Amplifier DEQS1000A2
Wzmocnij i zintensyfikuj swoje wrażenia słuchowe dzięki temu niewielkiemu i łatwemu w
instalacji Wielokanałowemu Wzmacniaczowi Soundupgrade.
Niewielkich rozmiarów, uniwersalny 48-bitowy przetwornik dźwięku zaprojektowany w
celu poprawy jakości dźwięku w samochodowym zestawie stereo i głośnikach. Dzięki
niewielkim rozmiarom może być łatwo zainstalowany w niewidocznym miejscu. Aplikacja
Pioneer Sound Tune umożliwia łatwą obsługę za pośrednictwem smartfona w celu
konfiguracji i regulacji wysokiej jakości dźwięku, posiada również 31-pasmowy korektor
graficzny oraz funkcje Super Todoroki Boost (wyłączony, niski, wysoki) i Live Simulation
(sala koncertowa, plener, klub i kawiarnia). W zestawie znajduje się przenośny pilot
zdalnego sterowania, a dla ułatwienia łączności przewody ISO T-harness i OTG dla
użytkowników smartfonów z systemem Android.

2 146 136

891,00 zł1

2 539 431

593,00 zł2

• Moc maksymalna: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) i 1 x 70 W (2Ω) dla subwoofera
• 13-pasmowy korektor graficzny (31-pasmowy w przypadku obsługi za pomocą aplikacji
Pioneer Sound Tune)
• Przeznaczony dla iphone, kompatybilny z systemem Android
• Aplikacja Pioneer Sound Tune
• Regulacja częstotliwości: od 10 Hz do 20 Hz
• Głośniki trójdrożne
• Przełącznik pozycji odsłuchu
• Ręczne wyrównanie czasowe (TA)
• Filtr górnoprzepustowy, filtr dolnoprzepustowy
• Wyjście wysokiego napięcia (4 V)
• Kompatybilny z formatem plików FLAC
• Wyjścia przedwzmacniacza RCA: 3 (przód, tył i subwoofer)
• Wejście USB: 1
• Ustawienie zwrotnicy głośnikowej (HPF, LPF i regulacja nachylenia)
• Ustawienie poziomu głośności dla każdego głośnika (FL, FR, RL, RR, Sub)
• Wyrównanie czasowe
• Regulacja subwoofera
• Czujnik wejścia sygnału liniowego głośnika
• Wymiary obudowy: 170 x 40 x 95 mm (Szer. x Wys. x Gł.)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFORMACJA
ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE
RRP
Parrot®* Zestaw głośnomówiący z Bluetooth® CK3100 LCD Black Edition
Bądź w kontakcie z innymi po wyruszeniu w drogę dzięki samochodowemu
bezprzewodowemu zestawowi Bluetooth®. Dzięki niemu możesz wykonywać
bezdotykowe połączenia telefoniczne podczas jazdy w naprawdę wygodny i bezpieczny
sposób.
Z ekranem LCD i zewnętrznym mikrofonem, wyświetla szczegółowe informacje (np.
książkę telefoniczną, połączenia przychodzące, wiadomości głosowe, itd.),
zaawansowany system redukcji hałasu, automatyczna synchronizacja książki
telefonicznej

1 574 328

641,00 zł1

INFORMACJA
INNE AKCESORIA ZWIĄZANE Z
INFORMACJĄ I ROZRYWKĄ
RRP
Bury* Adapter USB Micro USB do USB typu C
Adapter USB do użytku z systemem Bury* POWERMOUNT.
Do stosowania w połączeniu z systemem Bury* POWERMOUNT do ładowania
smartfonów ze złączem Micro USB.

Bury* Adapter USB Micro USB do złącza zapalniczki Apple®
Adapter USB do użytku z systemem Bury* POWERMOUNT.
Do stosowania w połączeniu z systemem Bury* POWERMOUNT do ładowania
smartfonów iPhone® 5 lub nowszych

ACV* INBAY Qi Odbiornik ładujący do IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, czarny
Ładowanie bezprzewodowe Qi to technologia umożliwiająca ładowanie urządzeń
mobilnych z bardzo bliskiej odległości bez kabla. Odbiorniki ładujące ACV* INBAY Qi
umożliwiają ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi.
Umożliwia ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Łatwa
instalacja między obudową a istniejącą pokrywą obudowy telefonu. Do wykorzystania w
połączeniu z uniwersalną ładowarką INBAY do uchwytu ładowania lub dowolnym
zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi
ACV* INBAY Qi Odbiornik ładujący uniwersalny, z wtyczką Micro-USB 2.0, czarny
Ładowanie bezprzewodowe Qi to technologia umożliwiająca ładowanie urządzeń
mobilnych z bardzo bliskiej odległości bez kabla. Odbiorniki ładujące ACV* INBAY Qi
umożliwiają ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi.
Umożliwia ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Łatwa
instalacja między obudową a istniejącą pokrywą obudowy telefonu. Do wykorzystania w
połączeniu z uniwersalną ładowarką INBAY lub dowolnym zestawem do ładowania
bezprzewodowego Qi

2 279 208

20,00 zł2

2 279 206

55,00 zł2

2 344 015

88,00 zł2

2 344 017

74,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* INBAY Qi Odbiornik ładujący uniwersalny, ze złączem USB 3.1 Typ C, czarny
Ładowanie bezprzewodowe Qi to technologia umożliwiająca ładowanie urządzeń
mobilnych z bardzo bliskiej odległości bez kabla. Odbiorniki ładujące ACV* INBAY Qi
umożliwiają ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi.
Umożliwia ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Łatwa
instalacja między obudową a istniejącą pokrywą obudowy telefonu. Do wykorzystania w
połączeniu z uniwersalnym gniazdem ładowania INBAY lub dowolnym zestawem do
ładowania bezprzewodowego kompatybilnym z Qi
Kabel do podłączenia iPhone®/iPod® do AUX lub USB
Ciesz się swoimi ulubionymi utworami ze swojego iPhone’a® lub iPoda® za
pośrednictwem systemu audio lub systemu nawigacji pojazdu.
Umożliwia podłączenie Twojego urządzenia audio do systemu audio lub nawigacji
pojazdu. Tylko do modeli iPhone 3 lub 4.
ACV* Odbiornik ładowania Qi do iPhone'a®
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli smartfonów.
Umożliwia ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Łatwa
instalacja pomiędzy etui a pokrywą obudowy telefonu

ACV* Pokrowiec do ładowarki Zens Qi do IPhone'a® 7, czarna
Ożyw swój smartfon dzięki obudowie ładowarki bezprzewodowej Zens Qi - zachowaj styl,
zwiększ funkcjonalność!
Pokrowiec ochronny ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Umożliwia
ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Do wykorzystania w
połączeniu ze stacją bazową Zens Qi lub dowolnym zestawem do ładowania
bezprzewodowego kompatybilnym z Qi
ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 5/5S, czarne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 5/5S, srebrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6 +/ 7 +, serbrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6, srebrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 344 019

74,00 zł2

1 529 487

299,00 zł2

2 102 323

87,00 zł2

2 344 013

210,00 zł2

2 102 321

127,00 zł2

2 102 319

128,00 zł2

2 146 844

105,00 zł2

2 102 317

133,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, czarne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, gold
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, rosegold
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, srebrny
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

ACV* Stacja bazowa Zens Qi biała
Żadnych kabli, żadnych ograniczeń, bezprzewodowe ładowanie to przyszłość technologii
komórkowej, zastosuj tę funkcjonalność w swoim domu dzięki tej eleganckiej czarnej
stacji bazowej Zens Qi.
Lekka i kompaktowa ładowarka indukcyjna do smartfonów kompatybilnych z Qi. Zawiera
7 cewek indukcyjnych, certyfikat Qi
ACV* Stacja bazowa Zens Qi czarna
Żadnych kabli, żadnych ograniczeń, bezprzewodowe ładowanie to przyszłość technologii
komórkowej, zastosuj tę funkcjonalność w swoim domu dzięki tej eleganckiej czarnej
stacji bazowej Zens Qi.
Lekka i kompaktowa ładowarka indukcyjna do smartfonów kompatybilnych z Qi. Zawiera
7 cewek indukcyjnych, certyfikat Qi
ACV* Stacja ładowania na biurko Qi biała
Zasilana przez USB indukcyjna stacja ładująca Qi w kolorze czarnym lub białym do użytku
domowego lub biurowego.
Umożliwia łatwe i wygodne ładowanie bezprzewodowe smartfonów kompatybilnych z Qi

ACV* Stacja ładowania na biurko Qi czarna
Zasilana przez USB indukcyjna stacja ładująca Qi w kolorze czarnym lub białym do użytku
domowego lub biurowego.
Umożliwia łatwe i wygodne ładowanie bezprzewodowe smartfonów kompatybilnych z Qi

2 146 842

105,00 zł2

2 146 840

105,00 zł2

2 146 838

105,00 zł2

2 146 836

105,00 zł2

2 344 023

210,00 zł2

2 344 021

210,00 zł2

2 102 313

146,00 zł2

2 102 315

146,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* System POWERMOUNT
Dzięki estetycznemu i funkcjonalnemu wzornictwu system POWERMOUNT jest niezwykle
uniwersalny - możesz umieścić swój telefon komórkowy w najwygodniejszym dla siebie
miejscu.
Oryginalny, wysokiej jakości Premium uchwyt na smartfon dla konsoli środkowej,
środkowej, deski rozdzielczej lub alternatywnie uchwyt Słupka A. Uniwersalny, łatwy w
użyciu system ładowania smartfonów składający się z podstawy montażowej,
regulowanego ramienia uchwytu i gniazda ładowania USB. Optymalne pozycjonowanie
umieszczonego na ramieniu urządzenia dodatkowego dzięki systemowi czteroosiowemu.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, wysokiej jakości materiałom i licznym opcjom
pozycjonowania, doskonale pasuje do każdego wnętrza Forda. Dzięki możliwości montażu
za pomocą taśmy samoprzylepnej system jest w pełni wymienny i można go
zdemontować bez pozostawiania śladów. Możliwy jest również montaż na stałe za
pomocą wkrętów. Adapter USB do ładowania urządzeń iPhone® (od iPhone® 5 wzwyż)
oraz Micro USB dla wszystkich innych urządzeń są dostępne jako oddzielne akcesoria.
Certyfikaty: CE, BIN/RECYCLING i RoHS
Bury* System POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Dzięki estetycznemu i funkcjonalnemu wzornictwu system POWERMOUNT jest niezwykle
uniwersalny - możesz umieścić swój telefon komórkowy w najwygodniejszym dla siebie
miejscu.
Oryginalny, wysokiej jakości Premium uchwyt na smartfon dla konsoli środkowej, deski
rozdzielczej lub alternatywnie uchwyt Słupka A. Uniwersalny, łatwy w użyciu system
ładowania smartfonów składający się z podstawy montażowej, regulowanego ramienia
uchwytu, bezprzewodowej indukcyjnej podstawki ładująca Qi i gniazda ładowania USB.
Posiada również 1 wtyczkę USB-C do ładowania przewodowego, która może być używana
do telefonów niekompatybilnych z systemem Qi. Ze wskaźnikiem LED poziomu
ładowania. Optymalne pozycjonowanie umieszczonego na ramieniu urządzenia
dodatkowego dzięki systemowi czteroosiowemu. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu,
wysokiej jakości materiałom i licznym opcjom pozycjonowania, doskonale pasuje do
każdego wnętrza Forda. Dzięki możliwości montażu za pomocą taśmy samoprzylepnej
system jest w pełni wymienny i można go zdemontować bez pozostawiania śladów.
Możliwy jest również montaż na stałe za pomocą wkrętów. Adapter USB do ładowania
urządzeń iPhone® (od iPhone® 5 wzwyż) oraz Micro USB dla wszystkich innych urządzeń
są dostępne jako oddzielne akcesoria. Maks. wymiary telefonu: wysokość: uniwersalna,
szerokość: 60 mm – 90 mm, grubość: 6 mm – 10 mm. Napięcie robocze: 10V – 16V, maks.
pobór prądu: 2A Wydajność ładowania indukcyjnego: 5W, napięcie ładowania przez USB:
5V, prąd ładowania przez USB: 3A Zakres temperatury roboczej: -20°C to +70°C. Normy:
CE, BIN/RECYCLING i RoHS
Dension* Uchwyt do smartfonów
Mocowanie za pomocą przyssawki na przedniej szybie lub desce rozdzielczej
(niekompatybilne z konsolą komunikacyjną słupka A), obsługa funkcji głośnomówiącej,
muzyki oraz funkcja ładowania.
Wielofunkcyjny przekaźnik dźwięku, instalowany na przedniej szybie lub tablicy
rozdzielczej, zaawansowana jakość dźwięku za pośrednictwem systemu audio Twojego
Forda, z wbudowanym mikrofonem i wyjściami audio AUX i FM. Funkcja ładowania
telefonu za pośrednictwem gniazda zapalniczki, z dołączonym zapasowym kablem audio.
Do wszystkich smartfonów z Micro-USB i aparatem od 56 do 70 mm, do iPhone 5
wymagany dodatkowy adapter.

2 279 204

448,00 zł2

2 332 681

584,00 zł2

1 831 835

466,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Uniwersalna ładowarka samochodowa INBAY w formacie cup do
smartfonów kompatybilnych z Qi, w kolorze czarnym
Ładowanie bezprzewodowe Qi to technologia umożliwiająca ładowanie urządzeń
mobilnych z bardzo bliskiej odległości bez kabla. Nie ma potrzeby za każdym razem
podłączać urządzenia: wystarczy umieścić je w uchwycie do ładowania
bezprzewodowego, aby indukcyjnie naładować kompatybilne urządzenie.
Elegancka bezprzewodowa ładowarka samochodowa, która bezproblemowo pasuje do
każdego uchwytu na napoje wewnątrz pojazdu. Maksymalna szerokość smartfona: 70
mm. Zestaw zawiera: przewód połączeniowy z gniazdem bezpieczników i złączami 6,3
mm; 2 x złącze rozgałęźnik 2,5 mm², 2 x złącze rozgałęźnik 1,5 mm², 3 pary uchwytów do
optymalnego mocowania smartfonów i taśma klejąca. Zgodna z produktami Qi

2 344 025

256,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Kamera na tablicy rozdzielczej 380GWX, przednia i tylna kamera
samochodowa (Dash Cam)
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Inteligentne, dyskretne kamery z funkcją GPS do zamontowania na przedniej i tylnej
szybie. Kamera skierowana do przodu jest połączona z kamerą skierowaną do tyłu za
pomocą przewodu o długości 6,5 m, obie kamery zasilane przez przewód elektryczny
zapalniczki samochodowej po podłączeniu do gniazda zasilania pojazdu, automatycznie
uruchamiane nagrywanie kamer po włączeniu zapłonu. Zestaw zawiera: przednią kamerę
i uchwyt mocujący, tylną kamerę, przewód połączeniowy 6,5 m, przewód zasilający do
gniazda zapalniczki, przewód USB, akumulator, kartę Micro SD 32 GB, pakiet
bezpieczeństwa, skróconą instrukcję obsługi, naklejki na okna oraz płytę z
oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

2 534 404

2 042,00 zł2

• Zakres pola widzenia 140° z kamerami 2.12 MP
• Regulacja obiektywu w pionie pod kątem 90° idealna dla samochodów osobowych i
dostawczych z płaską przednią szybą
• Nagrywanie wideo w formacie full 1080p lub 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
zapisu .MOV
• Po zapełnieniu karty SD, kamera automatycznie usuwa najstarsze pliki, robiąc miejsce na
nowe nagrania, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci miejsca
• Naciśnij przycisk ochrony podczas rejestracji, aby zapisać bieżący plik wideo
• Kamera jest ustawiona na nagrywanie plików wideo o długości 1 minuty, dzięki czemu
możesz regulować ich rozmiar, jeśli zajdzie potrzeba ich pobrania i wysłania do firmy
ubezpieczeniowej.
• Możliwość pobierania, udostępniania lub przeglądania nagranego materiału video lub
oglądania video na żywo za pomocą aplikacji NEXTBASE cam viewer do pobrania
bezpłatnie z Twojego sklepu z aplikacjami, iOS / Android
• Płyta z oprogramowaniem firmowym NEXTBASE Replay3 umożliwia połączenie z
komputerem przez USB
• Połączenie Wi-Fi z smartfonem, tabletem, itp.
• GPS rejestruje lokalizację, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas i miejsce
zdarzenia w przypadku kolizji
• Widok z kamery tylnej pojawia się na urządzeniu jako PiP (obraz w obrazie), dotknięcie
ekranu umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu
• Karta Micro SD 32 GB w zestawie, współpracuje z kartami 8 - 128 GB, typ: SDHC, SDXC,
U1
• Akumulator w zestawie
• Tryb parkowania: monitoruje otoczenie pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany, a
silnik nie pracuje. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu
• Dostarczany z pakietem bezpieczeństwa zabezpieczającym sterowniki urządzenia i kartę
SD, co zapobiega ingerencji osób niepowołanych, dzięki czemu idealnie nadaje się do
pojazdów firmowych
• Wymiary: kamera przednia 58 x 98 x 47 mm, kamera tylna 49 x 68 x 37 mm
• Waga: przednia kamera 115 g, tylna kamera 50 g
Widok z tylnej kamery może być utrudniony w przypadku zamontowania sztywnego
dachu.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

69

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

Kamera na tablicy rozdzielczej z rozdzielczością Full HD i ekranem operacyjnym
SYNC®3/4 i/lub sterowaniem głosowym przez AppLink®
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Oryginalna kamerka samochodowa FORD idealnie dopasowana do Twojego pojazdu.
Montowana w pobliżu lusterka wstecznego, nie zasłania widoku do przodu ani do tyłu.
Pozwala na bezpieczne nagranie ulubionych tras i wspomnień, tak byś mógł do nich
powrócić w dowolnym momencie. W razie wypadku, w tym także podczas kolizji
parkingowych, dane są zapisywane automatycznie na karcie SD. Szerokokątny obiektyw
pozwala na nagranie niemal wszystkich zdarzeń wokół samochodu. Zapisywane są także
takie dane, jak współrzędne geograficzne i prędkość. Dzięki funkcji Wi-Fi oraz
dedykowanej aplikacji, kamerą oraz rodzajem nagrywanych danych można sterować
wygodnie za pomocą urządzenia mobilnego. Kamerka samochodowa FORD DashCam
współpracuje z aplikacją sterująca Applink (za pomocą ekrany SYNC 3 i/lub funkcji
sterowania głosowego). Najważniejsze cechy i funkcje: Kamera o kącie widzenia 139°,
rozdzielczość HD w każdych warunkach oświetleniowych, odbiornik GPS i czujnik
przeciążeniowy. W zestawie z kartą SD 16 GB i mocowaniem. Obsługiwane języki: czeski,
duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski,
portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki i turecki.

2 557 542

1 550,00 zł2

• Rozdzielczość: Full HD 1080P
• Klatek na sekundę: 60
• Czujnik: Sony
• Procesor obrazu video: Ambarella
• Mikroprocesor mocy: NXP
• Ekran operacyjny SYNC®3 i SYNC®4 i/lub sterowanie głosowe przez AppLink®

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Kamera na tablicy rozdzielczej Dash Cam 66W
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Niewielka i dyskretna kamera cyfrowa wyposażona w GPS/GALILEO z wyświetlaczem
LCD 2.0 i bardzo szerokim polem widzenia, przeznaczona do montażu na przedniej szybie.
Rejestruje obraz i dźwięk w trybie ciągłym, a w razie wypadku automatycznie zaczyna
nagrywać i zapisuje nagranie. Nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu
do źródła zasilania. Zestaw zawiera uchwyt magnetyczny, podwójny zasilacz USB do
zapalniczki, kable USB 4 m i 1,5 m oraz instrukcję obsługi. Ważna informacja: Obowiązują
warunki i zasady firmy Garmin® oraz ograniczenia w zakresie obsługi funkcji
zwiększających świadomość sytuacyjną kierowcy. Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej firmy Garmin®

2 489 135

1 157,00 zł2

• Bardzo szerokie pole widzenia 180 stopni z kamerką o rozdzielczości 3,7 MP
• Przechwytywanie wideo w rozdzielczości 1440p (2560 x 1400), 1080p (1920 x 1080) lub
720p (1280 x 720)
• Zintegrowany czujnik (G-sensor) umożliwia wykrywanie kolizji i zapis materiału wideo ze
zdarzeń drogowych w chwili kolizji
• GPS rejestruje lokalizację, kierunek, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas
i miejsce zdarzenia w przypadku kolizji
• Wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth do bezprzewodowej synchronizacji wideo
• Sterowanie głosowe pozwala rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie dźwięku, zrobić
zdjęcie, a także włączyć lub zatrzymać nagrywanie Travelapse™ (skraca wiele godzin
jazdy do kilku minut z najważniejszymi fragmentami trasy)
• Tryb HDP umożliwia bardzo dokładną rejestrację wszelkich szczegółów w warunkach
intensywnego lub słabego oświetlenia
• Zapisuje przebieg jazdy w pętli ciągłej, przy użyciu karty microSDHC™ (sprzedawanej
oddzielnie). Aby zapewnić sobie więcej miejsca, skorzystaj z większej karty pamięci do 512
GB (wymagana karta klasy 10)
• Odtwarzaj nagrania bezpośrednio na wyświetlaczu lub przeglądaj je później w
komputerze albo w bezpłatnej aplikacji Garmin Drive™ w smartfonie
• Posiada funkcję ostrzegania kierowcy przed kolizją z przodu pojazdu oraz ostrzegania
przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
• Funkcja Auto Sync umożliwia bezprzewodowe podłączenie do 4 kamerek
samochodowych Garmin z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu, co zapewnia pełne pokrycie
360°. Jeśli zapisujesz obraz wideo na jednej z nich, pozostałe również rejestrują, a
korzystając z aplikacji Garmin Drive™ w smartfonie możesz stworzyć jednocześnie film
"obraz w obrazie" z dwóch dowolnych perspektyw
• Zintegrowane dane o kamerach na światłach i o fotoradarach informują o zbliżaniu się
do kamery rejestrującej przejazdy na czerwonym świetle lub fotoradaru. Gdy pojazd
zatrzyma się na skrzyżowaniu lub stanie w korku,
• ostrzeżenie „Jedź” poinformuje o tym, że pojazdy z przodu znów się poruszają
• Tryb Parkowania monitoruje otoczenie pojazdu, gdy pojazd jest zaparkowany i silnik jest
wyłączony. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu (wymaga to
podłączenia przewodu trybu parkowania firmy Garmin®)
• Wymiary: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, waga: 61 gramów
• Zakres temperatury roboczej od -20° C do +55°C
• Wbudowana bateria

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOŁA
ZAWIESZENIE
RRP
ARB* Zestaw konwersji zawieszenia GVM Old Man Emu
Marka „Old Man Emu” wzięła swoją nazwę od umiejętności Emu do zachowania dużej
stabilności podczas szybkiego przemieszczania się po nierównym terenie. Ta cecha
została wykorzystana w zestawie konwersji zawieszenia GVM, aby poprawić właściwości
jezdne, zwiększyć komfort i możliwość przewożenia cięższych ładunków. Zawartość
zestawu: przednie amortyzatory, tylne amortyzatory, przednie sprężyny śrubowe, tylne
resory piórowe, zestaw smarowanych szekli, zestaw smarowanych pinów resorów
tylnych, zestaw tulei szekli G, zestaw układu napędowego, strzemię U-bolt, podkładka i
nakrętki.

2 519 132

12 841,00 zł2

• Zwiększenie masy brutto pojazdu do 3 500 kg, zwiększenie DMC do 3,5t wymaga
homologacji 2-go etapu lub dopuszczenia jednostkowego wykonanego przez firmę
zabudowującą.
• Poprawa komfortu jazdy w terenie
• Poprawa własności jezdnych w terenie
• zwiększenie DMC do 3,5t wymaga ograniczenia prędkości maksymalnej pojazdu do 130
km/h
• Wspiera prawidłowe wyważenie samochodu
• Poprawiony prześwit pojazdu, zwiększa wysokość jazdy o 40-50 mm
<p>2.0 l diesel bi-turbo, z wyjatkiem wersji Raptor</p>
Eibach®* Zestaw sprężyn podwyższających zawieszenie Pro-Lift sprężyny używane
do podnoszenia pojazdu podczas jazdy
Podkreśl drapieżny charakter swojego Rangera i zwiększ jego osiągi w terenie mocując
zestaw sprężyn Pro-Lift.
Precyzyjnie dopasowany system sprężyn stalowych o wysokiej jakości, zwiększający
prześwit pojazdu. Stworzone zarówno do jazdy po ulicach, jak i w terenie o umiarkowanie
trudnych warunkach terenowych Poprawia sterowność podczas jazdy w lekkim terenie i
gwarantuje znakomitą jakość podróży. Certyfikat TUV. Wysokość uniesienia z przodu i z
tyłu: +30 mm. Maksymalne obciążenie osi przód/tył: 1550 kg/1850 kg – <p>2.0 TDCI, z
wyjątkiem wersji Raptor i zawieszenia pneumatycznego</p>

2 472 566

1 587,00 zł1

KOŁA
OBRĘCZE ALUMINIOWE
RRP
Obręcz aluminiowa 16" Wzór 6x2-ramienny, Sparkle Silver
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
7 x 16", odsadzenie 55, do opon 255/70 R16 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).

2 450 120

1 439,00 zł3

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Obręcz aluminiowa 17" Wzór 6-ramienny, Asphalt Black
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x 17", odsadzenie 55, do opon 265/65 R17 – Oprócz wersji Raptor
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 17" wzór 6-ramienny, Panther Black
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x17", odsadzenie 55, do opon 265/65 R17 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 17" Wzór 6-ramienny, sparkle silver
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x17", odsadzenie 55, do opon 265/65 R17 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 17" wzór 6x2-ramienny, Dyno Grey
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8.5 x17", odsadzenie 55, do opon LT285/70 R17 – Do wersji Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 18" wzór 6 x 2-ramienny typu Y, czarny
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x 18", odsadzenie 55, do opon 265/60 R18 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).

2 538 818

1 599,00 zł3

2 449 174

1 599,00 zł3

2 127 624

1 599,00 zł3

2 127 663

1 599,00 zł3

2 426 617

2 005,00 zł3

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Obręcz aluminiowa 18" wzór 6 x 2-ramienny, kolor Panther Black
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x 18", odsadzenie 55, do opon 265/60 R18 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 18" wzór 6-ramienny Y, Medium Bolder Grey
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8,0 x 18", odsadzenie 55, do opon 265/60 R18. – Z wyjątkiem wersji Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 18" Wzór 6x2-ramienny, kolor Medium Bolder Grey
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x 18", odsadzenie 55, do opon 265/60 R18 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).
Obręcz aluminiowa 18" Wzór 6x2-ramienny, Medium Bolder Grey
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem. Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
8 x 18", odsadzenie 55, do opon 265/60 R18 – Oprócz modelu Raptor.
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).

2 256 278

2 066,00 zł3

2 127 632

2 066,00 zł3

2 472 705

2 005,00 zł3

5 752 355

2 066,00 zł3

KOŁA
AKCESORIA DO KÓŁ
RRP
Blokada koła zapasowego
Gdy Twoje cenne koło zapasowe jest dobrze zabezpieczone, nie czekają Cię żadne przykre
niespodzianki!
Zapewnia dodatkowe zabezpieczenie koła zapasowego przed kradzieżą – Z wyjątkiem
wersji Raptor.

2 403 120

541,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Blokada koła zapasowego
Gdy Twoje cenne koło zapasowe jest dobrze zabezpieczone, nie czekają Cię żadne przykre
niespodzianki!
Zapewnia dodatkowe zabezpieczenie koła zapasowego przed kradzieżą – Do wersji
Raptor.
Nakładka środkowa
Nakładki środkowe koła są elementem dekoracyjnym osłaniającym środkową część felg
aluminiowych - stanowią doskonałe wykończenie.
– Do wersji Raptor

Nakładka środkowa Dark Grey
Nakładki środkowe koła są elementem dekoracyjnym osłaniającym środkową część felg
aluminiowych - stanowią doskonałe wykończenie.

Nakładka środkowa kolor: Ebony Black
Nakładki środkowe koła są elementem dekoracyjnym osłaniającym środkową część felg
aluminiowych - stanowią doskonałe wykończenie.
– Oprócz modelu Raptor

Nakładka środkowa srebrna
Nakładki środkowe koła są elementem dekoracyjnym osłaniającym środkową część felg
aluminiowych - stanowią doskonałe wykończenie.

Zestaw nakrętek zabezpieczających na koła do obręczy aluminiowych
Zabezpiecz swoje felgi aluminiowe przed kradzieżą za pomocą śrub blokujących. Zdjąć je
można tylko za pomocą specjalnego narzędzia dołączonego do zestawu.
Zestaw 4 szt. z kluczem, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe do aluminiowych obręczy

2 402 324

622,00 zł1

5 441 713

157,00 zł2

5 341 585

69,00 zł2

5 601 076

69,00 zł2

1 732 431

69,00 zł2

1 751 660

394,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOŁA
KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE
RRP
Kompletne koło zimowe aluminiowe 17" wzór 6 ramienny, srebrny
8Jx17 ET 55, Continental WinterContact TS 850 P, 265/65 R17 112T, oznakowanie opony
zgodnie z dyrektywą UE nr 2020/740 – Do modeli od 29/02/2019. Z czujnikami
monitorowania ciśnienia w oponach (nowa generacja)

2 419 343

2 374,00 zł2

Karta informacyjna produktu (PDF)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLIZACJA
STYLIZACJA NADWOZIA
RRP
Eibach®* Pierścienie dystansowe system pierścieni dystansowych System 4,
srebrne anodyzowane
Za pomocą zestawu dystansów do felg Pro-Spacer Kit spełnisz swoje marzenie o idealnie
wykończonych i wygładzonych krawędziach.
1 para (2 pierścienie). Pojazd wygląda na szerszy z zamontowanymi pierścieniami
dystansowymi, ponieważ koła pojazdu pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami
nadkoli, znacznie poprawiając jego wygląd. Poprzez zwiększenie rozstawu kół uzyskuje się
również zoptymalizowane właściwości jezdne w połączeniu z większą stabilnością,
ponieważ pozytywnie wpływa to na ruch podwozia. Uwaga: możliwa konieczność
przedłużenia nadkola / prace nadwozia wymagane przed montażem. Skonsultuj się z
dealerem lub, jeśli jest to właściwe dla Twojego kraju, pobierz certyfikat ABE ze strony
internetowej Eibach.

2 457 014

754,00 zł1

• Grubość pierścieni dystansowych: 30 mm, poszerzenie rozstawu kół na oś: 60 mm
• Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium
• Zapewniają precyzyjne dopasowanie i dokładniejsze wyważenie kół dzięki zastosowaniu
minimalnych tolerancji produkcyjnych
• Wszystkie elementy poddane testom wytrzymałościowym i zmęczeniowym
• Znacznie lżejsze w porównaniu z pierścieniami dystansowymi wykonanymi ze stali
• Idealne połączenie z systemem obniżania zawieszenia Eibach® Pro-Kit
• Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna dzięki specjalnemu procesowi powlekania (test
mgły solnej zgodnie z normą DIN 50021)
<p>Oprócz wersji Raptor</p>
Eibach®* Pierścienie dystansowe system pierścieni dystansowych System 4,
srebrne anodyzowane
Za pomocą zestawu dystansów do felg Pro-Spacer Kit spełnisz swoje marzenie o idealnie
wykończonych i wygładzonych krawędziach.
Komplet zawiera 1 parę (2 pierścienie). Z zamontowanymi pierścieniami dystansowymi
pojazd wygląda na szerszy, ponieważ koła pojazdu pokrywają się z zewnętrznymi
krawędziami nadkoli, znacznie poprawiając jego wygląd. Poprzez zwiększenie rozstawu
kół uzyskuje się również zoptymalizowane właściwości jezdne w połączeniu z większą
stabilnością, ponieważ pozytywnie wpływa to na ruch podwozia. Uwaga: możliwa
konieczność przedłużenia nadkola / prace nadwozia wymagane przed montażem.
Skonsultuj się z dealerem lub, jeśli jest to właściwe dla Twojego kraju, pobierz certyfikat
ABE ze strony internetowej Eibach

2 516 578

818,00 zł1

• Grubość pierścieni dystansowych: 21 mm, poszerzenie rozstawu kół na oś: 42 mm
• Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium
• Zapewniają precyzyjne dopasowanie i dokładniejsze wyważenie kół dzięki zastosowaniu
minimalnych tolerancji produkcyjnych
• Wszystkie elementy poddane testom wytrzymałościowym i zmęczeniowym
• Znacznie lżejsze w porównaniu z pierścieniami dystansowymi wykonanymi ze stali
• Idealne połączenie z systemem obniżania zawieszenia Eibach® Pro-Kit
• Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna dzięki specjalnemu procesowi powlekania (test
mgły solnej zgodnie z normą DIN 50021)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pierścienie dystansowe system pierścieni dystansowych System 4,
srebrne anodyzowane
Za pomocą zestawu dystansów do felg Pro-Spacer Kit spełnisz swoje marzenie o idealnie
wykończonych i wygładzonych krawędziach.
Komplet zawiera 1 parę (2 pierścienie). Z zamontowanymi pierścieniami dystansowymi
pojazd wygląda na szerszy, ponieważ koła pojazdu pokrywają się z zewnętrznymi
krawędziami nadkoli, znacznie poprawiając jego wygląd. Poprzez zwiększenie rozstawu
kół uzyskuje się również zoptymalizowane właściwości jezdne w połączeniu z większą
stabilnością, ponieważ pozytywnie wpływa to na ruch podwozia. Uwaga: możliwa
konieczność przedłużenia nadkola / prace nadwozia wymagane przed montażem.
Skonsultuj się z dealerem lub, jeśli jest to właściwe dla Twojego kraju, pobierz certyfikat
ABE ze strony internetowej Eibach

2 516 580

850,00 zł1

• Grubość pierścieni dystansowych: 25 mm, poszerzenie rozstawu kół na oś: 50 mm
• Wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium
• Zapewniają precyzyjne dopasowanie i dokładniejsze wyważenie kół dzięki zastosowaniu
minimalnych tolerancji produkcyjnych
• Wszystkie elementy poddane testom wytrzymałościowym i zmęczeniowym
• Znacznie lżejsze w porównaniu z pierścieniami dystansowymi wykonanymi ze stali
• Idealne połączenie z systemem obniżania zawieszenia Eibach® Pro-Kit
• Wysokiej jakości ochrona antykorozyjna dzięki specjalnemu procesowi powlekania (test
mgły solnej zgodnie z normą DIN 50021)

EGR* Poszerzenia nadkoli przód i tył, czarny mat
Nadaj swojemu Fordowi bardziej drapieżny wygląd, zwiększając jednocześnie ochronę
przed zarysowaniami.
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy,

2 487 506

3 764,00 zł1

• Szerokość: 39 mm
• Brak konieczności wiercenia otworów
• Formowane próżniowo z odpornego na promieniowanie UV, teksturowanego tworzywa
ABS
• Prosty montaż
<p>Do wersji Limited i Wildtrak, z wyjątkiem pojazdów ze wspomaganym parkowaniem
równoległym</p>
EGR* Poszerzenia nadkoli przód i tył, czarny mat
Nadaj swojemu Fordowi bardziej drapieżny wygląd, zwiększając jednocześnie ochronę
przed zarysowaniami.
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy,

2 487 504

3 764,00 zł1

• Szerokość: 39 mm
• Brak konieczności wiercenia otworów
• Formowane próżniowo z odpornego na promieniowanie UV, teksturowanego tworzywa
ABS
• Montaż tylko przez wykwalifikowane osoby
<p>Do wersji XL i XLT</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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EGR* Poszerzenia nadkoli przód i tył, czarny mat z chromowanymi nasadkami na
śruby
Nadaj swojemu Fordowi bardziej drapieżny wygląd, zwiększając jednocześnie ochronę
przed zarysowaniami.
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy,

2 487 500

2 288,00 zł1

• Szerokość: 37 mm
• Brak konieczności wiercenia otworów
• Formowane próżniowo z odpornego na promieniowanie UV, teksturowanego tworzywa
ABS
• Montaż przez wykwalifikowane osoby
<p>Do wersji Limited i Wildtrak, z wyjątkiem pojazdów ze wspomaganym parkowaniem
równoległym</p>
EGR* Poszerzenia nadkoli przód i tył, czarny mat z chromowanymi nasadkami na
śruby
Nadaj swojemu Fordowi bardziej drapieżny wygląd, zwiększając jednocześnie ochronę
przed zarysowaniami.
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy,

2 487 498

2 288,00 zł1

• Szerokość: 37 mm>
• Brak konieczności wiercenia otworów>
• Formowane próżniowo z odpornego na promieniowanie UV, teksturowanego tworzywa
ABS>
• Montaż przez wykwalifikowane osoby>
<p>Do wersji XL i XLT</p>
Pickup Attitude* Poszerzenia nadkoli przód i tył, czarny mat, z czarnymi śrubami z
tworzywa sztucznego
Nadaj swojemu Fordowi bardziej drapieżny wygląd, zwiększając jednocześnie ochronę
przed zarysowaniami.
Kompletny 6-częściowy zestaw samochodowy.

2 542 387

3 284,00 zł1

• Szerokość: 8 cali łącznie (203,2 mm)
• Brak konieczności wiercenia otworów
• Możliwość montażu w modelach z czujnikami parkowania lub bez
• Tworzywo sztuczne odporne na działania promieni UV gwarantuje trwałość użytkowania
• Montaż tylko przez wykwalifikowany personel
• Wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi, chyba że organy ustawodawcze lub
organizacje, takie jak TüV Niemcy, dopuściły możliwość użytku w innych warunkach.
<p>Do kabiny przedłużanej, oprócz modeli Raptor.</p>
Uchwyt do tablic rejestracyjnych Ford czarny, z białym owalem Forda i białym
napisem "BRING ON TOMORROW”.
Zestaw zawiera 2 szt. uchwytów do tablic rejestracyjnych.

2 569 816

115,00 zł2

• Wymiary: 524 x 114 x 24 mm

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uchwyt do tablic rejestracyjnych Ford czarny, z niebieskim owalem Forda i białym
napisem "BRING ON TOMORROW".
Zestaw zawiera 2 szt.

Uchwyt do tablic rejestracyjnych Ford srebrny, z białym owalem Forda i czarnym
napisem "BRING ON TOMORROW”.
Zestaw zawiera 2 szt. uchwytów do tablic rejestracyjnych.

2 460 006

71,00 zł2

2 569 770

115,00 zł2

• Wymiary: 524 x 114 x 24 mm

STYLIZACJA
ŚWIATŁA
RRP
Alpex 4x4* Listwa LED Lazer Linear-24
Listwa oświetleniowa do montażu na relingu dachowym z 24 diodami LED o wysokiej
gęstości o mocy 11 W, w komplecie z zestawem montażowym

2 491 859

7 503,00 zł2

• 24 816 lumenów
• Wysoce wydajna technologia LED
• Żywotność lamp LED: 50 000 godzin
• Klasa samochodowa odporności korozyjnej
• Nietłukąca się soczewka poliwęglanowa
• Szum wiatru jest niemal całkowicie wyeliminowany dzięki aerodynamicznej konstrukcji.
• W komplecie z zabezpieczeniami antykradzieżowymi
• Klasa wodoodporności IP69K
• Przeznaczona wyłącznie do użytku w warunkach terenowych.
Wildtrack, kompatybilna wyłącznie z relingami dachowymi marki Ford.
Alpex 4x4* Listwa LED Lazer Linear-36 XL
Listwa oświetleniowa do montażu na relingu dachowym z 36 diodami LED o wysokiej
gęstości, w komplecie z zestawem montażowym

2 491 857

6 753,00 zł2

• 13 500 lumenów
• Wysoce wydajna technologia LED
• Żywotność lamp LED: 50 000 godzin
• Klasa odporności korozyjnej do zastosowań motoryzacyjnych
• Nietłukąca się soczewka poliwęglanowa
• Szum wiatru jest niemal całkowicie wyeliminowany dzięki aerodynamicznej konstrukcji.
• W komplecie z zabezpieczeniami antykradzieżowymi
• Klasa wodoodporności IP67
• Posiada homologację ECE dopuszczającą do użytku drogowego
<p>Wildtrack, kompatybilna wyłącznie z relingami dachowymi marki Ford.</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Światła tylne LED seria czarna
Spraw, by tył Twojego Forda miał niepowtarzalny styl za sprawą tych
charakterystycznych tylnych świateł LED.
Z technologią LED. Zestaw 2 szt.

2 489 891

3 924,00 zł1

• Przezroczysta soczewka zewnętrzna
• Klosz światła stopu w czarnej oprawie
• Podłączenie typu Plug & Play
• Sposób montażu identyczny jak w przypadku oryginalnych świateł tylnych
• Światło przeciwmgielne
• Posiada certyfikat CE

Pickup Attitude* Zestaw osłon lamp tylnych oprawa w kolorze czarnym matowym
Stylowe osłony lamp nadają Twojemu Fordowi solidny wygląd, jednocześnie chroniąc
przednie i tylne lampy przed odłamkami kamieni i uszkodzeniami.
Stylowe osłony lamp tylnych zapewniają skuteczną ochronę przed odpryskami kamieni,
otarciami i zarysowaniami. Zestaw 2 szt.

2 489 889

566,00 zł1

• Materiał ABS
• Prosty montaż za pomocą samoprzylepnej taśmy 3M
•

Pickup Attitude* Zestaw osłon reflektorów przednich oprawa w kolorze czarnym
matowym
Stylowe osłony lamp nadają Twojemu Fordowi solidny wygląd, jednocześnie chroniąc
przednie i tylne lampy przed odłamkami kamieni i uszkodzeniami.
Stylowe osłony reflektorów przednich zapewniają skuteczną ochronę przed odpryskami
kamieni, otarciami i zarysowaniami. Zestaw 2 szt.

2 489 887

541,00 zł1

• Materiał ABS
• Prosty montaż za pomocą samoprzylepnej taśmy 3M
<p>XL i XLT, nie do świateł do jazdy dziennej LED</p>

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

81

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE
RRP
ARB* Bagażnik bazowy aluminium
Niezwykle opływowy, niski i lekki bagażnik bazowy może być zamontowany - dzięki swojej
wysokiej wytrzymałości - blisko linii dachu pojazdu. Każda belka wewnętrzna i obwodowa
jest wykonana z jednego kawałka profilu aluminiowego z wewnętrznymi wzmocnieniami.
Dzięki temu belki są niezwykle wytrzymałe i nie ma konieczności stosowania ramy
pomocniczej. Bagażnik bazowy jest także wyposażony w rewolucyjny, boczny rowek
(wpust), dzięki któremu mocowanie, przesuwanie i demontowanie ładunków i akcesoriów
jest prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Podstawę można używać razem z kabinowym zestawem montażowym ARB (dostępny
osobno)

2 616 010

2 657,00 zł2

• Unikalna, jednoczęściowa konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość i trwałość
• Bagażnik bazowy oferuje niezrównany poziom prostoty, elastyczności i pozwala na
dostosowanie konfiguracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
• Boczny rowek mocujący (wpust) pozwala na wykorzystanie całej górnej powierzchni
każdej belki
• Niezliczone możliwości mocowania i montażu akcesoriów
• Zdejmowane zaślepki narożne do poprowadzenia okablowania do oświetlenia
• Niski poziom hałasu
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor, nie może być montowany na
Hard Top'ie
ARB* Dołączane do rolety pomieszczenie - Deluxe z podłogą i ścianami bocznymi, 2
m x 2,5 m
Dołączane do rolety pomieszczenie w wersji Deluxe zapewnia użytkownikom ich własną
przestrzeń i odrobinę prywatności. Chroni także przed czynnikami atmosferycznymi.
Zaprojektowane jako osobne pomieszczenie lub siatka przeciwko komarom, zapewnia
prywatność i chroni przed pogodą i owadami na kempingu. Łatwy i szybki montaż pomieszczenie jest dołączane do rolety ARB z wykorzystaniem prowadnic na linki i spinek.
Następnie jest przymocowywane do podłoża za pomocą pasków. Pomieszczenie składa
się z trzech dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z pełnymi i siatkowymi drzwiami na
suwak, jednego panelu bocznego z pełnymi drzwiami na suwak zapewniającymi dostęp
do pojazdu, siatkowego panelu sufitowego, który obniża temperaturę wewnątrz oraz
trwałej, wodoodpornej podłogi.
Możliwość korzystania w połączeniu z roletą ARB (dostępna osobno)

2 616 033

1 574,00 zł2

• Wytrzymała, polietylenowa, odporna na warunki pogodowe podłoga
• Zapewnia na kempingu dodatkowe pomieszczenie o wymiarach 2 m x 2,5 m
• Trzy pełne panele zewnętrzne mogą być zwinięte, odsłaniając panele siatkowe
• Dwa zamykane na suwak otwory w górnych rogach do poprowadzenia kabli zasilających
• Pełna wodoodporność i ochrona przed promieniowaniem UV
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kabinowy zestaw montażowy do bagażnika bazowego ARB
Kabinowy zestaw montażowy jest niezbędny do zamontowania bagażnika bazowego
ARB. Dzięki niemu podstawa bagażnika znajduje się możliwie jak najbliżej dachu pojazdu.

2 616 012

2 349,00 zł2

• W skład zestawu wchodzi spojler wykonany z wytłaczanego, malowanego proszkowo
aluminium o grubości 2 mm
• Odległość pomiędzy dolną krawędzią podstawy bagażnika a najwyższym punktem
dachu pojazdu wynosi 10 mm
• Wysokość pojazdu zwiększa się o 45 mm (ze względu na krzywiznę dachu)
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem wersji Raptor i Wildtrack, nie może być
montowany na Hard Top'ie
ARB* Kabinowy zestaw montażowy do bagażnika bazowego ARB
Kabinowy zestaw montażowy jest niezbędny do zamontowania bagażnika bazowego
ARB. Dzięki niemu podstawa bagażnika znajduje się możliwie jak najbliżej dachu pojazdu.

2 616 014

2 977,00 zł2

• W skład zestawu wchodzi spojler wykonany z wytłaczanego, malowanego proszkowo
aluminium o grubości 2 mm
• Kompatybilny z fabrycznymi antenami przednimi i tylnymi
• Kompatybilny z fabrycznymi relingami
• Ponieważ bagażnik bazowy ARB jest mocowany poniżej fabrycznych relingów, w razie
potrzeby można łatwo zdemontować jego podstawę i wsporniki belek
Do wersji z podwójną kabiną, tylko wersja Wildtrak, nie może być montowany na Hard
Top'ie
ARB* Klamry do pasów mocujących bagaż do bagażnika bazowego ARB, zestaw 4
szt.
Klamry do pasów mocujących bagaż można przesuwać w dowolne miejsce bagażnika
bazowego ARB, dzięki czemu mogę one posłużyć jako punkty do szybkiego i bezpiecznego
zamocowania ładunku.

2 616 018

342,00 zł2

• Zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemem wpustów bagażnika ARB
• Mocna konstrukcja zdolna zabezpieczyć każdy ładunek w każdym terenie
• Bezpieczny punkt mocowania dla pasów z napinaczem i pasów ściągających
• Możliwość pozostawienia nieużywanych uchwytów zamontowanych na bagażniku ARB
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* krzesełko turystyczne z pokrowcem, czarne i beżowe
Nieważne, czy jesteś na kempingu, czy na plaży, to przenośne krzesełko kempingowe
łatwo się rozkłada, byś mógł odpocząć i zrelaksować się.
Składane krzesełko kempingowe z wyposażonym w pasek naramienny pokrowcem, który
ułatwia jego transportowanie i przechowywanie. Wykonane z wytrzymałego i trwałego
materiału Oxford, ze składaną nożycowo, powlekaną proszkowo stalową ramą.

2 615 988

651,00 zł2

• Nośność: do 150 kg
• Miękkie siedzisko i oparcie
• Haftowane logo ARB
• Siatkowa kieszeń na gazetę w tylnej części oparcia
• Zapinana na rzep kieszeń boczna na klucze, portfel lub inne drobiazgi
• Sztywna tacka z uchwytem na kubek, którą można łatwo przymocować z boku krzesełka
• Płaskie, wygodne podłokietniki
• Wymiary siedziska: 56 cm (szer.) x 47 cm (gł.)
• Wymiary po rozłożeniu: 92 cm (wys.) x 61 cm (gł.) x 66 cm (szer.)

ARB* Lampa obszarowa Horizon LED magnetic
Lampa LED Horizon idealnie nadaje się do oświetlenia warsztatu lub miejsca na
kempingu. Elegancka, czarno-zielona obudowa, podstawa z regulacją pochylenia i
gumowe, antypoślizgowe nóżki. Możliwość skierowania skoncentrowanego światła COB
LED tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Lampa LED może być ładowana specjalną,
inteligentną ładowarką AC/DC, także podczas pracy - dzięki czemu nigdy nie ogarną cię
ciemności.

2 618 909

645,00 zł2

• Bateria litowo-jonowa 7 V
• 1000/2000 lumenów
• Powerbank 4000 mAh @ 5V z możliwością ładowania przez USB
• Aluminiowa, tłoczona ciśnieniowo obudowa
• Czas pracy na baterii 2-4 godzin (intensywność światła od wysokiej od niskiej)
• Ładowarka 8,4 V 2,4 A – w zestawie szybka ładowarka AC/DC
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lodówka elektryczna Zero 36l
Potrzebujesz kostek zimnego lodu? A może po prostu chcesz schłodzić piwo? Lodówka
idealnie sprawdzi się podczas pobytu na kempingu oraz w trakcie krótkich wypadów,
zapewniając idealną temperaturę Twoich posiłków i napojów.
Przenośna, jednokomorowa, otwierana od góry lodówka elektryczna, która może także
pełnić rolę zamrażarki. Jej wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się dla par lub niedużych
rodzin udających się na wyprawy kempingowe. Łatwa do przenoszenia dzięki chowającym
się w obudowie rączkom. Wyposażona w praktyczne gniazda zasilające DC, umieszczone
zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia (do podłączenia w samochodzie), a także w
gniazdo AC do podłączenia do zasilania w domu lub na kempingu. Dotykowy panel
sterujący pozwala monitorować, ustawiać i zmieniać poziom temperatury. Bezpłatna
aplikacja dostępna w sklepach Google Play lub Apple App Store umożliwia zdalne
monitorowanie parametrów lodówki i sterowanie jej pracą za pomocą złącza Bluetooth.
Dla dodatkowego bezpieczeństwa rekomedujemy stosowannie z zestawem mocowań
ARB oraz zestawem prowadnic i pierścieni ładunkowych ARB (dostępne osobno)

2 615 992

5 806,00 zł2

• Pojemność: 36l (47 puszek 375 ml)
• Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
• Zakres temperatury roboczej: od -22°C do +10°C
• 5V złącze USB pozwalające na ładowanie urządzeń mobilnych
• Ułatwiający czyszczenie odpływ z korkiem
• Zatrzaski do mocowania i zdejmowania pokrywy
• Antypoślizgowa powierzchnia na szklanki/butelki na górze pokrywy
• Wydajny kompresor o zmiennej wydajności z funkcją szybkiego schładzania
• 2 uchwyty do zamocowania lodówki podczas jazdy
• Wymiary zewnętrzne: 675 x 423 x 436 mm (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary wewnętrzne: górny przedział 482 x 292 x 143 mm (dł. x szer. x wys.), dolny
przedział 316 x 292 x 180 mm (dł. x szer. x wys.)
• Zasilanie: 12/24v DC 100/240v AC ze zintegrowanym układem zabezpieczenia
akumulatora
• Pobór prądu: 0,8 Ah (DC 12v przy ustawieniu na 5°C, temperatura otoczenia 32°C)
• W zestawie z wtyczką europejską typu F
• Waga: 22,2 kg
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lodówka elektryczna Zero 44 l
Potrzebujesz kostek zimnego lodu? A może po prostu chcesz schłodzić piwo? Lodówka
idealnie sprawdzi się podczas pobytu na kempingu oraz w trakcie krótkich wypadów,
zapewniając idealną temperaturę Twoich posiłków i napojów.
Przenośna, jednokomorowa, otwierana od góry lodówka elektryczna, która może także
pełnić rolę zamrażarki. Jej wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się dla par lub niedużych
rodzin udających się na wyprawy kempingowe. Łatwa do przenoszenia dzięki chowającym
się w obudowie rączkom. Wyposażona w praktyczne gniazda zasilające DC, umieszczone
zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia (do podłączenia w samochodzie), a także w
gniazdo AC do podłączenia do zasilania w domu lub na kempingu. Dotykowy panel
sterujący pozwala monitorować, ustawiać i zmieniać poziom temperatury. Bezpłatna
aplikacja dostępna w sklepach Google Play lub Apple App Store umożliwia zdalne
monitorowanie parametrów lodówki i sterowanie jej pracą za pomocą złącza Bluetooth.
Dla dodatkowego bezpieczenstwa rekomendujey stosowanie z zestawem mocowań ARB
oraz zestawem prowadnic i pierścieni ładunkowych ARB (dostępne osobno)

2 616 045

6 002,00 zł2

• Pojemność: 44 l (65 puszek 375 ml)
• Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
• Zakres temperatury roboczej: od -22°C do +10°C
• 5V złącze USB pozwalające na ładowanie urządzeń mobilnych
• Ułatwiający czyszczenie odpływ z korkiem
• Zatrzaski do mocowania i zdejmowania pokrywy
• Antypoślizgowa powierzchnia na szklanki/butelki na górze pokrywy
• Wydajny kompresor o zmiennej wydajności z funkcją szybkiego schładzania
• 2 uchwyty do zamocowania lodówki podczas jazdy
• Wymiary zewnętrzne: 675 x 423 x 496 mm (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary wewnętrzne: górny przedział 482 x 292 x 203 mm (dł. x szer. x wys.), dolny
przedział 316 x 292 x 180 mm (dł. x szer. x wys.)
• Zasilanie: 12/24v DC 100/240v AC ze zintegrowanym układem zabezpieczenia
akumulatora
• Pobór prądu: 0,8 Ah (DC 12v przy ustawieniu na 5°C, temperatura otoczenia 32°C)
• W zestawie z wtyczką europejską typu F
• Waga: 21,6 kg
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Namiot dachowy Flinders, z drabinką
Dzięki namiotowi dachowemu będziesz mógł zawsze znaleźć idealne miejsce na nocleg.
Twoje łóżko będzie tam, gdzie zdołasz dojechać swoim pojazdem.
Namiot dachowy ARB Flinders został zaprojektowany tak, by można go było zamocować
do bagażnika bazowego lub do poprzecznych belek dachowych. Mocny, wytrzymały i
wodoodporny - będzie doskonałym towarzyszem podczas wszystkich wypraw
kempingowych. Mogą w nim spać dwie dorosłe osoby, jest dostosowany do wszystkich
warunków pogodowych. Teraz będziesz mógł rozbić namiot wszędzie tam, gdzie
dojedziesz swoim samochodem. Wystarczy kilka ruchów i możesz komfortowo
odpoczywać po pełnym wrażeń dniu. Szybkie i łatwe rozkładanie - miejsce do spania jest
w pełni zintegrowane ze stelażem namiotu. Odsuń suwak pokrowca (którego nie trzeba
zdejmować), rozłóż namiot korzystając z drabinki i wsuń na miejsce rozsuwane podpórki,
a wszystkie poprzeczki wewnętrzne samoczynnie ustawią się na miejscu. Wchodzenie i
wychodzenie z namiotu ułatwia składana, aluminiowa drabinka. Składanie namiotu jest
równie proste - wystarczy pociągnąć za 2 umieszczone wewnątrz linki elastyczne, by
złożyć boki.
Namiot można eksploatować razem z zestawem płytek ARB do mostkowania belek
bagażnika bazowego ARB lub z zestawem wsporników montażowych ARB do
poprzecznych belek dachowych.

2 616 022

8 598,00 zł2

• Materac z gęstej pianki o grubości 50 mm, zdejmowany pokrowiec materaca, paski do
składania miejsca do spania
• 4 kieszenie na buty/drobne przedmioty
• Dotykowa lampka LED 300 lumenów, 2 porty USB i gniazdko 12 V
• Siatka zabezpieczająca przed owadami, 3 okna na suwaki, drzwi z suwakiem, świetlik
dachowy i dostosowane do każdych warunków pogodowych okienko wentylacyjne
• Rolety zabezpieczające okna boczne i wejścia przed deszczem i słońcem
• Wysokość po złożeniu jedynie 200 mm (bez drabinki) - mniejszy opór powietrza i lepsze
własności aerodynamiczne
• Wymiary po złożeniu: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm z drabinką) (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary po rozłożeniu: 1400 x 2400 x 1400 mm (dł. x szer. x wys.)
• Nośność drabinki: 120 kg
• Waga: 56 kg (w stanie suchym)
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor, nie może być montowany na
Hard Top'ie
ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej duży
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 000

384,00 zł2

• Gumowane, ograniczające przesuwanie się nóżki
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 400 x 400 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej mały
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 004

194,00 zł2

• Gumowane, ograniczające przesuwanie się nóżki
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 400 x 160 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

Organizer przestrzeni ładunkowej miękkie ścianki
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer bagażowy z miękkimi bokami to doskonały sposób na przechowywanie
artykułów spożywczych i rzeczy osobistych.
Może być wykorzystywany do przewozu torby chłodzącej Finis 2181470, która idealnie
mieści się w jednej z jego przegródek.

2 181 468

696,00 zł2

• 3 odporne na pleśń przegródki z wbudowanymi uchwytami
• W razie potrzeby można go przechowywać na płasko.
• Łatwy w czyszczeniu
• W kolorze czarnym, z logo Ford
• Około 60 cm dł.

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej średni
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 002

278,00 zł2

• Gumowane, ograniczające przesuwanie się nóżki
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 600 x 200 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Osłona wiatrowa do rolety dachowej, 2m
Zaprojektowana tak, by współpracować z roletą. Osłona wiatrowa oferuje dodatkową
ochronę przed deszczem i zapewnia więcej zacienionej powierzchni. Osłony wiatrowe
zabezpieczają też fotele i inne znajdujące się pod roletą przedmioty przed wiatrem.
Można z nich korzystać w połączeniu z roletą ARB (dostępna osobno)

2 616 031

558,00 zł2

• Wykonana z płótna poliestrowo-bawełnianego o gramaturze 300 gm2, z powłoką
poliuretanową
• Całkowicie wodoodporna, zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV zgodną ze
standardem 50+
• Dodatkowa ochrona boczna przy zastosowaniu z roletą
• 4 regulowane punkty mocowania
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Prowadnica przewodów do lodówki samochodowej ARB i szuflady rolkowej
ARB
Prowadnica przewodów zapobiega zaplątaniu się przewodów w ładunek lub zahaczeniu o
elementy przesuwne prowadnicy lodówki. Umożliwia uporządkowanie i ochronę
przewodów elektrycznych poprzez umieszczenie ich w bezpiecznej i zamkniętej
prowadnicy. Prowadnica ma długość 1 m i można ją skrócić, aby dostosować ją do
konfiguracji lodówki i szuflad.

2 615 998

166,00 zł2

• Przeznaczona do przewodów zasilających lodówki 12 V i przewodów samochodowych
• 2 uchwyty malowane proszkowo na czarno pozycjonują i wyrównują przewody w
prowadnicy
• Materiał prowadnicy: nylon
• Długość: 1000 mm
• Rozmiar wewnętrzny: 11 x 10 mm
• Rozmiar zewnętrzny: 17.5 x 14 mm
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Roleta z oświetleniem LED, 2 m x 2,5 m
Roleta pozwala komfortowo spędzać czas na zewnątrz podczas pobytu na kempingu,
zapewniając tak bardzo przydatną ochronę przed deszczem i słońcem.
Wyposażona w niezależną podpórkę, zwijana roleta zapewniająca schronienie przed
słońcem lub deszczem na kempingu. Po zamocowaniu do bagażnika bazowego ARB jest
gotowa do użycia natychmiast po przyjeździe na miejsce. Jej rozstawienie zajmuje jedynie
30 sekund. Rozsuń pokrowiec, odczep dwa rzepy i rozłóż roletę. Roleta jest wyposażona w
dwie teleskopowe nóżki o regulowanej wysokości, a o jej właściwe napięcie dbają dwie
poziome, rozsuwane belki.
Może być używana z dołączanym do rolety pomieszczeniem ARB lub z osłoną wiatrową
ARB (dostępne osobno)

2 616 029

2 325,00 zł2

• Zaprojektowana pod kątem eksploatacji w trudnych warunkach
• Wykonana z odpornego na rozdarcia płótna poliestrowo-bawełnianego o gramaturze
300 gm2, z powłoką poliuretanową
• Całkowicie wodoodporna, zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV zgodną ze
standardem 50+
• Zintegrowana listwa oświetleniowa LED (1200 lumenów) z cyfrowym regulatorem
jasności, 2 kolorami (biały zimny lub pomarańczowy) oraz 4-metrowym przewodem
podłączanym do gniazda zapalniczki w pojeździe
• Wykonane z anodyzowanego aluminium teleskopowe nóżki o regulowanej wysokości
• Taśmy na rzepy mocujące płótno dachu do poziomych belek
• Roleta zwijana do odpornego na promienie UV, wytrzymałego, laminowanego PCV
pokrowca z dwoma suwakami
• Wykonana ze stali nierdzewnej
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Sprężarka powietrza przenośna, wysoka wydajność, 12v
Sprężarka powietrza może okazać się niezbędnym elementem wyposażenia, przydającym
się zarówno w pracy, jak i podczas relaksu. Pozwala szybko napompować opony i
wszelkiego rodzaju akcesoria do wypoczynku.
Sprężarka jest wykonana całkowicie z lekkich i wytrzymałych materiałów, które
zapewniają jej cichą pracę i wysoki poziom trwałości. Zapewnia ona jedną z najwyższych
w swojej klasie prędkości przepływu powietrza - może być stosowana do pompowania
opon oraz do innych czynności wykonywanych w pracy lub w trakcie relaksu. Do zestawu
dołączono pomarańczowy przewód o długości 6 m, zaciski na klemy oraz zestaw
końcówek. Całość jest opakowana w gustowny i trwały pokrowiec.

2 616 039

1 870,00 zł2

• Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem
• Zmniejszająca tarcie, utwardzana anodowo powierzchnia cylindra
• Impregnowane teflonem, karbonowe uszczelnienie tłoka zapewniające wysoki poziom
trwałości
• Zawór zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
• Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom
spowodowanym przegrzaniem
• Profesjonalny bezpiecznik MAXI zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa obwodu

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* stolik turystyczny z pokrowcem, aluminowe
Dzięki temu stolikowi kempingowemu Twoja rodzina może w komfortowych warunkach
coś przekąsić, wypić i ochłodzić się podczas biwaków i wycieczek.
Składany stolik kempingowy z dużym i wytrzymałym blatem z listew aluminiowych oraz
nogami z kwadratowych profilów, zapewniających stabilność, krzyżowymi pałąkami
zwiększającymi wytrzymałość i zapewniającymi dodatkowe podparcie, niespotykane w
tego typu stolikach. Jest wystarczająco duży, by zmieściła się przy nim czteroosobowa
rodzina, a jednocześnie idealnie nadaje się do schowania w kompaktowej torbie, kiedy nie
jest używany.

2 615 990

781,00 zł2

• Odporność na wysoką temperaturę umożliwia przygotowanie na nim posiłków
• Maksymalne obciążenie stolika po rozłożeniu to 30 kg
• Wymiary: 860 x 700 x 700 mm (dł. x szer. x wys.)
• Nogi 22 x 22 mm z anodowanego na czarno aluminium
• W zestawie kompaktowa torba do przenoszenia z paskiem na ramię
• Waga: 4 kg

ARB* Szuflada na rolkach z wysuwaną na rolkach osłoną górną
Wysuwana na rolkach szuflada pozwala w uporządkowany i bezpieczny sposób
przechowywać i przewozić wszelkiego rodzaju wyposażenie.
Szuflada na rolkach zapewnia łatwy dostęp do wysuwanej przestrzeni ładunkowej.
Została wyposażona w wysuwaną na rolkach osłonę górną z płaską powierzchnią
umożliwiającą montaż lodówki - dzięki temu lodówka może być wysuwana na zewnątrz
stosownie do potrzeb.Szuflada jest wykonana z wodoodpornej, klejonej sklejki stosowanej
do budowy jachtów. Wzmacniane stalą osłony zapewniają jej doskonałą wytrzymałość, a
odporna na działanie promieniowania UV wykładzina sprawia, że doskonale pasuje ona
do wnętrza pojazdu.
Szuflada może współpracować z wysuwaną kuchnią ARB, zestawem podłóg bocznych
ARB oraz zestawem przedniej podłogi ARB i lodówką (dostępne osobno)

2 615 996

5 683,00 zł2

• Zamykana na klucz, wyposażona w ułatwiające eksploatację zamki zatrzaskowe
• Zaprojektowana do użytku na drogach utwardzonych i w terenie, nie generuje odgłosów
grzechotania
• Wykonane ze stali nierdzewnej prowadnice rolek gwarantują bezproblemowe
wysuwanie szuflady
• Hermetyczne, zabezpieczone przed działaniem wody i kurzu łożyska rolkowe zapewniają
długą żywotność
• Blokada przy pełnym wysunięciu, zabezpieczenie przed samoczynnym wsuwaniem działa skutecznie nawet w nachylonym terenie
• Całkowicie modułowa budowa - możliwość zabudowy poszczególnych modułów obok
siebie lub jeden na drugim. Wysoki poziom elastyczności przy zmieniających się
wymaganiach użytkownika
• Może być także stosowana poza pojazdem, na przykład do przechowywania w piwnicy
lub garażu
• Maksymalna ładowność szuflady: 150 kg
• Maksymalna ładowność wysuwanej podłogi: 100 kg (75 kg przy pełnym wysunięciu)
• Wymiary zewnętrzne: 1355 x 505 x 310 mm
• Wymiary wewnętrzne: 1255 x 435 x 250 mm
• Waga: 54,5 kg
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Szuflada na rolkach ze sztywnym górnym blatem
Wysuwana na rolkach szuflada pozwala w uporządkowany i bezpieczny sposób
przechowywać i przewozić wszelkiego rodzaju wyposażenie.
Szuflada na rolkach zapewnia łatwy dostęp do wysuwanej przestrzeni ładunkowej.
Wyposażona jest w sztywny górny blat o płaskiej powierzchni, na której można
przechowywać inne przedmioty. Szuflada jest wykonana z wodoodpornej, klejonej sklejki
stosowanej do budowy jachtów. Wzmacniane stalą osłony zapewniają jej doskonałą
wytrzymałość, a odporna na działanie promieniowania UV wykładzina sprawia, że
doskonale pasuje ona do wnętrza pojazdu.Szufladę można montować z wysuwaną
kuchnią ARB, zestawem podłóg bocznych ARB oraz zestawem przedniej podłogi ARB
(dostępne osobno)

2 615 994

5 474,00 zł2

• Zamykana na klucz, wyposażona w ułatwiające eksploatację zamki zatrzaskowe
• Zaprojektowana do użytku na drogach utwardzonych i w terenie, nie generuje odgłosów
grzechotania
• Wykonane ze stali nierdzewnej prowadnice rolek gwarantują bezproblemowe
wysuwanie szuflady
• Hermetyczne, zabezpieczone przed działaniem wody i kurzu łożyska rolkowe zapewniają
długą żywotność
• Blokada przy pełnym wysunięciu, zabezpieczenie przed samoczynnym wsuwaniem działa skutecznie nawet w nachylonym terenie
• Całkowicie modułowa budowa - możliwość zabudowy poszczególnych modułów obok
siebie lub jeden na drugim. Wysoki poziom elastyczności przy zmieniających się
wymaganiach użytkownika
• Może być także stosowana poza pojazdem, na przykład do przechowywania w piwnicy
lub garażu
• Maksymalna ładowność szuflady: 150 kg
• Wymiary zewnętrzne: 1355 x 505 x 310 mm
• Wymiary wewnętrzne: 1255 x 435 x 250 mm
• Waga: 54,5 kg
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
Torba chłodząca miękkie ścianki
torba chłodząca z miękkimi ściankami i wyściełanym dnem utrzymuje w chłodzie
schłodzone jedzenie i napoje lub utrzymuje w cieple podgrzane jedzenie i napoje. Izolacja
wykonana z wodoodpornej i łatwej do czyszczenia folii aluminiowej.
Może być przewożona w organizerze bagażowym Finis 2181468, ponieważ ta torba
chłodząca idealnie mieści się w jednej z jego przegródek.

2 181 470

225,00 zł2

• Lekka i składana torba z zamkiem błyskawicznym.
• Regulowany pasek do noszenia
• W kolorze czarnym, z logo Ford
• Wymiary: 36 x 33 x 27 cm ( szer. x dł. x wys.)

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Urządzenie rozruchowe z baterią, przenośne, 12v
Rozładowany akumulator może uniemożliwić dalszą jazdę. Urządzenie rozruchowe
pozwala wybrnąć z takiej trudnej sytuacji i bezstresowo powrócić na trasę.
Przenośne urządzenie rozruchowe z baterią litowo-jonową ma wystarczająco dużo mocy,
by uruchomić dowolny pojazd z instalacją 12V oraz z silnikiem V8 o pojemności 5 l (diesel)
lub 6 l (benzyna). Urządzenie rozruchowe można naładować za pomocą ładowarki DC lub
AC. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania baterią, wbudowane czujniki
zapobiegają nadmiernemu rozładowaniu lub naładowaniu akumulatora. Kiedy zajdzie
konieczność skorzystania z inteligentnego urządzenia rozruchowego, to po podłączeniu
grubych kabli do akumulatora sprawdzone zostaną takie parametry, jak napięcie,
prawidłowość podłączenia biegunów oraz ładowanie, a użytkownik zostanie
powiadomiony o wszelkich ewentualnych problemach za pomocą wskaźników LED. Kiedy
urządzenie nie jest użytkowane, można zapakować je do wytrzymałego i kompaktowego
pokrowca z nylonu EVA w kolorze czarno-pomarańczowym, z dobrze prezentującym się
logo ARB.

2 618 911

1 292,00 zł2

• Doskonale widoczna, jasnopomarańczowa bateria litowo-jonowa o pojemności 24000
mAh
• Prąd zimnego rozruchu 500 A w trybie ciągłym oraz 1000 A w trybie turbo
• Wymiary baterii: 188 x 134 x 37 mm
• Inteligentne kable rozruchowe z funkcją turbo, a także z zabezpieczeniem przed
odwrotnym podłączeniem i iskrzeniem
• W zestawie z ładowarkami 12v DC oraz 240v AC
• Wbudowana latarka o jasności 100 lumenów, z 4 trybami pracy (mocny, migający, SOS,
wyłączony)
• 12v gniazdko zapalniczki do zasilania lampki, kompresora do opon lub lodówki
• 2 porty USB i inteligentny kabel do ładowania większości smartfonów Android® i Apple®
• Idealnie nadaje się do samochodu rodzinnego, łodzi, motocykla, kosiarki traktorowej, itp.

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Wysuwana kuchnia z płytą gazową
Ciesz się domowym komfortem przygotowywania posiłków. Wysuwana kuchnia oferuje
wszystkie funkcje niezbędne podczas pobytu na kempingu, w trasie czy podczas pracy
poza domem.
Wysuwana kuchnia to niezwykle praktyczna i wielofunkcyjna kuchnia wyposażona w
modułową ramę szufladową o długości 1355 mm. Wyposażona w zintegrowaną płytę
gazową, zlew, szufladę na przybory kuchenne oraz blat roboczy ze stali nierdzewnej.
Można ją rozłożyć lub schować w ciągu zaledwie 15 sekund! Po wysunięciu kuchni płyta
gazowa i zlew odchylają się na lewą stronę, tworząc obszar roboczy w kształcie litery L.
Płyta gazowa ma 3 palniki, wszystkie zamontowane w łatwym do czyszczenia,
wnękowym statywie ze stali nierdzewnej, który zapewnia ochronę przed wiatrem, a
składana pokrywa z hartowanego szkła pełni funkcję dodatkowej ochrony podczas
użytkowania płyty. Blat roboczy ze stali nierdzewnej tworzy dużą powierzchnię do
przygotowywania i serwowania potraw, a ponadto jest bardzo łatwy w czyszczeniu.

2 616 047

16 224,00 zł2

Można go używać z szufladami rolkowymi ARB, zestawem podłogi bocznej ARB i
zestawem podłogi przedniej ARB (dostępne osobno)

• Po całkowitym wysunięciu blokuje się, a wszystkie elementy blokujące są zaznaczone na
czerwono
• 3-palnikowa kuchenka gazowa o mocy 6 kw, z 1 dużym palnikiem o mocy 2,5 kw i 2
mniejszymi palnikami o mocy 1,75 kw, z elektronicznym zapłonem zasilanym z
akumulatora
• Gaz jest doprowadzany za pomocą szybkozłączki bagnetowej na wężu o długości 1,2 m z
reduktorem, a ze względów bezpieczeństwa można go podłączyć dopiero po ustawieniu
we właściwej pozycji.
• Funkcja automatycznego odcięcia gazu w przypadku zamknięcia pokrywy lub zgaśnięcia
płomienia palnika
• Blat roboczy z nierdzewnej stali szlachetnej klasy 304: 1250 x 485 mm o nośności 30 kg
przy równomiernym rozłożeniu
• Składany silikonowy zlew o pojemności 12 l z korkiem, uchwytem na przybory kuchenne i
podstawą do suszenia naczyń, po złożeniu można go schować do szuflady na przybory
kuchenne
• Duża szuflada na przybory kuchenne do przechowywania naczyń, wymiary wewnętrzne:
450 x 345 x 140 mm ( gł. x szer. x wys.)
• Wysuwana kuchnia kompatybilna z każdą szufladą ARB 1355 mm
• Idealna na kemping, jednodniowe wycieczki, wędkowanie, festyny, dni sportu, do miejsc
pracy itp.
• Waga wysuwanej kuchni: 89 kg
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw adapterów do rowka T do bagażnika bazowego ARB, zestaw 2 szt.
Adaptery mogą być przesuwane w dowolne miejsce bagażnika bazowego ARB i
pozwalają na zamocowanie akcesoriów współpracujących z rowkiem T.

2 616 020

236,00 zł2

• Zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemem wpustów bagażnika ARB
• Pozwalają na mocowanie uchwytów rowerowych, kajakowych itp. wielu różnych
producentów
• Możliwość pozostawienia nieużywanych uchwytów zamontowanych na bagażniku ARB
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zestaw mocowań do lodówki elektrycznej ARB Zero
Zestaw mocowań zaprojektowanych specjalnie dla lodówki elektrycznej ARB Zero.
Gwarantuje pewne mocowanie i zapobiega przemieszczaniu się podczas jazdy. Dwa haki
są mocowane do lodówki, a regulowane pasy z plecionki pozwalają na dostosowanie
poziomu naprężenia.

2 616 035

196,00 zł2

• Proste, funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie
• Pasy z plecionki i wysokiej jakości sprężynowe klamry
• Czarne, malowane proszkowo stalowe uchwyty
• Dwa haki w osłonie z tworzywa sztucznego
• Elementy mocujące ze stali nierdzewnej
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw płytek ARB do mostkowania belek bagażnika dachowego Mocowanie
namiotu dachowego ARB Flinders do bagażnika bazowego ARB
Płytki do mostkowania pasują do wpustów bagażnika bazowego i są prostym i
niezawodnym sposobem na zmontowanie namiotu dachowego Flinders. – Do wersji z
podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw podłogi przedniej do szuflad na rolkach ARB
Zestaw podłogi przedniej obejmuje panele i wsporniki niezbędne do zasłonięcia
przestrzeni pomiędzy tylna krawędzią szuflady na rolkach a przednią ścianą przestrzeni
ładunkowej. Panele są wyposażone w mechanizm zamykający, umożliwiający łatwy
dostęp do dodatkowej, ukrytej przestrzeni na ładunek.Może być stosowany z zestawem
paneli bocznych ARB (dostępny osobno), które dopełniają całości i dodatkowo
zwiększają płaską powierzchnię.

2 616 024

251,00 zł2

2 616 008

951,00 zł2

• Zaprojektowany tak, by idealnie współgrać z modułami wysuwanych szuflad ARB
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw podłóg bocznych do szuflad na rolkach ARB
Zestaw podłóg bocznych obejmuje lewy i prawy panel boczny, a także wsporniki i
mocowania niezbędne do zasłonięcia przestrzeni pomiędzy szufladą na rolkach ARB a
bokami przestrzeni ładunkowej. Tworzy płaską powierzchnię na całej szerokości
przestrzeni ładunkowej. Panele są wyposażone w mechanizm zamykający, umożliwiający
łatwy dostęp do dodatkowych, ukrytych przestrzeni na ładunek.Może być stosowany z
zestawem przedniego panelu ARB (dostępny osobno), który dopełnia całości i
dodatkowo zwiększa płaską powierzchnię.

2 616 006

929,00 zł2

• Zaprojektowany tak, by idealnie współgrać z modułami wysuwanych szuflad
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

95

FORD RANGER 02/2019 –

Status: 02.01.2023

ARB* Zestaw prowadnic i pierścieni do mocowania ładunku do mocowania lodówki
ARB, zestaw 2 szt.
Zestaw prowadnic i pierścieni do mocowania ładunku zawiera 2 pierścienie oraz 2 odcinki
prowadnic o długości 45 mm, wraz z mocowaniami. Może być stosowany jako punkt
montażowy do zestawu mocującego lodówkę.

2 616 026

134,00 zł2

• Gwarantuje bezpieczne punkty mocowania pasów ładunkowych
• Stalowe pierścienie z niebieską, aluminiową podstawą i prowadnicami z czarnego
metalu
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw składanych mocowań do ładunku do mocowania lodówki ARB, zestaw
4 szt.
Zestaw składanych mocowań składa się z 4 szt. uchwytów w kształcie litery D i pozwala
na bezpieczne zamocowanie przenośnej lodówki ARB.

2 616 037

199,00 zł2

• Dzięki niemu lodówka ARB pozostanie bezpiecznie zamocowana do pojazdu, nawet a
najtrudniejszym terenie
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor
ARB* Zestaw szybkozłącznych wsporników mocowanie ARB rolety do bagażnika
bazowego ARB
Wspornik szybkozłączny pozwala na natychmiastowy montaż i demontaż rolety ARB do
bagażnika ARB- dzięki temu mniej czasu spędzasz zajmując się sprzętem i możesz dłużej
cieszyć się relaksem na kempingu.

2 616 016

294,00 zł2

• Kompatybilny ze wszystkimi roletami ARB
• Wykonany z powlekanej proszkowo stali w kolorze czarnym
• Łatwy montaż na bagażniku bazowym za pomocą rowka wpustowego
• Regulowana wysokość - po odwróceniu zapewnia większy odstęp
Do wersji z podwójną kabiną, z wyjątkiem modelu Raptor

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
3. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Publikacja: Ford Polska Sp. z o. o.,
Taśmowa 7,
02-677 Warszawa
www.akcesoria-ford.pl
Dealer może przedstawić możliwości finansowania akcesoriów pokazanych w niniejszej publikacji.

ZASTRZEŻENIE:
Polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji,
kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Zdjęcia i rysunki również mogą się różnić.
Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. *Oznaczone akcesoria to
starannie dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką. Takich akcesoriów mogą
dotyczyć inne warunki gwarancji, z których szczegółami możesz się zapoznać za pośrednictwem ikony gwarancji wyświetlonej obok
każdego produktu oraz u Twojego Dealera Forda. Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth® SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne
iPhone/iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.
Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2: Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnego poziomu emisji CO2 dla
wybranego modelu można znaleźć w "Przewodniku po zużyciu paliwa, emisji CO2 i poborze energii", który dostępny jest bezpłatnie u
dealera oraz na stronie https://www.datgroup.com/
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