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TRANSPORTE
ACESSÓRIOS DOS ESPAÇOS DE
ARRUMAÇÃO

RRP

Barras transversais pretas, para o piso do compartimento de carga
Kit de 2 barras transversais, com perfil em T, em alumínio, peso aproximado de 5 kg,
capacidade de carga máxima de 60 kg, com fechadura fornecida com 2 chaves. – XL,
XLT, FX4 e Limited

2 629 605
750,00 €2

Pickup Attitude* Base deslizante da plataforma de carga em preto mate
Não necessita mais de subir ou esticar-se. Aquelas cargas difíceis são agora mais fáceis
de lidar com a cuba deslizante da plataforma de carga. Simplesmente deslize-a para fora
e carregue-a.
A cuba deslizante foi projetada para facilitar o processo de carga e descarga sem
necessitar de subir para a plataforma de carga.

• Capacidade de carga: 250 kg
• 6 olhais de fixação para fixar a sua carga à cuba
• Puxador e botão ergonómicos
• Estrutura em aço revestido em preto com ação deslizante suave
• É trancada em 3 posições: inicial, intermédia e 70% (máx.)
• Cuba fabricada em termoplástico ABS de elevada resistência, com padrão rugoso
antiderrapante
• Pode ser instalada com ou sem a cuba de plástico
• 1200 x 320 x 90 mm (c x l x a)
• Peso: 35 kg
• Necessita de furações

2 490 224
1 399,00 €1

Cobertura enrolável (retrátil) preta, operada manualmente
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construída em alumínio extrudido ultrarresistente. Inclui um mecanismo de fecho de
elevada qualidade para trancar completamente o compartimento de carga e proteger as
suas ferramentas e equipamentos contra o roubo. Compatível também com a utilização
de barras de transporte transversais (disponível separadamente)

• Lamelas de alumínio com travamento à faca
• Nenhuma pega externa impedindo o acesso não autorizado ao compartimento de carga
• Sistema de gestão de drenagem de água de 6 pontos capaz de drenar 40 litros de água
por minuto

Cabina Rap, exceto Platinum e Raptor, (Nota: para as versões XL e XLT, a barra de
suporte da carga deve ser removida)

2 629 603
2 643,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Cobertura enrolável (retrátil) preta, operada manualmente
Proteja a sua carga em segurança no compartimento de carga com esta cobertura
enrolável extremamente resistente e prática.
Construída em alumínio extrudido ultrarresistente. Inclui um mecanismo de fecho de
elevada qualidade para trancar completamente o compartimento de carga e proteger as
suas ferramentas e equipamentos contra o roubo. Compatível também com a utilização
de barras de transporte transversais (disponível separadamente)

• Placas de alumínio com travamento à prova de facas
• Nenhuma pega externa impedindo o acesso não compartimento de carga
• Sistema de gestão de drenagem de água de 6 pontos capaz de drenar 40 litros de água
por minuto

Cabina Dupla, (Nota: para as versões XL e XLT, a barra de suporte da carga deve ser
removida)

2 639 141
2 402,00 €1

Divisória do Piso do Compartimento de Carga
A Divisória do Piso do Compartimento de Carga permite dividir convenientemente o seu
compartimento de carga em 2 compartimentos e separar portanto a carga transportada.
Evita que a carga transportada deslize, cause danos e que se desloque para a frente onde
é difícil alcançar. Instalada na calha C integrada do veículo, a divisória desliza
longitudinalmente e pode ser fixada em várias posições utilizando a roda manual.

• Fabricada em liga de alumínio forte e leve com uma placa central resistente de 4 mm
• Pode ser deslocada para a extremidade dianteira do compartimento de carga quando
não estiver a ser utilizada
• Mantém os itens pesados longe dos itens frágeis
•  Mantém os objetos sujos afastados dos objetos limpos

Exceto Cabina Simples, apenas  em combinação com o Sistema de Gestão de Cargas

2 615 589
585,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA EM VIAGEM

RRP

Kit de Emergência Incluindo triângulo de pré-sinalização de perigo e colete refletor
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
kit de primeiros socorros cumpre a mais recente legislação Europeia.
231 x 152 x 83 mm. De acordo com as mais recentes normas DIN 13164-2014, E27 R e EN
ISO 20471

2 431 452
32,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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JANTES
JANTES DE LIGA LEVE

RRP

Jante de liga leve 16" 6 x design de 2 raios, Dark Sparkle Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 55, para pneus 255/70 R16. – XLT

2 606 456
313,00 €3

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ESTILO DE VIDA AO AR LIVRE
ESTILO DE VIDA AO AR LIVRE

RRP

ARB* Auxiliar de Arranque com pack de baterias, portátil, 12 V
Uma bateria descarregada pode deixá-lo imóvel. O auxiliar de arranque permite
restabelecer a sua mobilidade e voltar novamente à estrada.
O auxiliar de arranque portátil com pack de baterias de lítio tem bastante energia para
ligar qualquer sistema elétrico de 12 V de veículos equipados com motores diesel V8 de
até 5 L de cilindrada ou motores a gasolina de 6 L de cilindrada. O pack de baterias é
carregado utilizando o carregador DC ou AC e, graças à tecnologia inteligente de deteção
e carregamento, os sensores incorporados previnem a sobrecarga ou subcarga da bateria
de lítio. Quando chega o momento de utilizar o auxiliar de arranque no seu veículo, os
cabos de arranque inteligentes e resistentes monitorizam a tensão da bateria, a
polaridade e as condições de carga, alertando o utilizador para quaisquer potenciais
problemas de instalação através de uma série de luzes LED. Quando não está a ser
utilizado, todos os componentes são arrumados num estojo robusto e compacto em
nylon EVA, preto e cor de laranja com um logótipo ARB inteligente.

2 618 911
291,00 €2

ARB* Cadeira de Campismo com saco de transporte, preto e bege
Quer esteja no parque de campismo ou na praia, a cadeira de campismo para qualquer
lugar desdobra-se facilmente para o deixar descansar e relaxar.
Cadeira de campismo dobrável e saco de transporte com tiracolo a condizer para a
arrumação compacta e o transporte fácil. Fabricada em tecido Oxford resistente e
durável com estrutura em tesoura de aço revestida a pó.

2 615 988
147,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Caixa Frigorífica Elétrica ZERO 36L
Pretende fazer cubos de gelo ou apenas arrefecer as suas cervejas? Nas suas viagens de
campismo e dias fora, a caixa frigorífica mantém todos os seus alimentados e bebidas à
temperatura perfeita.
A caixa frigorífica elétrica portátil de zona única, com tampa de abertura superior frontal,
pode ser utilizada como frigorífico ou congelador e tem o tamanho perfeito para um casal
ou uma pequena família para acampar. Fácil de transportar com pegas encastráveis.
Inclui tomadas de alimentação DC dianteiras e traseiras úteis para utilizar no seu veículo e
uma tomada AC para utilizar em casa ou num parque de campismo. Um painel de
controlo tátil permite-lhe controlar, ajustar e aumentar a temperatura. Uma app que
pode ser descarregada gratuitamente a partir do portal Google Play ou da Apple app
store também lhe permite monitorizar e controlar sem fios a sua caixa frigorífica com o
seu dispositivo com bluetooth.
Pode ser utilizada em combinação com o kit de fixação ARB e com o kit de calhas e olhais
de fixação de carga ARB (disponíveis separadamente)

• Capacidade: 36 L (47 x 375 ml)
• Luz LED interior de baixo consumo de energia
• Capacidade de arrefecimento: -22 a +10°C
• Inclui uma porta USB 5 V para carregar dispositivos alimentados por ficha USB
• Tampão de drenagem para uma lavagem fácil
• Parafusos de libertação rápida para a remoção e fixação da tampa
• Fornecimento de vidro antiderrapante/garrafa situado na parte superior da tampa
• Compressor de velocidade variável extremamente eficiente que permite um rápido
arrefecimento
• 2 pontos de ancoragem para fixar a caixa frigorífica durante o transporte
• Dimensões externas: 675 x 423 x 436 mm (C x L x A)
• Dimensões internas: compartimento superior 482 x 292 x 143 mm (C x L x A)
compartimento inferior 316 x 292 x 180 mm (C x L x A)
• Alimentação: 12/24 V DC 100/240 V AC com sistema integrado de proteção da bateria
• Consumo de corrente elétrica: 0.8 Ah (DC 12 V com temperatura de arrefecimento de 5
°C, temperatura ambiente de 32 °C)
• Fornecida com uma ficha tipo F Euro
• Peso: 22.2 kg

Cabina Dupla.

2 615 992
1 302,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Caixa Frigorífica Elétrica ZERO 44 L
Pretende fazer cubos de gelo ou apenas arrefecer as suas cervejas? Nas suas viagens de
campismo e dias fora, a caixa frigorífica mantém todos os seus alimentados e bebidas à
temperatura perfeita.
A caixa frigorífica elétrica portátil de zona única, com tampa de abertura superior frontal,
pode ser utilizada como frigorífico ou congelador e tem o tamanho perfeito para um casal
ou uma pequena família para acampar. Fácil de transportar com pegas encastráveis.
Inclui tomadas de alimentação DC dianteiras e traseiras úteis para utilizar no seu veículo e
uma tomada AC para utilizar em casa ou num parque de campismo. Um painel de
controlo tátil permite-lhe controlar, ajustar e aumentar a temperatura. Uma app que
pode ser descarregada gratuitamente a partir do portal Google Play ou da Apple app
store também lhe permite monitorizar e controlar sem fios a sua caixa frigorífica com o
seu dispositivo com bluetooth.
Pode ser utilizada em combinação com o kit de fixação ARB, com o ARB Cargo Track e o
kit de olhais de fixação de carga (disponíveis separadamente)

• Capacidade: 44 L (65 x 375 ml)
• Luz LED interior de baixo consumo de energia
• Capacidade de arrefecimento: -22 a +10°C
• Inclui uma porta USB 5 V para carregar dispositivos alimentados por ficha USB
• Tampão de drenagem para uma lavagem fácil
• Parafusos de libertação rápida para a remoção e fixação da tampa
• Fornecimento de vidro antiderrapante/garrafa situado na parte superior da tampa
• Compressor de velocidade variável extremamente eficiente que permite um rápido
arrefecimento
• 2 pontos de ancoragem para fixar a caixa frigorífica durante o transporte
• Dimensões externas: 675 x 423 x 496 mm (C x L x A)
• Dimensões internas: compartimento superior 482 x 292 x 203 mm (C x L x A)
compartimento inferior 316 x 292 x 180 mm (C x L x A)
• Alimentação: 12/24 V DC 100/240 V AC com sistema integrado de proteção da bateria
• Consumo de corrente elétrica: 0.8 Ah (DC 12 V com temperatura de arrefecimento de 5
°C, temperatura ambiente de 32 °C)
• Fornecida com uma ficha tipo F Euro
• Peso: 21.6 kg

Cabina Dupla.

2 616 045
1 404,00 €2

ARB* Compressor de Ar portátil, de elevada potência, 12 V
Para trabalho e lazer, o compressor de ar pode revelar-se uma ferramenta essencial que
deverá transportar consigo. Encha rapidamente pneus e todo o tipo de equipamento de
lazer.
O compressor de ar é construído inteiramente em materiais leves de elevada resistência
para um funcionamento silencioso e um longo ciclo de vida. Fornece um caudal
extremamente elevado e foi concebido para o enchimento rápido de pneus com uma
série de outras funções, tanto para trabalho como para lazer. O kit inclui uma tubagem
pneumática cor de laranja de 19 ft, garras de bateria e kit de enchimento, tudo contido
num estojo inteligente e durável.

2 616 039
419,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cozinha de Acampamento com fogão
Prepare as suas refeições com todo o conforto de casa. A cozinha móvel fornece todos os
equipamentos de cozinha de que necessita enquanto acampa, faz turismo ou trabalha no
local.
A cozinha de acampamento é uma cozinha prática e multifuncional totalmente contida
numa estrutura modular de gaveta de 1355 mm. Inclui um fogão, lavatório, gaveta de
utensílios e bancada em aço inoxidável e pode ser montada ou arrumada em apenas 15
segundos! Logo que a cozinha tenha sido puxada para fora, o fogão e o lavatório giram
para o lado esquerdo para formar uma área de trabalho em forma de L. O fogão a gás
inclui 3 queimadores, todos alojados numa placa em aço inoxidável fácil de limpar e
rebaixado para fornecer proteção contra o vento, e ainda a tampa em vidro temperado
dobrada que funciona também como proteção contra respingos quando o fogão está a
ser utilizado. A bancada em aço inoxidável fornece uma ampla área para preparar e servir
alimentos e é também muito fácil de limpar.

Pode ser utilizada em combinação com a cozinha deslizante ARB, kit de piso lateral ARB e
com o kit de piso dianteiro ARB (disponíveis separadamente)

• Tranca no lugar quando se encontra totalmente estendido e todos os componentes de
trancamento ficam destacados a vermelho
• Fogão a gás com 3 queimadores com 6 kW de potência de aquecimento, 1 queimador
grande de 2.5 kW e 2 queimadores pequenos de 1.75 kW com ignição eletrónica
alimentada com pilha
• O gás é fornecido através de um conector de ligação rápida numa mangueira de 1.2 m
com regulador e, por razões de segurança, só pode ser ligado após a montagem
• Função de segurança de corte automático do gás se a tampa for fechada ou se a chama
do queimador se apagar
• Bancada em aço inoxidável 304: 1250 x 485 mm com capacidade para suportar 30 kg
de peso quando repartido uniformemente
• Lavatório em silicone dobrável com 12 l de capacidade e tampão, suporte de utensílios e
escorredor de pratos, pode ser arrumado na gaveta de utensílios quando dobrado
• Gaveta de grandes dimensões para utensílios de cozinha, medidas interiores: 450 x 345
x 140 mm (c x l x a)
• Cozinha deslizante compatível com qualquer gaveta ARB de 1355 mm
• Ideal para campismo, viagens de um dia, pesca, carnavais, atividades desportivas, locais
de trabalho, etc
• Peso da cozinha deslizante: 89 kg

Cabina Dupla.

2 616 047
3 639,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Gaveta Rolante com piso superior fixo
A gaveta de rolos proporciona uma forma organizada e arrumada de armazenar e
transportar com segurança qualquer tipo de equipamento.
A gaveta rolante permite um espaço de arrumação de fácil acesso e deslizante. Inclui um
topo fixo, com uma superfície plana para arrumar outros artigos. Construída em
contraplacado colado resistente à água com proteções reforçadas em aço para uma
resistência superior e com acabamento com um tapete comercial resistente aos raios UV
para complementar o seu interior.Pode ser utilizada em combinação com a cozinha
deslizante ARB, o kit de piso lateral ARB e o kit de piso dianteiro ARB (disponível
separadamente)

• Fechadura com chave com fechos de fecho rápido para facilitar a sua utilização
• Projetada para utilização em estrada e fora de estrada, com um design que permite
eliminar o ruído
• Corrediças dobradas em aço inoxidável para uma operação de deslizamento da gaveta
ultra-suave
• Rolamentos de rolos totalmente selados resistentes à infiltração de pó e de água para
uma maior durabilidade
• O sistema antirrolamento e de autobloqueio bloqueia-se em toda a sua extensão, o que
permite impedir que a gaveta rolante feche mesmo em inclinações
• Completamente modulares, as unidades podem assentar lado a lado ou em cima umas
das outras, permitindo uma maior flexibilidade se as necessidades mudarem no futuro
• Também pode ser utilizada para aplicações de armazenamento fora do veículo, tais
como hangares e garagens
• Capacidade máxima da gaveta: 150 kg
• Dimensões externas: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensões internas: 1255 x 435 x 250 mm
• Peso: 54.5 kg

Cabina Dupla.

2 615 994
1 227,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Gaveta Rolante com piso superior rolante
A gaveta de rolos proporciona uma forma organizada e arrumada de armazenar e
transportar com segurança qualquer tipo de equipamento.
A gaveta rolante permite um espaço de arrumação de fácil acesso e deslizante. Integra
uma tampa rolante, com uma superfície plana para a instalação de um frigorífico,
permitindo que seja fechada e aberta conforme necessário.*Construída a partir de
madeira contraplacada resistente à água com proteções reforçadas de aço para uma
resistência superior e um revestimento com um tapete comercial resistente aos raios UV
para complementar o seu interior.
Pode ser utilizada em combinação com a cozinha deslizante ARB, kit de piso lateral ARB e
com o kit de piso dianteiro ARB (disponíveis separadamente)

• Fechadura com chave com fechos de fecho rápido para facilitar a sua utilização
• Projetada para utilização em estrada e fora de estrada, com um design que permite
eliminar o ruído
• Corrediças dobradas em aço inoxidável para uma operação de deslizamento da gaveta
ultra-suave
• Rolamentos de rolos totalmente selados resistentes à infiltração de pó e de água para
uma maior durabilidade
• O sistema antirrolamento e de autobloqueio bloqueia-se em toda a sua extensão, o que
permite impedir que a gaveta rolante feche mesmo em inclinações
• Completamente modulares, as unidades podem assentar lado a lado ou em cima umas
das outras, permitindo uma maior flexibilidade se as necessidades mudarem no futuro
• Também pode ser utilizada para aplicações de armazenamento fora do veículo, tais
como hangares e garagens
• Capacidade máxima da gaveta: 150 kg
• Capacidade máxima do piso rolante: 100 kg (75 kg quando estendido)
• Dimensões externas: 1355 x 505 x 310 mm
• Dimensões internas: 1255 x 435 x 250 mm
• Peso: 54.5 kg

Cabina Dupla.

2 615 996
1 277,00 €2

ARB* Guia do Cabo para a caixa frigorífica elétrica e gaveta rolante com piso
superior fixo
A guia do cabo evita que os cabos sejam apanhados pela carga ou que impeçam o
movimento deslizante da gaveta da caixa frigorífica. Permite que os cabos sejam
organizados e protegidos através de uma calha segura e fechada. Fornecida com 1 m de
comprimento, a guia do cabo pode ser encurtada em conformidade com a sua própria
configuração da caixa frigorífica e da gaveta.

• Apropriada para cabos de alimentação de frigoríficos de 12 V e cabos de automóvel
• 2 suportes revestidos em preto permitem posicionar e alinhar os seus cabos com a guia
• Material da guia: nylon
• Comprimento: 1000 mm
• Dimensões interiores: 11 x 10 mm
• Dimensões exteriores: 17.5 x 14 mm

Cabina Dupla.

2 615 998
38,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit Adaptador das Calhas em T para o suporte base ARB, conjunto de 2
Os adaptadores das calhas em T deslizam para qualquer posição no suporte base e
permitem que os seus acessórios compatíveis com calhas em T sejam instalados no seu
suporte base.

• Especificamente projetado para o sistema de montagem lateral deslizante do suporte
base
• Permite a fixação de suportes de bicicletas, suportes de caiaques etc, de quaisquer
fabricantes de acessórios
• Pode permanecer no suporte base quando não estiver a ser utilizado

Cabina Dupla.

2 616 020
53,00 €2

ARB* Kit de Calhas e Olhais de Fixação de Carga para a fixação da caixa frigorífica,
conjunto de 2
O kit de calhas e olhais de fixação de carga contém 2 olhais de fixação de carga, 2 calhas
de fixação de carga de 45 mm de comprimento e fixações. Pode ser utilizado como ponto
de fixação do kit de fixação da caixa frigorífica.

• Permite que as cintas de fixação de carga sejam utilizadas eficazmente, fornecendo
pontos de fixação seguros e protegidos
• Olhais em aço com base de alumínio azul e calhas de fixação de carga metálicas em
preto

Cabina Dupla.

2 616 026
30,00 €2

ARB* Kit de Fixação para a caixa frigorífica elétrica ZERO
O kit de fixação foi concebido especificamente para a caixa frigorífica elétrica Zero.
Assegura a fixação em segurança e previne o seu deslocamento durante a condução do
veículo. Os ganchos duplos são fixados à caixa frigorífica e as cintas ajustáveis são
utilizadas para aplicar tensão.

• Design inteligente, funcional e elegante
• Cintas e molas de fixação de qualidade
• Garras em aço revestido de pó preto
• Ganchos duplos revestidos em plástico
• Ferragens em aço inoxidável

Cabina Dupla.

2 616 035
44,00 €2

ARB* Kit de Olhais de Fixação para a fixação da caixa frigorífica, conjunto de 4
O kit de olhais de fixação contém 4 olhais e é utilizado como uma solução de fixação
segura da caixa frigorífica.

• Assegura que a sua caixa frigorífica se mantém fixada em segurança ao seu veículo,
mesmo nos terrenos mais difíceis

Cabina Dupla.

2 616 037
45,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de Olhais de Fixação para o suporte base, conjunto de 4
Os olhais deslizam para qualquer posição no suporte base e fornecem pontos de fixação
rápidos e seguros para fixar a sua carga.

• Especificamente projetado para o sistema de montagem lateral deslizante do suporte
base
• Elevada resistência para suportar qualquer carga em qualquer terreno
• Ponto de fixação seguro para catraca de gancho e fivela
• Pode permanecer no suporte base quando não estiver a ser utilizado

Cabina Dupla.

2 616 018
77,00 €2

ARB* Kit de Placa de Montagem de Ponte Estreita ARB para instalar a tenda de
tejadilho Flinders no suporte base
As placas de montagem de ponte estreita encaixam no sistema de montagem deslizante
do suporte base e são utilizadas como uma forma rápida e fiável de instalar a tenda de
tejadilho Flinders. – Cabina Dupla.

2 616 024
57,00 €2

ARB* Kit de Suporte de Libertação Rápida toldo para o suporte base
O kit de suporte de libertação rápida permite a instalação e a remoção rápida do seu
toldo do suporte base, o que significa que passa menos tempo a embalar e a preparar e
mais tempo a acampar.

• Compatível com todos os toldos ARB
• Fabricados em aço resistente revestido
• Fácil de instalar no suporte base utilizando a calha deslizante
• Altura ajustável - pode ser rodado para uma folga extra em altura

Cabina Dupla.

2 616 016
66,00 €2

ARB* Mesa de Campismo com saco de transporte, em alumínio
A mesa de campismo permite à sua família comer, beber e relaxar confortavelmente
durante as suas viagens de campismo e dias fora.
Mesa de campismo dobrável com uma grande e forte superfície de barras de alumínio e
pernas de tubo quadrado para proporcionar robustez. Os reforços transversais fornecem
resistência e apoio adicional, não vistos em mesas semelhantes. Dimensões suficientes
para acomodar confortavelmente uma família de 4 pessoas, mas com o tamanho
perfeito para ser embalada num saco de transporte compacto quando não estiver a ser
utilizada.

2 615 990
176,00 €2

ARB* Organizador de Carga grandes dimensões
Um lugar para tudo e com tudo no seu lugar, o organizador de carga fornece a solução
perfeita de armazenamento para todos os seus artigos.
O organizador de carga mantém tudo num só lugar. Mantém os seus conteúdos limpos,
seguros e portáteis. Fabricado em nylon Oxford revestido com poliuretano 600D de alta
resistência, com fechos de correr e alças de qualidade. Concebido para caber
perfeitamente nas gavetas modulares rolantes ou pode ser utilizado como um
organizador de armazenamento independente.

2 616 000
91,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Organizador de Carga macio
Um lugar para tudo e com tudo no seu lugar, o organizador de carga fornece a solução
perfeita de armazenamento para todos os seus artigos.
O organizador de carga macio é uma excelente forma de transportar as suas compras e
objetos pessoais, pois mantém os conteúdos limpos e seguros.
Pode ser utilizado em combinação com o saco térmico (Finis 2181470), macio, que
encaixa perfeitamente num dos compartimentos.

• 3 compartimentos resistentes à formação de bolor, com pegas incorporadas
• Se necessário, pode ser arrumada dobrada
• Facilidade de limpeza
• Preto com logótipo Ford
• Aprox. 60 cm de comprimento

2 181 468
156,00 €2

ARB* Organizador de Carga médio
Um lugar para tudo e com tudo no seu lugar, o organizador de carga fornece a solução
perfeita de armazenamento para todos os seus artigos.
O organizador de carga mantém tudo num só lugar. Mantém os seus conteúdos limpos,
seguros e portáteis. Fabricado em nylon Oxford revestido com poliuretano 600D de alta
resistência, com fechos de correr e alças de qualidade. Concebido para caber
perfeitamente nas gavetas modulares rolantes ou pode ser utilizado como um
organizador de armazenamento independente.

2 616 002
65,00 €2

ARB* Organizador de Carga pequeno
Um lugar para tudo e com tudo no seu lugar, o organizador de carga fornece a solução
perfeita de armazenamento para todos os seus artigos.
O organizador de carga mantém tudo num só lugar. Mantém os seus conteúdos limpos,
seguros e portáteis. Fabricado em nylon Oxford revestido com poliuretano 600D de alta
resistência, com fechos de correr e alças de qualidade. Concebido para caber
perfeitamente nas gavetas modulares rolantes ou pode ser utilizado como um
organizador de armazenamento independente.

2 616 004
46,00 €2

ARB* Projetor de Luz LED Horizon magnética
O projetor de luz LED Horizon é uma excelente solução para iluminar a sua oficina ou local
de acampamento durante a noite. Elegantemente concebido com uma combinação
suave das cores verde e preto de floresta, inclui uma base de suporte giratória magnética
com pés de borracha antiderrapante para que também possa direcionar o feixe de luz
LED de alta potência mesmo para onde é necessário. O projetor de luz LED é carregado
com um carregador inteligente AC/DC específico e pode ser carregado enquanto conduz,
de forma a que nunca fique sem luz.

2 618 909
145,00 €2

ARB* Quebra-vento para toldos, 2 m
Concebido para ser inclinado para fora do seu toldo, o quebra-vento oferece proteção
adicional contra a chuva e proporciona uma sombra extra do sol. Os quebra-ventos
também proporcionam uma película de proteção para cadeiras e outros artigos debaixo
do toldo.
Para ser utilizado em combinação com o toldo ARB (disponível separadamente)

• Fabricado a partir de lona de poliéster e algodão 300 gsm, revestida com poliuretano de
baixo peso
• Completamente à prova de água e fornece proteção UV 50+
• Proporciona proteção lateral adicional ao seu toldo
• 4 pontos de fixação ajustáveis

Cabina Dupla.

2 616 031
126,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Saco Térmico macio
O saco térmico macio e acolchoado mantém frescos os alimentos e as bebidas
refrigerados, ou mantém quentes os alimentos e as bebidas aquecidos. É isolado com
uma película de alumínio resistente à infiltração de água e pode ser lavado facilmente.
Pode ser utilizado em combinação com o organizador de carga (Finis 2181468), pois este
saco térmico encaixa perfeitamente num dos seus compartimentos.

• Leve e dobrável com um fecho de correr no topo
• Alça de transporte ajustável
• Preto com logótipo Ford
• Dimensões: 36 x 33 x 27 cm (l x c x a)

2 181 470
51,00 €2

ARB* Suporte Base do Tejadilho alumínio
O suporte base do tejadilho ultra elegante, de baixo perfil e leve é montado perto da linha
do tejadilho do veículo graças à sua resistência superior. Construída em alumínio
extrudido totalmente soldado com uma estrutura em forma de travessas, cada travessa
interna e perimetral é construída a partir de uma única peça em alumínio extrudido sem
costura e com escora interna para uma maior resistência, pelo que não existe
necessidade de uma subestrutura de suporte. O suporte base do tejadilho também possui
um revolucionário sistema de montagem lateral deslizante que torna a fixação,
reposicionamento e remoção de cargas e acessórios mais fácil, rápido e seguro.
Para ser utilizada em combinação com o kit de instalação da cabina ARB (disponível
separadamente)

• Design único de uma só peça para maiores resistência e durabilidade
• O suporte base do tejadilho proporciona simplicidade, flexibilidade e personalização
inigualáveis na sua configuração
• O sistema de montagem lateral deslizante liberta mais espaço de carga contínuo ao
longo da parte superior de cada viga
• Opções infinitas de montagem e fixação
• Tampões de canto removíveis para cabos de iluminação
• Baixo ruído do vento

Cabina dupla. Atenção: não pode ser montada sobre uma capota dura.

2 616 010
597,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Tenda de Tejadilho Flinders, com escada
Encontre o local perfeito para montar a sua tenda de tejadilho. A sua cama de dormir está
literalmente onde o seu veículo o possa levar.
A tenda de tejadilho Flinders foi concebida para ser instalada no suporte base do tejadilho
ou nas barras transversais de tejadilho do seu veículo. Resistente, rígida e impermeável, é
a companhia perfeita para todas as suas viagens de campismo. Tem espaço para dois
adultos e é apropriada para todas as condições meteorológicas. A sua tenda pode ser
montada onde quer que o seu veículo o leve e fica apenas a uma dobra de distância de
uma boa dormida. A montagem é rápida e fácil, uma vez que a roupa de cama e a
armação estão completamente integradas. Basta abrir a tampa, que não tem de ser
removida, abrir a tenda utilizando a escada e deslizar os postes extensíveis para as suas
posições, e todos os postes internos serão esticados para o devido lugar. É fácil entrar e
sair da cama utilizando a escada de alumínio retrátil. A arrumação é simples com os 2
cordões internos para ajudar a puxar os lados da tenda à medida que esta se dobra para
baixo.
Para ser utilizada em combinação com o kit de placa de montagem de ponte estreita ARB
para o suporte base do tejadilho ARB ou com o kit de suporte de instalação ARB para
barras transversais de tejadilho.

• Colchão de espuma de alta densidade de 50 mm com cobertura removível e cintas de
retenção de roupa de cama
• 4 x bolsas de arrumação incorporadas / bolsas de calçado
• Lanterna tátil LED incorporada de 300 lúmen, duas portas USB de carregamento e uma
tomada de alimentação de 12 V
• Rede de insetos, 3 janelas com fecho de correr, porta com fecho de correr, clarabóia e
uma porta de ventilação para todas as condições meteorológicas
• Toldos de abrigo da chuva e do sol para as janelas laterais e para a entrada
• Altura na condição embalada de apenas 200 mm (sem escada) para reduzir o arrasto
do vento e melhorar a aerodinâmica
• Dimensões na condição embalada: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm com escada) (C x
L x A)
• Dimensões na condição aberta: 1400 x 2400 x 1400 mm (C x L x A)
• Capacidade de carga da escada: 120 kg
• Peso: 56 kg (a seco)

Cabina dupla. Atenção: não pode ser montada sobre uma capota dura.

2 616 022
1 929,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Toldo com luz LED, 2 m x 2.5 m
O seu toldo cria um espaço ao ar livre enquanto acampa e proporciona um abrigo
necessário da chuva ou uma sombra para se proteger do sol.
Toldo autossustentável e retrátil para fornecer a sombra muito necessária do sol ou
abrigo da chuva quando acampar. Corretamente instalado no suporte base do seu
veículo, fica pronto a ser utilizado imediatamente ao chegar ao seu destino, demorando
apenas 30 segundos a abrir. Basta abrir o saco de proteção, desapertar as duas correias
de velcro e desenrolar. É suportado por duas pernas telescópicas verticais ajustáveis em
altura e mantido rígido por dois postes telescópicos horizontais.
Pode ser utilizado em combinação com o toldo de proteção de luxo ARB e com o quebra-
vento ARB (disponíveis separadamente)

• Projetado para condições agrestes de natureza selvagem
• Fabricado a partir de lona de poliéster e algodão 300 gsm, revestida com poliuretano de
elevada resistência
• Completamente à prova de água e fornece proteção UV 50+
• Fita de luz LED integrada no tejadilho (1200 lúmen) com controlo digital da intensidade
luminosa, 2 modos de cor branco frio ou âmbar e cabo de 4 m alimentado pela tomada
do isqueiro do seu veículo
• Pernas telescópicas ajustáveis em altura em alumínio anodizado
• Presilhas de velcro para fixar a lona do tejadilho aos postes horizontais
• Toldo arrumado em saco PVC laminado estável, resistente aos raios UV e com fechos
duplos
• Fixações de aço inoxidável para fixar um toldo ao suporte base

Cabina Dupla.

2 616 029
524,00 €2

ARB* Toldo de Proteção de Luxo com piso e painéis laterais, 2 m x 2.5 m
O toldo de luxo proporciona privacidade, espaço pessoal e ajuda na proteção contra as
intempéries.
Concebido para funcionar como uma sala totalmente fechada ou rede mosquiteira e
proporcionar privacidade e proteção adicional contra as condições meteorológicas e
insetos durante o acampamento. A montagem é rápida e fácil. A sala é fixada ao toldo
utilizando as calhas de corda do toldo e as molas de fixação da sala, sendo depois fixada
ao chão pelas correias. A sala tem 3 painéis laterais exteriores de duas camadas com
portas de acesso com fecho de correr sólido e malha, 1 painel lateral com uma porta de
acesso com fecho de correr sólido ao veículo, o seu próprio painel de teto de malha para
ajudar a manter a sala mais fresca e um pavimento impermeável durável.
Para ser utilizado em combinação com o toldo ARB (disponível separadamente)

• Piso impermeável em polietileno de elevada resistência
• Fornece um espaço seco extra de 2 m x 2.5 m para acampamento
• Os 3 painéis laterais exteriores podem ser enrolados para que sejam revelados os
painéis de malha interiores
• 2 portas de fecho de correr localizadas nos cantos superiores para acesso a cabos
elétricos
• À prova de água e fornece proteção UV

Cabina Dupla.

2 616 033
354,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Nº. de matrícula 13271,
Conserv. do Registo Comercial de Lisboa
Cap. Social 1 000 000 EUR.

www.acessorios-ford.pt

O seu revendedor Ford tem informações sobre as opções de financiamento dos acessórios mostrados

ISENÇÂO DE RESPONSABILIDADE:
A política da Ford baseia-se no desenvolvimento contínuo do produto. Está reservado o direito da alteração de especificações, cores,
preços dos modelos e itens ilustrados e descritos nesta publicação online, a qualquer altura. Esta publicação online contém acessórios
originais da Ford, bem como um leque de produtos dos nossos fornecedores. *Os acessórios identificados são acessórios de marcas de
fornecedores cuidadosamente seleccionados. As condições de garantia podem ser obtidas através do ícone da garantia apresentado com
cada produto ou junto do seu Concessionário Ford. A palavra marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e
qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company é efectuada mediante licença. A palavra, marca e logótipos do iPhone/iPod
são propriedade da Apple Inc. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos titulares.
Informação sobre o consumo de combustível e emissões de CO2: Para mais informações sobre os dados oficiais do consumo de
combustível e das emissões de CO2 específicas, por favor consulte "Guia informativo do consumo de combustível, emissões de CO2 e
consumo de energia" que poderá obter gratuitamente no seu concessionário e no endereço https://www.datgroup.com/.
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